
 

 8912/ 90/ 82   -فاطمة      3من  1صفحة 

  املوارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجيالخامس ملسؤولي   ؤتمراملبرنامج 

 "ثروة واعدة ... رأس املال البشري الخليجي " تحت عنوان 

 1057أكتوبر  51  حدألا  –اليوم ألاول 

                                                  الفترة الصباحية  –التسجيل          00:00 – 00:00

  اكسبو الشارقةمركز  – الجلسة الافتتاحية         50:00 – 00:00

 السالم الوطني 

 تالوة القرآن الكريم 

 غرفة تجارة وصناعة الشارقة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة إلامارات و  كلمة 

رئععجس مجلعععس  - النائععالا الاول لععرئجس مجلععس اتحعععاد رععرا التجععارة والصععناعة بدولعععة الامععارا  عبععدس سععلاان الععععو س سعععادة

 ادارة ررفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز اكسبو الشارقة

 كلمة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي 

النائععععالا ألاول لععععرئجس اتحععععاد رععععرا دول مجلععععس التعععععاون الخليجععععي رئععععجس ررفععععة / سعععععادة عبععععدالرحمح بععععح صععععال  العاجشععععان 

 الشرقية

  الفيلم الوثائقي 

  العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربيةألامين كلمة 

باألمانعة العامعة ملجلعس التععاون لععدول ألامعنن الععام املسععاعد للشعؤون الاقتصعادتة والتنمويعة  - خليفعة بعح سععيد الع عري سععادة 

  الخليج العربية

 الشرفضيف  كلمة  

 املجلس رئجس الدورة الحالية لوزراء العمل بدول  –وزير العمل في مملكة البحريح  –حميدان محمد جميل  سعادة

 كلمة منظمة العمل العربية 

 املدتر العام -ألاستاذ فاتز علي املانري 

  للمالالالواطنين الخليجيالالين 
خ
بالالالين اتحالالاد غالالالرف توقيالالا اتفاقيالالالة  عالالاون  ومراسالالالمإلاعالالالن عالالئ ةالالالائآة املثشالالوت ألااًالالالم تونيفالالا

 (الشارقة س)لشارقة للتميز إلاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ةائآة ا دول مجلس التعاون الخليجي
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 مراسم التكريم
 

 افتتاح املعرض املصاحالا      50: 51 – 50:00

 

 استراحة  50:00 – 50:51

 

 

 السعادة وألامان الوظيفي في استثمار رأس املال البشري : ول  جلسة العمل ألا        51:00 – 50:00 

 : رئجس الجلسة 

   الابتكار و السعادة واثرهما في استثمار  رأس املال البشري   :  ألاول ة العمل قور 

  و الامان الوظيفي  ىلتحقيق الرض  إعادة هيكلة القوى العاملة في دولة الكويت مساعي برنامج : الثانيةة العمل قور

 للعاملنن في القااع الخاص

  دور القيادة وآليا  تحقيق السعادة في بجئة العمل    :  الثالثة ة العمل قور 

 

 

 مستقبل رأس املال البشري الخليجي في القااعا  الاقتصادته  واقع و: ثانيةجلسة العمل ال      50:00 – 51:00      

 جلس املبدول                                                                                        

 

 :  رئجس الجلسة

  القااع املصرفي وتجربة رائدة في التوطنن : ة العمل ألاول قور  

  ( الفرص  التحدتا  و)  تجارب التوطنن في القااعا  الاقتصادتة مالها وما عليها : ة العمل الثانيةقور  

  بدول املجلس ي رأس املال البشري فالاستثمار مستقبل  :  الثالثةة العمل قور  

 

 مأدبة رداء        01:00
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 1057أكتوبر  56 ثننن ألا –اليوم الثاني 

 

 اكسبو الشارقةمركز  - الفترة الصباحية  –التسجيل          00:00 – 00:00

 

 ريادة ألاعمال والاستثمار الحر للشباب في مستقبل سوق العمل الخليجي  :لثالثةجلسة العمل ا   50:00 – 00:00   

 

 : رئجس الجلسة 

 

  اطالال  عل  بجئة ومناخ الاستثمار الخاص في دول املجلس للشباب الخليجي   : ة العمل ألاول قور 

  دور القااع الخاص واملنشآ  الك رى والعائلية في دعم ومساندة املشار ع الريادتة    :  الثانيةة العمل قور 

  عرض نماذج وتجارب تابيقية للمشار ع الصغنرة الخاصة   :  ة العمل الثالثةقور 

 
 

  ص عملها في سوق العمل الخليجير ف مستقبل التوطنن ومشار ع املرأة و :  رابعةلجلسة العمل ا              51:51 – 50:51   

  

 : رئجس الجلسة 
 

  ألاعمال والاتحادا  النسائيةوق العمل ودور مجالس سيدا  سكيفية إعداد املرأة ل  :ة العمل ألاول قور   

  مبادرة أرامكو السعودتة لتاوير وتنمية ألاسر املنتجة:  ة العمل الثانيةقور   

  تجارب قيادا  نسائية ناجحةلعرض نماذج  :  الثالثةة العمل قور  

 

 التنمية البشرية بدول املجلسدور ألاعالم ووسائل التواصل الاجتماعي في   :لخامسةجلسة العمل ا           50:51 – 51:00    

 

 : رئجس الجلسة 

 

  وظيفيالتواصل الاجتماعي في التوظيف وبجئة العمل وألاداء ال وسائل إلاعالم و تأثنر   : ة العمل ألاول قور   

 التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافة العمل في القااع الخاص الخليجي دور إلاعالم و:  ورقة العمل الثانية  

 ي في توظيف املواطننن الخليجيننجمبادرا  القااع الخاص الخلي:   ورقة العمل الثالثة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 "التوصيا  وتوثيق التجارب " مسودة البيان الختامي  : امية الجلسة الخت              55:00 –50:51

 سعادة ألامنن العام التحاد ررا دول مجلس التعاون الخليجي                                         


