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�وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية
 

�قرار�رقم�)3(�ل�سنة�2018
�ب�ساأن�ت�سكيل�اللجنة�الوطنية�للإر�ساد�والتوجيه�املهني

وحتديد�اخت�سا�ساتها
 

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2007 ب�شاأن التدريب املهني، وبالأخ�س املادة )20( 

منه،
ل بالقانون  وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، املعدَّ

رقم )31( ل�شنة 2014،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني وحتديد 

اخت�شا�شاتها،
 

قرر�الآتي:
مادة�)1(

وكيل  الدو�شري  �شامل  �شباح  ال�شيد/  برئا�شة  املهني  والتوجيه  لالإر�شاد  الوطنية  اللجنة  ل  ُت�شكَّ  
وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وع�شوية ُكلٍّ من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

1 - محمد علي الأن�شاري
الوكيل الم�شاعد ل�شئون العمل – وزارة العمل والتنمية الجتماعية

2 - خالد �شليم الحاج
الوكيل الم�شاعد ل�شئون الريا�شة والمن�شاآت – وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة

3 - ع�شام اإ�شماعيل العلوي
مدير اإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة – وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4 - ح�شين علي ال�شامي
مدير اإدارة التوظيف – وزارة العمل والتنمية الجتماعية

5 - يون�س �شلمان ح�شن 
الإعالم �شئون  مدير اإدارة الإذاعة – وزارة 

يقي 6 - محمد عبدالرزاق ال�شدِّ
مدير اإدارة التعليم الفني والمهني – وزارة التربية والتعليم

7 - عبداهلل عبدالعزيز العمري
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مدير اإدارة �شئون القراآن الكريم – وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
8 - ع�شمت جعفر علي اأكبر

مدير اإدارة التعاون والتن�شيق الأكاديمي بالإدارة العامة لالإطار الوطني للموؤهالت  - هيئة جودة 
التعليم والتدريب

9 - محمد علي اأحمدي
مدير الم�شاريع الخا�شة – �شندوق العمل )تمكين(

10- محمود جميل ال�شيخ
القائم بمهام رئي�س �شعبة التدريب المهني – جامعة البحرين

11- ناهد جا�شم �شويطر
مدير دائرة �شئون المتدربين - معهد البحرين للتدريب

12- اإيما عبدالجليل جناحي
مديرة اإدارة المناهج والتطوير الأكاديمي - بوليتكنك البحرين

13- غادة يو�شف الرئي�س
رئي�س �شئون الطلبة والتقييم باإدارة التقييم والمتابعة - الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي

14- منذر عبداللطيف المداوي
مدير اإدارة عالقات الم�شتثمرين وال�شئون الحكومية - مجل�س التنمية القت�شادية

15- بهيجة محمد الديلمي
م�شت�شارة اإدماج احتياجات المراأة في التنمية - المجل�س الأعلى للمراأة 

16- نوف جمعة الجودر
مدير اإدارة تقنية المعلومات - غرفة تجارة و�شناعة البحرين

17- ن�شرين عبدالوهاب الع�شومي
نائب الرئي�س للتدريب والتثقيف العمالي - التحاد الحر لنقابات عمال البحرين

18- مهدية جا�شم ح�شن
الأمين العام الم�شاعد للتدريب والتثقيف – التحاد العام لنقابات عمال البحرين

19- اأحمد محمود عطية
نائب رئي�س مجل�س الإدارة - جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد الب�شرية

20- منال من�شور الخان
رة بمركز القيادة والإدارة - معهد البحرين للدرا�شات الم�شرفية والمالية   محا�شِ

21- نواف محمد الج�شي
اأمين �شر الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخا�شة

22- حمزة علي �شرف
اأمين �شر الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب

وتعنيِّ اللجنة يف اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س يحل محله يف حالة غيابه.
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مادة�)2(
ع اخلطة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه  ع ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات املتعلقة بو�شْ تتولى اللجنة و�شْ
املهني، والإ�شراف على خطط التنفيذ اخلا�شة بها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من ِقَبل جمل�س 

