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 /محروقات/
==========================
لمحة عن العمل التدريبي الموقعي والذاتي في مديرية التخطيط واإلحصاء
بهدف تمكين وتنمية وصقل مهارات العاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الفرد والجهة العامة من
خالل تأمين تدريب نوعي لكافة الموظفين من كل الفئات وتمكينهم من مسايرة التقدم العلمي
والتكنولوجي واإللمام بأساليب العمل الحديثة وتأهيلهم بما يضمن األداء األمثل لواجباتهم
الوظيفية  ،االعتماد على التدريب الموقعي والذاتي تم إحداث مركز التدريب و التأهيل التابع
لشركة محروقات بقرار اللجنة اإلدارية رقم /2 /176/تاريخ  2015/9/17في منطقة
الفردوس دمشق .
مهمته  :تأهيل وتدريب العاملين في شركة محروقات في كافة مجاالت عمل الشركة اإلداري والفني
والمعلوماتية لتكوين كادر عمالي مؤهل .
تم افتتاح المركز رسميا يوم السبت الواقع في  2015 /12 / 5من قبل السيد معاون وزير النفط
والثروة المعدنية والسيد المدير العام بحضور السيدة مدير التخطيط واإلحصاء ورئيس مكتب
نقابة عمال النفط وأمين الفرقة الحزبية وكافة مدراء المديريات والفروع في الشركة .
وقد أقامت مديرية التخطيط واإلحصاء ( دائرة التدريب والتأهيل ) أولى دوراتها في المركز بتاريخ
 2015/12/10-9بعنوان ( التآكل والحماية المهبطية ) للمحاضرين السادة الكيميائي بشار
خريستين والمهندس خالد طويلة والفني أنس خطاب .
وقد أقمنا العديد من الدورات ( الفنية – اإلدارية – الحاسوبية ) بهدف رفع سوية أداء العاملين في
الشركة انطالقا من كونه مركزا للتدريب الموقعي والذاتي .
تتألف دائرة التدريب والتأهيل من :
 -رئيس دائرة التدريب والتأهيل

المهندسة نجوى النمير

 -رئيس شعبة التدريب الداخلي

السيد أيمن قطريب

 شعبة التدريب الخارجي شعبة الدراسات -مركز التدريب والتأهيل

المهندسة إيمان أبو شامة

وأهم الدورات التي أقيمت في عام : 2016
-1شرح قانون العقود  /450/لعام  2004تاريخ  2016/3/14المحاضرون السيد مصطفى حصوية
والسيد علي الجناني .
 -2مهام اللجان المباشر بتاريخ  2016/3/2المحاضرون السيد فيليب الياس والسيدة رشا فريحات
والسيد عبد الناصر كوكش
-3البرنامج الحاسوبي  2016/6/14 excelللمحاضرة المهندسة عناب مدور
 -4كيفية إعداد دفاتر الشروط تاريخ  2016/8/1للمحاضرين المهندس زياد الخطاب والمهندسة مها
الخطيب
 -5آلية عمل المحطات بالبطاقة الذكية تاريخ  2016/12/22المحاضرون السيد ضرار الحجلي والسيد
أيمن نصار والمهندس ابراهيم أسعد والمهندس بشار نداف .
وأهم الدورات التي أقيمت في عام : 2017
 -1التعامل السليم مع اسطوانات الغاز تاريخ  2017/2/13للمحاضر عبد الباسط رسالن
 -2عيوب اللحام تاريخ  2017/5/22للمحاضر المهندس تمام سباعي
 -3تزويد الطائرات بالوقود  2017/8/22المحاضرون المهندس كمال أوس والمهندس فائز أبو عراج
 -4برنامح توحيد المشتقات النفطية تاريخ  2017/12/13المهندس صفاء سعسع والسيد أيمن زهده
وأهم الدورات التي أقيمت في عام : 2018
 -1العزل الحراري وترشيد الطاقة في أنظمة التدفئة والتكييف تاريخ  2018/2/5المحاضرون المهندس
االستشاري محمد قره بوالد والمهندس االستشاري أحمد طبجي
 -2االعتمادات المستندية تاريخ  2018/2/20المحاضر السيد فيليب الياس
 -3التأمينات االجتماعية لمدة أربعة أيام تاريخ 2018/3/11
 اليوم األول المحاضر األستاذ محمد هشام نعسان مدير الشؤون القانونية ،عنوان المحاضرة (االشتراكات والتعويضات ) .
 اليوم الثاني ال محاضر الدكتور عامر عدي مدير الصحة والسالمة المهنية ،عنوان المحاضرة (مفهومالصحة والسالمة وبيئة العمل اآلمن ).
 اليوم الثالث المحاضر الدكتور عماد خزنة كاتبي مدير الشؤون الطبية  ،عنوان المحاضرة ( مدخل الىإصابات العمل واألمراض المهنية .

 اليوم الرابع المحا ضر األستاذ أيمن مدني مدير الشؤون التأمينية  ،عنوان المحاضرة ( المعاشاتالتقاعدية )
 -4الحماية من الصواعق تاريخ  2018/5/14الدكتور المهندس نبيل الصبح
 -5أمن وسالمة المنشآت النفطية والغازية تاريخ  2018/6/13المحاضرين المهندسة ميساء شمعة
والمهندس جورج حنا والمهندس حسن عباس والكيميائي أحمد فؤاد البوز
 -6صيانة المضخات وضواغط الغاز تاريخ  2018/7/10للمحاضرين المهندس أكرم السيد أحمد
والمهندس عبد اللطيف كدور
باإلضافة إلى البرنامج التدريبي (تنمية المهارات القيادية لإلدارة الوسطى ) في وزارة النفط والثروة
المعدنية والجهات التابعة لها
مدة البرنامج  :يتألف من  48ساعة تدريبية وعلى مدار 3أشهر موزعة على أيام الخميس من كل
أسبوع وبمعدل 4ساعات تدريب يوميا
موعد تنفيذ البرنامج  :اعتبارا من  2019/6/7من الساعة 10صباحا وحتى  14ظهرا
المشاركون معاون مدير  -معاون رئيس مكتب
مكان التنفيذ  :قاعات وزارة النفط والثرة المعدنية – مركز التدريب والتأهيل الخاص بشركة محروقات ،
موزع على عدة محاور :
-1توعية بنظام الجودة تاريخ 2018/6/7
 -2التحليل والتخطيط االستراتيجي تاريخ 2018/6/21
 -3الصحة والبيئة والسالمة تاريخ 2018/6/28
 -4حل المشكالت واتخاذ القرارات تاريخ 2018/7/5
 -5تبسيط اإلجراءات تاريخ 2018/7/12
 -6مهارات القائد اإلداري تاريخ 2018/7/19

