
  

  

  
  الوكالة ا�لمانية للتعاون الدولي    منظمة العمل العربية

 

  البرنامج الزمنىمشروع 
  قومية حولالعمل اللورشة 

  استخدامات التصنيف العربي المعياري للمھن
  وع&قته بالتخطيط والتدريب والتشغيل

  ) ٢٠١٢اط شب/ فبراير  ٢٩ – ٢٧شرم الشيخ ، ( 
  

 الموضوع الساعة اليوم

ا4ثن2222222222222222222222222222ين 
٢٧/٢/٢٠١٢  

  ترحيب وتسجيل المشاركين  ٩.٣٠ – ٩.٠٠

  
٩.٤٥ – ٩.٣٠  

  جلسة ا4فتتاح ■
  تيلمان ناغل/ كلمة السيد 

  gizالوكالة ا"لمانية للتعاون الدولي  -"برنامج ترويج التشغيل"منسق 

  أحمد محمد لقمان/ كلمة معالي السيد   ١٠.٠٠ – ٩.٤٥
  المدير العام لمنظمة العمل العربية

تعل22يم ترحي22ب ومقدم22ة ح22ول مش22روع التع22اون ا;قليم22ي ف22ي مج22ال ال  ١٠.١٥ – ١٠.٠٠
  والتدريب المھني والتقني

  سونيا فونتين/ السيدة 
  gizالوكالة ا"لمانية للتعاون الدولي  –مشروع المديرة 

  استراحة  قھــــوة  ١٠.٤٥ – ١٠.١٥

  ا;نجازات وا>ساسيات: جلسة العمل ا>ولى■   

دور منظم22222ة العم22222ل العربي22222ة ف22222ي تح22222ديث واس22222تخدام التص22222نيف   ١١.٣٠ – ١٠.٤٥
   ـــــــي المعيــــــــــاري للمھـــــــــنالعربـ

م,دير إدارة التنمي,ة البش,,رية والتش,غيل لمنظم,,ة  -محم,د ش,,ريف / الس,يد 
  العمل العربية

  مناقشـــة

أساس222يات ح222ول التص222نيف العرب222ي المعي222اري للمھ222ن واس222تخداماته   ١٢.١٥ – ١١.٣٠
  المختلفة 

   gizون الفني الوكالة ا"لمانية للتعا –خولة كنينة / السيدة 
 مناقشة

ال222وطني والعرب222ي (ع222رض لواق222ع اس222تخدامات التص222انيف المھني222ة   ١٣.٣٠ – ١٢.١٥
  في الدول العربية) والدولي

  )دقائق لكل قطر عربي ٥( ممثلي الدول المشاركة

  تلخيص نتائج عمل اليوم ا>ول  ١٤.٠٠ – ١٣.٣٠

١٥.٣٠ – ١٤.٠٠ 
  

  غــــــــــداء
 

 



  

  

  
  الوكالة ا�لمانية للتعاون الدولي    منظمة العمل العربية

 

  ضوعالمو الساعة اليوم

الث&ث22222222222222222222222222اء 
٢٨/٢/٢٠١٢  

 –اس2222تخدامات التص2222نيف العرب2222ي للمھ2222ن: جلس2222ة العم2222ل الثاني2222ة■   
  التجارب القطرية والمتطلبات

اس222تخدام التص222نيف العرب222ي المعي222اري للمھ222ن ف222ي مج222ال ا;رش222اد   ١٠.١٥ – ٩.٣٠
  تجربة مصر/ والتوجيه المھني 

  وزارة القوى العاملة والھجرة –إيمان حسنين / السيدة 
  اقشةمن

 – استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن في مسوح س2وق العم2ل  ١١.٠٠ – ١٠.١٥
  تجربة سورية

 –مشروع المرصد الوطني لسوق العم,لمدير  –كنان بھنسي  /الدكتور
  .UNDPبرنامج ا"مم المتحدة ا8نمائي 

  مناقشة

 –لمعياري للمھن في وضع تصنيف وطن2ياستخدام التصنيف العربي ا  ١١.٤٥ – ١١.٠٠
  استراتيجية فلسطين

  وزارة العمل -منسق الفريق الوطني –محمود النجوم /المھندس
  مناقشة

  استراحة قھوة  ١٢.١٥ – ١١.٤٥

اس22تخدام التص22نيف العرب22ي المعي22اري للمھ22ن ف22ي مج22ال بن22اء المع22ايير   ١٣.٠٠ – ١٢.١٥
  ردن تجربة ا> –المھنية والمناھج التدريبية 

م,,دير مرك,,ز ا>عتم,,اد وض,,بط الج,,ودة  –رش,,يد امحم,,د خي,,ر / المھن,,دس
  بوزارة العمل

  مناقشة

  .العربي المعياري للمھنتجربة سلطنة عمان في استخدام التصنيف   ١٣.٤٥ – ١٣.٠٠
وزارة الق,,وى ف,,ي م,,دير دائ,,رة ا8حص,,اء  – الرئيس,,يزين,,ب / الس,,يدة 
  العاملة
  مناقشة

عوائ222ق تطبي222ق التص222نيف العرب222ي المعي222اري للمھ222ن  :منص222ة ح222وار  ١٤.٣٠ – ١٣.٤٥
  المقترحةوالحلول 

ف,ي ال,دول مجموعة مختارة من المشاركين لتغط,ي جوان,ب ا>س,تخدام (
  )العربية

  
١٦.٠٠ – ١٤.٣٠  

  
  غداء

  

  



  

  

  
  الوكالة ا�لمانية للتعاون الدولي    منظمة العمل العربية

 
 

 الموضوع الساعة اليوم

ا>ربع222222222222222222222222اء 
٢٩/٢/٢٠١٢  

 –ناس2تخدامات التص2نيف العرب2ي للمھ2: جلسة العمل الثانيةمتابعة ■   
  التجارب القطرية والمتطلبات

 -ي للمھ2ن ف2ي ا4ختب2ارات المھني2ةاستخدام التص2نيف العرب2ي المعي2ار  ١٠.١٥ – ٩.٣٠
  تجربة السعودية

م,,دير ع,,ام ا8دارة العام,,ة للفح,,ص المھن,,ي   -س,,عد ب,,ن محم,,د الش,,ايب/د
  بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني

  مناقشة

  امل مع التصنيف بشكله ا4لكترونيالتع: جلسة العمل الثالثة■   

 موق,ع المنظم,ة عل,ى ا8نترن,تالتصنيف العربي المعياري للمھ,ن عل,ى   ١١.٣٠ – ١٠.١٥
  )ملفات الواجھة البرمجية -جداول المقارنة -قاعدة البيانات(

ق,,رص للتص,,نيف القابل,,ة للتثبي,,ت م,,ن لواجھ,,ة البرمجي,,ة ع,,رض ح,,ي ل
  ليزري للتصنيف

  البرمجية اجھةم&حظات المستخدمين للو

  جلسة العمل الختامية ■   ١٢.٣٠ – ١١.٣٠
  ملخص ما تمت مناقشته خGل اليومين السابقين

  )التوصيات(التقرير الختامي 

  
١٤.٠٠ – ١٢.٣٠  

  
  غـــــــــــــداء

  

 


