
 

 البرنامج الزمنى

 للدورة التدريبية األولى للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

 (  0282تشرين الثانى /  نوفمبر  02 – 81، الغردقة) 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتوقيت

 اليوم األول

 الثالثاء

81 / 88 /0282 

 

 

 

 االفتتاح حفل **  9.02 – 9.22

المدير العام لمنظمة العمل  –كلمة معالى السيد/ أحمد محمد لقمان  -
 العربية

مديرة إدارة  –تلقيها نيابة عنه السيدة/ إيمان أحمد عبد المقصود 
 اإلعالم والتوثيق والمعلومات

 جلسة العمل األولى** 88.22 – 9.02

 التعريف بمشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل -

 تقديم: السيد الدكتور/ رأفت رضوان

 الخبير المختص بالشبكة العربية لمعومات أسواق العمل 

 األمين العام لمركز معلومات مجلس الوزراء سابقا  

  جمهورية مصر العربية  

 التعرف على البوابة اإللكترونية للشبكة -

 تقديم : خبير الشركة المنفذه للبوابة اإللكترونية 

 مناقشة مفتوحة

 

 88.-88.02 

 

  ** استراحة

 -التدريب على طرق وآليات تزويد الشبكة بالبيانات والمعلومات** 8.02 – 88.02
 إحصاءات العمل

 الشركة المنفذه للبوابة اإللكترونيةالسيد/ خبير 

 / رأفت رضوان الدكتور السيد

 المختص بالشبكة العربية لمعومات أسواق العمل 

 األمين العام لمركز معلومات مجلس الوزراء سابقا  

 

  إستراحة غذاء**  8.02

 منظمة العمل العربية

 

 



 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتوقيت

02.02 – 0.22 

0.02 

 والمعلوماتإستكمال التدريب على طرق آليات تزويد الشبكة بالبيانات  -

 عشاء -

  الثانىاليوم 

 اإلربعاء

89 / 88 / 0282 

  

 9.22 – 88.22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ** جلسة العمل الثانية : 

 التصنيف العربى المعيارى للمهن وإرتباطه بتنظيم أسواق العمل  -

 تقديم: السيد الدكتور/ أحمد مصطفى -

 المملكة األردنيه الهاشمية -خبير تنمية الموارد البشرية -

  ** استراحة 88.02– 88.22

 التدريب على إصدار تقارير من واقع البيانات المدرجة بالشبكة**  8.02 – 88.02

 تقديم: السيد/ خبير الشركة المنفذة للبوابة اإللكترونية

 / رأفت رضوانالسيد الكتور

 المختص بالشبكة العربية لمعومات أسواق العمل 

 الوزراء سابقا  األمين العام لمركز معلومات مجلس 

 الغذاء ** استراحة 8.02

0.02-0.22 

0.02 

 إستكمال التدريب على إصدار تقارير من واقع البيانات المدرجة بالشبكة

 عشاء

 الثالثاليوم 

 الخميس

02 / 88 / 0282 

  9.22 – 88.22 

 

 

 

 

 ** مناقشة مفتوحة حول مقترحات السادة المشاركين لتطوير الشبكة 

 

 إستراحة  0288.-2288.

 الجلسة الختامية 88.02-8.02

 للسادة المشاركين بالدورة التقديرتسليم شهادات 

8.02 

 

 إستراحة غذاء

 

 عشاء 0.02

 
 إيمان

 شيرينط/ 


