منظمة العمل العربية
ندوة قومية حول
دور التعليم والتدريب عن بعد
فى تشغيل الشباب فى البلدان العربية
" إطالق التقرير حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية "
(المنامة )2016 / 12 / 1 – 11 / 29
مشروع البرنامج الزمنى

الثالثاء 2016 / 11 / 29 :
البيــــــــــــــان

اليوم والتوقيت
9.30 – 8.30

** التسجيل واستالم الوثائق :

10.30 – 9.30

** حفل افتتاح :
 كلمة سعادة السيد  /فايز على المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية كلمة السيد  /يوسف يعقوب – رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين كلمةةة معةةالا السةةيد  /ميةةل بةةن محمةةد علةةى حميةةدان – وزيةةر العمةةل والتنميةةةاال تماعية – مملكة البحرين راعى الندوة

11.00 – 10.30

** استراحــة وتوديع الضيوف

12.30 – 11.00

** عررر ومناقشررة محرراور التقريررر العرب ر الخررام
الدول العربية

13.00 – 12.30

** استراحــة

14.30 – 13.00

** جلسة العمل األولى للندوة :

حررول التشررغيل والبطالررة فررى

رئي الجلسة :
المــــــقــــــرر :
 واقع وآفاق تشغيل الشباب فى البلدان العربيةد .أحمد المسعودي
 أوراق قطرية15.00

** استراحـة غــذاء

20.00

** حفل عشاء يقيمه االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين
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منظمة العمل العربية
االربعاء 2016 / 11 / 30 :
البيــــــــــــــان

اليوم والتوقيت
11.30 – 9.30

** جلسة العمل الثانية :

12.00 – 11.30

رئي الجلسة :
المــــــقــــــرر :
 واقع التعليم والتدريب التقنى والمهنى فى البلدان العربية.د .فاطمة الغامدى
 دور التعلةةةيم والتةةةدريب عةةةن بعةةةد فةةةى تطةةةوير اقتوةةةاد المعرفةةةة والمشةةةروعاتالوغيرة والمتوسطة وتنمية تشغيل الشباب فى البلدان العربية
د .زياد ويلس
 أوراق قطرية** استراحـــــــــة

14.30 – 12.00

15.00

الخمي

** جلسة العمل الثالثة :
 دور ومسةةلوليات الشةةةركات اال تمةةاعيين فةةةى تنميةةةة وتطةةوير منظومةةةة التعلةةةيموالتدريب المهنى فى البلدان العربية.
د .عبد هللا السادة
 تنمية قدرات المدربين فى م االت التكنولو يا والتدريب الحديثةد .غدير إسماعيل محمد
 أوراق قطرية** غــذاء

2016 / 12 / 1 :

اليوم والتوقيت
11.00 – 9.30

البيــــــــــــــان
** جلسة العمل الرابعة :

رئي الجلسة:
المــــقــــــرر :
 متطلبةةات تيةةييف ال ةةوة بةةين متر ةةات التعلةةيم والتةةدريب التقنةةا واحتيا ةةاتاسواق العمل العربية.
د .إبراهيم بن محمد الشافا
 نحو إقامة ملسسات افترايية للتعليم والتدريب المهنىد .محمد عبد الش يع عيسا
 أوراق قطرية ** 11.30 – 11.00اجتماع لجنة الصياغة
 ** 12.00 – 11.30استراحـــــــــة
 ** 13.00 – 12.00عر
15.00

ومناقشة نتائج الندوة

** غــذاء

رضا
ط  /هــدى
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