المهارات األساسية
ق ع ب 060

دورة مفاهيم وأحكام قانون العمل البحريني في القطاع األهلي
(قانون العمل البحريني والتشريعات الجديدة)
مقدمة
تهدف الدورة إلى تعريف الموظفين والمسؤولين في القطاع الخاص بشكل عام
والعاملين في مجال الموارد البشرية بشكل خاص باألحكام والقوانين التي تنظم العمل
في القطاع األهلي في مملكة البحرين .كما تهدف بجانب تعريف المشاركين بقوانين
العمل واألنظمة المعمول بها في مملكة البحرين إلى مساعدتهم على فهم وكتابة
عقود العمل واألساليب القانونية المثلى في إبرام وإنهاء عقود العمل وتحديد مكافآت
نهاية الخدمة

اهداف البرنامج
•تعريف موظفوا ومسؤولوا الشركات بالقطاع الخاص والعام (باألخص موظفوا
الموارد البشرية) بقواعد واحكام قانون العمل بالقطاع األهلي.
•تعريف المشاركين بالمنازعات العمالية ووضع الحلول القانونية لها.
•تعريف المشاركين بحقوق العمال والموظفين حسب بنود قانون العمل ومالحقة
المستجدة.
•مساعدة موظفو الموارد البشرية في القطاع الخاص والعام على فهم لوائح
النظام االساسي والجزاءات ,والعقوبات المفروضه تجاه المخالفات والمنازعات.
•كتابة التقارير القانونية (تقارير ضبط المخالفات) وفهمها حسب اطارها القانوني
المعمول به في قانون العمل.
•دراسة آخر االحكام القضائية العمالية الصادرة في محاكم البحرين العمالية وتعريف
المشاركين بتفاصيل \ االحكام الصادرة.
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المحـــاضر

احد اعضاء هيئة
تدريس المعهد

لغة الــدورة

العـــربية

مـــدة الدورة

 60ســـاعة

تـكاليف الدورة

 900د.بـ.

الجهه المانحة للشهادة:
شهادة إجتياز متطلبات الدورة من
معــهد فـيكتوري للتـدريب
والتـطوير

Follow us on:

Page No. 1

info@vtdi.net
www.vtdi.net

Email.
Web.

+973 - 77 404 104
+973 - 17 402 490

Tel.
Fax.

المهارات األساسية
ق ع ب 060

الفئة المستهدفة
•مدارء  /موظفوا الموارد البشرية في القطاع الخاص  /العام.
•مدراء  /موظفوا شئون الموظفين في القطاع الخاص  /العام.
•مدراء أصحاب االعمال الحره المتعاملون مع موظفين بحرينيين في مؤسساتهم ومن في حكمهم.
•خريجي بكالوريس القانون من جامعات البحرين.
•لمحامين (فئة تحت التدريب).

طرق تقديم البرنامج
•إستخدام شراح العرض
•دراسة حاالت عملية
•مناقشة أفالم تدريبية
•أنشطه جماعية و فردية

محتوى البرنامج
المحاضرة

عدد الساعات ()8 – 4

عنوان الوحدة

األولى

إصدار قانون العمل في القطاع األهلي -في مجال تطبيق القانون

 6ساعات

الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة

قانون العمل في تنظيم عمل األجانب

 6ساعات

قانون العمل في تنظيم وتشغيل العمال المواطنين والمقيمين

 6ساعات

قانون العمل في تشغيل العاجزين المؤهلين مهني ًا

 6ساعات

قانون العمل في التدريب المهني

 6ساعات

قانون العمل في العقد ( عقد عمل)

 6ساعات

قانون العمل في تشغيل األحداث – تشغيل النساء – األجور

 6ساعات

الثامنة

قانون العمل في ساعات العمل واإلجازات – ظروف العمل –نظام العمل –
نظام العمل والجزاءات – انتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة

 6ساعات

التاسعة

قانون العمل في التعويض عن إصابة العمل وأمراض المهنة – التوفيق
والتحكيم ومنازعات العمل الجماعية – التنظيم العمالي واللجان والمجالس
المشتركة

 6ساعات

العاشرة

قانون العمل في تفتيش العمل – احكام عامة – في العقوبات

 6ساعات
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