
 

 

 

 

 

 

 2008البرنامج الزمنى لدورة التصنيف العربي المعياري للمهن 
 ( 21/1/2010 – 19 المملكة العربية السعودية –) الرياض 

 
 

 المتحدث البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتوقيت

 اليوم األول

 الثالثاء

 19 / 1 / 2010 

  

  يل المشاركين** تسج 9.00 – 8.30

 -ضمن :االفتتاح ويتحفل  9.45 – 9.00

منسقة التعاون  –السيدة / الكسندرا هيلبيغ كلمة  -
 . (GTZ)اإلقليمي للتدريب المهني 

معالي السيد / أحمد محمد لقمان المدير  كلمة -
يلقيها السيد/  – منظمة العمل العربيةل العام 

مدير إدارة التنمية البشرية  – محمد شريف
 . تشغيلوال

محافظ   -معالي السيد / د . علي الغفيص  كلمة -
 . والمهنىالمؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 

  استراحة لتوديع الضيوف**  10.00 – 9.45

 :جلسة العمل األولى **  11.30 – 10.00

 را هيلبيغدالكسن / السيدةرئيس الجلسة     
(GTZ)  

مفهررر م التفرررنيف   عررررم ومناقشرررة لمحررر ر     -
نررررى وأسسررررة وهيكليررررة التفررررنيف العربررررى   المه

 .  المعيارى للمهن

 

 

 

د. منررررررررررر ر وا رررررررررررف 
الخبيرررررررر  –المفررررررررى 

العربررررى المعتمررررد لرررردى   
منظمرررة العمرررل العربيرررة   
رئرريا المركررو الرر  نى   
لتنميررة المرر ارد البشرررية   

 )األردن(

 ** استراحة  12.00 – 11.30

 

 

 

 ةمنظمة العمل العربي

 

 المهنيو التقني المؤسسة العامة للتدريب
 بالمملكة العربية السعودية



 المتحدث البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتوقيت

 ** جلسة العمل الثانية 14.00 – 12.00

 د . صالح العمرو لسيد /رئيس الجلسة ا    

نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني 
 والمهني

عرررررررض ومناقشررررررة لمحررررررور   اسررررررت داما     -
 .  التصنيف العربى المعيارى للمهن

 

 

د. منررررررررررر ر وا رررررررررررف 
 المفرى  

 الثانىاليوم 

 األربعاء

 20 / 1 / 2010 

  

9.00 – 10.30 

 

 

 

 

 ** جلسة العمل الثالثة : 

 رافائيل دييز  رئيس الجلسة السيد /    

 منظمة  العمل الدولية      

نظررام الترميررو فررى    عرررم ومناقشررة لمحرر ر     -
التفررررنيف العربررررى المعيررررارى للمهررررن وف ررررا    

  مست يا  المهارة 

 

 

المهنررررررررررررد / أحمررررررررررررد 
الخبيررررررررر  –مفررررررر فى  

العربررررى المعتمررررد لرررردى   
 منظمة العمل العربية

  م اقع العملزيارا  ميدانية ل 14.00 – 10.30

 الثالثاليوم 

 ال ميس

 21 / 1 / 2010 

 

10.30 – 12.00 

 

 

 

 

 ** جلسة العمل الرابعة : 

 رئيس الجلسة السيد / د . إبراهيم الشافي    

عررررم ومناقشرررة لمحررر ر   هيكليرررة التفرررنيف    -
 العربى المعيارى والت  يف المهنى  .

 

 

 

 

 

 

السررررريد / حبيرررررب حسرررررن 
الخبيرررررررررر  – األسررررررررردى

تمررررد لرررردى  العربررررى المع
منظمرررة العمرررل العربيرررة   
 –مررردير إدارة التخ ررري  
 وزارة العمل )العراق(

  ** استراحة 12.30 – 12.00

 ** جلسة العمل ال امسة :  14.00 – 12.30

 رئيس الجلسة السيد / محمد شريف    

 مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل      

الررب  برين التفرنيف     عرم ومناقشة لمحر ر    -
ى المعيرررارى للمهرررن والتفرررنيف الررردولى    العربررر

  المعيارى للمهن 

 

 

المهنررررررررررررد / أحمررررررررررررد 
 مف فى



 المتحدث البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتوقيت

 ** التقرير ال تامى والتوصيا  14.00 – 13.00

 

 

  السفر إلى مكة المكرمة ألداء شعائر العمرة 16.00

 

 مصطفى عبد الستار
 عبد المنعمط/ 


