
 

 

 2021مايو  أيار/  31، باريس وتورينو
 

ي حول 
ون  ي دورة التعلم اإللكتر

 
 مرحًبا بك ف

وع  - ومطابقة المهارات قصي ت "  " YEMمشر
 

،  أعزاءي ن  المشاركي 
 

إطار   ي 
المتوسطفن األبيض  البحر  ي 

فن الشباب  تشغيل  وع  تنفذه    (YEM)  مشر والذي  ي  األوروب  االتحاد  من  الممول 
ي دورة التعلم    للتدريب   مركز الدولي ال عن    اليونسكو، وبالنيابة 

 فن
ً
 حارا

ً
التابع لمنظمة العمل الدولية، نرحب بكم ترحيبا

ي "
وبن وع    -  تقص  ومطابقة المهاراتاإللكتر ة من  عقده  "، المقرر    YEMمشر نت خالل الفتر يو إل  ماأيار/   31عت  اإلنتر

 2021يوليو  تموز/ 16

المهارات   احتياجات  لتحديد  المركزية  األهمية  فهم  عىل  ن  المشاركي  مساعدة  هو  الدورة  هذه  من  الرئيسي  الهدف 
ي إطار سياسة أوسع. 

ي سوق العمل فن
 الحالية والمستقبلية واالختالالت فن

ا لمنهج يركز عىل ا
ً
ي المبتكرة هذه وفق

وبن لمتعلم. إنه تفاعىلي وجذاب للغاية ويتم تنفيذه  تم تصميم دورة التعلم اإللكتر
ة   أسابيع.  7عىل فتر

 

 : الوحدات التاليةان الدورة مكونة من 

 ومطابقة المهارات قصي ت: 1الوحدة  •

 : توليد وتحليل بيانات سوق العمل 2الوحدة  •

 لتنبيه احتياجات المهارات: المناهج والمنهجيات 3الوحدة  •

ن من أجل التوقع والمطابقةاآلليات المؤسسية وأد: 4الوحدة  •  وار مختلف الفاعلي 

 : النهج القطاعية 5الوحدة  •

جمة إل سياسة وممارسة 6الوحدة  •  : التر

ي  المهام : 7الوحدة  •
 النهاب 

 

مختلفة تدريبية  مواد  خالل  من  وحدة  كل  تنشيط  ةسيتم  قصت  متحركة  ورسوم  وقراءات،  تجمع ،  ولحظات   ،  ،
حة. ، وتمارين، ومهام، وستستمر لمدة أسبوع واحد. يوىص بشدة بمتومنتديات  ابعة كل وحدة وإكمالها بالشعة المقتر

ن الذين سيكملون الدورة بنجاح سيحصلون عىل شهادة انجاز.   يرج  مالحظة أن المشاركي 

بيانات االعتم ي ذلك 
بما فن ي قريًبا، 

وبن التعلم اإللكتر بكسيتم إرسال معلومات مفصلة عن منصة  الخاصة    ل مشاركاد 
ي لمنصة التعلم عن بعد وجدول الدورة.  المجمع للوصول إل 

وبن  اإللكتر

أن   مالحظة  األربعاء  يرج   يوم  عقد 
ُ
ست الويب  عىل  االفتتاحية  حتر    12:30الساعة    2021يونيو    2الندوة  ظهًرا 

ي لوسط أوروبا 2:00
 (،ظهًرا )بالتوقيت الصيف 

 بالضغط هنا يرج  االنضمام إل الحدث 
 (973333رمز المرور:  - 881 3054 3989)معرف االجتماع: 

 
 

ي  منتطلع إل مقابلتك
ونية والتفاعل من خالل األنشطة المختلفة فن  . eCampus المجّمع  اإللكتر

 مع أطيب التحيات، 

ي منطقة البحر األبيض المتوسط فر 
 
وع اليونسكو لتوظيف الشباب ف  ( YEM)يق مشر

 ITCILOفريق دورة التوقع والمطابقة لمهارات 

https://ar.unesco.org/themes/skills-work-and-life/yem
https://itcilo-org.zoom.us/j/88130543989?pwd=K0llTHlKMHpyOHo0RW9YZHhMZkk5QT09

