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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )3ل�سنة 2018
ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة الوطنية للإر�شاد والتوجيه املهني
وحتديد اخت�صا�صاتها
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2007ب�ش�أن التدريب املهني ،وبالأخ�ص املادة ()20
منه،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012املعدَّل بالقانون
رقم ( )31ل�سنة ،2014
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2013ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة الوطنية للإر�شاد والتوجيه املهني وحتديد
اخت�صا�صاتها،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُت�ش َّكل اللجنة الوطنية للإر�شاد والتوجيه املهني برئا�سة ال�سيد� /صباح �سامل الدو�سري وكيل
وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وع�ضوية ُك ٍّل من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
 - 1محمد علي الأن�صاري
الوكيل الم�ساعد ل�شئون العمل – وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 - 2خالد �سليم الحاج
الوكيل الم�ساعد ل�شئون الريا�ضة والمن�ش�آت – وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة
 - 3ع�صام �إ�سماعيل العلوي
مدير �إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة – وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
 - 4ح�سين علي ال�شامي
مدير �إدارة التوظيف – وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 - 5يون�س �سلمان ح�سن
مدير �إدارة الإذاعة – وزارة �شئون الإعالم
 - 6محمد عبدالرزاق ال�صدِّ يقي
مدير �إدارة التعليم الفني والمهني – وزارة التربية والتعليم
 - 7عبداهلل عبدالعزيز العمري
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مدير �إدارة �شئون القر�آن الكريم – وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
 - 8ع�صمت جعفر علي �أكبر
مدير �إدارة التعاون والتن�سيق الأكاديمي بالإدارة العامة للإطار الوطني للم�ؤهالت  -هيئة جودة
التعليم والتدريب
 - 9محمد علي �أحمدي
مدير الم�شاريع الخا�صة – �صندوق العمل (تمكين)
 -10محمود جميل ال�شيخ
القائم بمهام رئي�س �شعبة التدريب المهني – جامعة البحرين
 -11ناهد جا�سم �شويطر
مدير دائرة �شئون المتدربين  -معهد البحرين للتدريب
� -12إيما عبدالجليل جناحي
مديرة �إدارة المناهج والتطوير الأكاديمي  -بوليتكنك البحرين
 -13غادة يو�سف الرئي�س
رئي�س �شئون الطلبة والتقييم ب�إدارة التقييم والمتابعة  -الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي
 -14منذر عبداللطيف المداوي
مدير �إدارة عالقات الم�ستثمرين وال�شئون الحكومية  -مجل�س التنمية االقت�صادية
 -15بهيجة محمد الديلمي
م�ست�شارة �إدماج احتياجات المر�أة في التنمية  -المجل�س الأعلى للمر�أة
 -16نوف جمعة الجودر
مدير �إدارة تقنية المعلومات  -غرفة تجارة و�صناعة البحرين
 -17ن�سرين عبدالوهاب الع�سومي
نائب الرئي�س للتدريب والتثقيف العمالي  -االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين
 -18مهدية جا�سم ح�سن
الأمين العام الم�ساعد للتدريب والتثقيف – االتحاد العام لنقابات عمال البحرين
� -19أحمد محمود عطية
نائب رئي�س مجل�س الإدارة  -جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد الب�شرية
 -20منال من�صور الخان
محا�ضرة بمركز القيادة والإدارة  -معهد البحرين للدرا�سات الم�صرفية والمالية
ِ
 -21نواف محمد الج�شي
�أمين �سر الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخا�صة
 -22حمزة علي �شرف
�أمين �سر الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب
وتعينِّ اللجنة يف �أول اجتماع لها نائب ًا للرئي�س يحل محله يف حالة غيابه.
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مادة ()2

و�ضع اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املتعلقة ْ
تتولى اللجنة ْ
بو�ضع اخلطة الوطنية للإر�شاد والتوجيه
املهني ،والإ�شراف على خطط التنفيذ اخلا�صة بها ،ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من ِق َبل جمل�س
الوزراء ،ولها على الأخ�ص:
 اقت���راح ال�سيا�س���ات للنهو�ض ببرامج الإر�شاد والتوجيه المهني ور ْب ِطه���ا ب�سيا�سات التعليم والتدريبواحتياجات �سوق العمل.
 �إع���داد البحوث والدرا�سات وتنظيم الم�ؤتمرات والندوات وور����ش العمل المتعلقة بالإر�شاد والتوجيهالمهني.
 ْو�ض���ع الآلي���ات الكفيلة بتنفي���ذ الخطة الوطنية للإر�ش���اد والتوجيه المهني ،بما ف���ي ذلك الفعاليات
الإعالمية.
 الإ�شراف على �إعداد وتوزيع المعلومات المتعلقة بالإر�شاد والتوجيه المهني. التن�سيق بين الوزارات والهيئات المعنية ب�ش�أن تنفيذ برامج الإر�شاد والتوجيه المهني. الإ�ش���راف عل���ى �إجراء الدرا�سات لتحدي���د و�سائل ال َّت َع��� ُّرف على اال�ستعدادات والق���درات الطبيعيةوالنف�سية؛ ل�ضمان التوجيه ال�سليم للمتدربين والباحثين عن عمل �إلى مجاالت التدريب والعمل.
 درا�س���ة المو�ضوع���ات التي تحال �إليها م���ن ِق َبل وزارة العمل والتنمية االجتماعي���ة �أو �أية جهات ذاتعالقة ،و�إبداء الر�أي فيها.

مادة ()3

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو نائبه يف املكان والزمان اللذين يحدِّ دهما ،وال تكون اجتماعاتها
�صدر اللجنة قراراتها
�صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون منهم الرئي�س �أو نائبه .و ُت ِ
يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س �أو
بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند َت�ساوي الأ�صوات َّ
نائبه ح�سب الأحوال.
وللجنة دعوة َمن تراه منا�سب ًا من اخلرباء واملتخ�ص�صني حل�ضور اجتماعاتها دون �أن يكون لهم
�صوت معدود يف املداوالت.

مادة ()4

للجنة �أنْ ت�ش ِّكل من بني �أع�ضائها �أو من غريهم جلان ًا فرعية لدرا�سة بع�ض املو�ضوعات املعرو�ضة
عليها ،ويكون لكل جلنة فرعية رئي�س تختاره من بني �أع�ضائها .وعلى اللجان الفرعية �أنْ تقدم تقريرها
�إلى اللجنة الرئي�سية .ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه من اخلرباء املخت�صني �إذا دعت احلاجة �إلى
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ذلك دون �أن يكون لهم �صوت معدود يف املداوالت.

مادة ()5

ت�ضع اللجنة الئحة داخلية لت�سيري �أعمالها ،على �أن تت�ضمن ال�ضوابط التي حتكم نظام العمل
باللجان الفرعية وغريها من الأمور التنظيمية املتعلقة بعمل اللجنة.

مادة ()6

ترفع اللجنة خطتها �إلى وزير العمل والتنمية االجتماعية لع ْر�ضها على جمل�س الوزراء لالعتماد.

مادة ()7

تتولى �إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية القيام مبهام
ال�سكرتارية الفنية والإدارية للجنة.

مادة ()8

تكون مدة الع�ضوية يف اللجنة �سنتني قابلة للتجديد.

مادة ()9

ُيلغى القرار رقم ( )1ل�سنة  2013ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة الوطنية للإر�شاد والتوجيه املهني وحتديد
اخت�صا�صاتها.

مادة ()10

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
�صدر بتاريخ 7 :جمادى الأولى 1439هـ
المـ ـ ــواف ـ ــق 24 :يـنـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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