الوزراء، ولها على الأخ�س:
- اقتـــراح ال�شيا�شـــات للنهو�س ببرامج الإر�شاد والتوجيه المهني ورْبِطهـــا ب�شيا�شات التعليم والتدريب 

واحتياجات �شوق العمل.
- اإعـــداد البحوث والدرا�شات وتنظيم الموؤتمرات والندوات وور�ـــس العمل المتعلقة بالإر�شاد والتوجيه 

المهني.
ـــع الآليـــات الكفيلة بتنفيـــذ الخطة الوطنية لالإر�شـــاد والتوجيه المهني، بما فـــي ذلك الفعاليات  - و�شْ

الإعالمية.
- الإ�شراف على اإعداد وتوزيع المعلومات المتعلقة بالإر�شاد والتوجيه المهني.

- التن�شيق بين الوزارات والهيئات المعنية ب�شاأن تنفيذ برامج الإر�شاد والتوجيه المهني.
َعـــرُّف على ال�شتعدادات والقـــدرات الطبيعية  - الإ�شـــراف علـــى اإجراء الدرا�شات لتحديـــد و�شائل التَّ

والنف�شية؛ ل�شمان التوجيه ال�شليم للمتدربين والباحثين عن عمل اإلى مجالت التدريب والعمل.
- درا�شـــة المو�شوعـــات التي تحال اإليها مـــن ِقَبل وزارة العمل والتنمية الجتماعيـــة اأو اأية جهات ذات 

عالقة، واإبداء الراأي فيها.

مادة�)3(
دهما، ول تكون اجتماعاتها  جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها اأو نائبه يف املكان والزمان اللذين يحدِّ
�شحيحة اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون منهم الرئي�س اأو نائبه. وُت�شِدر اللجنة قراراتها 
اأو  ح اجلانب الذي منه الرئي�س  َت�شاوي الأ�شوات يرجَّ بالأغلبية املطلقة لالأع�شاء احلا�شرين، وعند 

نائبه ح�شب الأحوال.
وللجنة دعوة َمن تراه منا�شبًا من اخلرباء واملتخ�ش�شني حل�شور اجتماعاتها دون اأن يكون لهم 

�شوت معدود يف املداولت.

مادة�)4(
ل من بني اأع�شائها اأو من غريهم جلانًا فرعية لدرا�شة بع�س املو�شوعات املعرو�شة  للجنة اأْن ت�شكِّ
عليها، ويكون لكل جلنة فرعية رئي�س تختاره من بني اأع�شائها. وعلى اللجان الفرعية اأْن تقدم تقريرها 
اإلى اللجنة الرئي�شية. ويجوز للجنة ال�شتعانة مبن تراه من اخلرباء املخت�شني اإذا دعت احلاجة اإلى 
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ذلك دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف املداولت. 

مادة�)5(
العمل  التي حتكم نظام  ال�شوابط  تت�شمن  اأن  اأعمالها، على  لت�شيري  اللجنة لئحة داخلية  ت�شع 

باللجان الفرعية وغريها من الأمور التنظيمية املتعلقة بعمل اللجنة. 

مادة�)6(
ترفع اللجنة خطتها اإلى وزير العمل والتنمية الجتماعية لعْر�شها على جمل�س الوزراء لالعتماد. 

مادة�)7(
مبهام  القيام  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  العاملة  القوى  وتطوير  التدريب  اإدارة  تتولى 

ال�شكرتارية الفنية والإدارية للجنة.

مادة�)8(
تكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني قابلة للتجديد.

مادة�)9(
ُيلغى القرار رقم )1( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني وحتديد 

اخت�شا�شاتها.

مادة�)10(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

 
�شدر بتاريخ: 7 جمادى الأولى 1439هـ
المــــــوافـــــق: 24 يـنــــايــــــــــــــر 2018م


