البرنامج الزمني
لورشة العمل الثالثة حول
" الشبكة العربية لمعلومات اسواق العمل "
(الغردقة – جمهورية مصر العربية 24 – 22 ،

ديسمبر  /تشرين األول )2015

الموضوع

اليوم التوقيت
اليوم األول  :الثالثاء 2015 / 12 / 22

التسجيل واستالم الوثائق

9:30 – 8:30
10:00 – 9:30

الجلسة االفتتاحية :
-

كلمة ســعادة السيد  /فايز على المطيري
المدير العام لمنظمة العمل العربية
***

-

كلمة السيد  /أحمد محمود نصر الدين
مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر األحمر
وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية
جلسة العمل األولي

12:00 – 10:00
10:30 – 10.00

التعريف بمشروع الشبكة العربية لمعلومات اسواق العمل
-

المحاضر  :السيد الدكتور  /رأفت رضوان

األمين العام لمركز معلومات مجلس الوزراء األسبق
بجمهورية مصر العربية
الخبير المختص بالشبكة
 التعرف على البوابة اإللكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل
11:00 – 10:30
11:30 – 11:00

-

الرابط الخاص بإحصاءات العمل .

-

التدريب على طرق آليات تزويد البيانات والمعلومات .

-

التدريب على إصدار تقارير من واقع البيانات .

المحاضر  :السيد الدكتور  /رأفت رضوان
الخبير المختص بالشبكة
المحاضر  :خبير الشركة المعنية بتطوير البوابة اإللكترونية
12:00 – 11:30

مناقشــة مفتوحة

12:30 – 12:00

استراحة
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اليوم التوقيت
2:30 – 12:30
1:00 – 12:30

الموضوع
جلسة العمل الثانية
 التعرف على البوابة اإللكترونية للشبكة
 قواعد البيانات

1:30 – 1:00

 التدريب على طرق وآليات تزويد البيانات والمعلومات

2:00 – 1:30

 التدريب على إصدار تقارير واقع البيانات المدرجة
المحاضر السيد الدكتور  /رأفت رضوان

-

الخبير المختص بالشبكة
المحاضر  /خبير الشركة المعنية بتطوير البوابة اإللكترونية

2:30 – 2:00

مناقشــة مفتوحة

2:30

غـــداء

اليوم الثاني  :االربعاء 2015 / 12 / 23
12:00 – 10:00

جلسة العمل الثالثة
 الروابط الخاصة بالتدريب عن بعد والتوظيف عن بعد

10.30 – 10.30

-

التدريب على طرق وآليات تزويد الروابط بالبيانات

11:00 – 10:30

-

التدريب على إصدار التقارير من واقع البيانات المدرجة بالشبكة
المحاضر
-

السيد الدكتور  /رأفت راضون  -الخبير المختص بالشبكة
خبير التطوير بالشبكة

12:00 – 11:00

مناقشة مفتوحة

12:30 – 12:00

استراحة
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الموضوع

اليوم التوقيت
2:30 – 12:30

جلسة العمل الرابعة

1:00- 12:30

 استعراض الكتاب الدوري العاشر إلحصاءات العمل
المحاضر  :السيدة  /مديحة سليمان
مديرة إدارة إحصاءات العمل
بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – جمهورية مصر العربية

1:30 – 1:00

 استعراض التقرير العربي الثاني لمعلومات أسواق العمل العربية
المحاضر  :الدكتور رأفت رضوان
الخبير المختص بالشبكة

2:30 – 1:30

مناقشة مفتوحة

2:30

غـــذاء

6:00

اجتماع لجنة الصياغة
التشكككيل  :تشكككل لجنككة الصككياغة مككن السككادة الخبككراء وممثلككو وزارات العمككل
واألجهزة اإلحصائية والمنظمات العربية الراغبين فى المشاركة

اليوم الثالث  :الخميس 2015 / 12 / 24
12:00 – 10:00

اسـتكمــال جلسات العمل

12:30- 12:00

اســـتراحــة

1:30 – 12:30

الجلسة الختامية
-

تالوة مشروع التوصيات الصادرة عن الورشة

-

توزيع شهادات التقــدير

إيمان
 /هشــام
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