بيان بمجموعة البرامج التدريبية المخطـط تنفيذھا بالمنار
التدريب الـالمـركـزى
للعام التدريبي ٢٠١٢ / ٢٠١١
اوالً  :البرامج القيادية
اسم البرنامج

م

المشاركون

١

مختبر استراتيجيات التغيير والتفكير االبتكاري

مدير عام مساعد  /مدير اداره

٢

مختبر بناء فريق العمل
مختبر اداره الصراعات

٤

مختبر إدارة ضغوط العمل وصحة المدير
مختبر تنمية المھارات البيعية لمديري المبيعات

٦

مختبر إدارة االزمات التسويقيه
مختبر التفاوض البيعي
مختبر الشيك و احكامه

مدير عام مساعد  /مدير اداره
مدير عام مساعد  /مدير اداره
مدير عام مساعد /مدير اداره
مديرو المبيعات بالشركة
مديرو المبيعات /رؤساء المبيعات
مديرو المبيعات /رؤساء المبيعات

٣
٥
٧
٨

الع$$$$املون بالمس$$$$توي االول ب$$$$أدارات التس$$$$ويق/
القانوني$$$$$ة /االداري$$$$$ه/المھم$$$$$ات/المالي$$$$$ه/العق$$$$$ود
والمناقص$$$ات م$$$ع ت$$$وافر م$$$ده خدم$$$ه ال تق$$$ل ع$$$ن
سنتين

مدة
البرنامج
)يوم(

٥
٤
٤
٥
٤
٤
٤
٥

ثانيا  :البرامج العامة
٩

برن''امج التعري''ف ب''نظم المعلوم''ات واالس''تخدمات جميع العاملين بالمستوي االول والثاني م$ع ت$وافر
مدة خدمة ال تقل عن سنتين
المختلفة للحاسب االلي

٥

كل من حضر برنامج بتعري'ف نظ'م المعلوم'ات
واالستخدامات المختلفه للحاسب اآللي
كل من سبق لھم حضور برنامج Windows
كل من سبق لھم حضور برنامج Windows
كل من سبق لھم حضور برنامج Excel
كل من سبق لھم حضور برن'امج Windows
علي األقل
كل من سبق لھم حضور برنامج Access
كل من سبق لھم حضور برنامج windows
علي األقل
كل من سبق لھم حضور برنامج Windows
علي األقل

٥

 ١٠برنامج ) ) ( windowsالنوافذ (
١١

برنامج )  ( Wordمعالجه النصوص
برنامج  ) Excelالجداول االلكترونيه (
برنامج ) Excel Advancedالمتقدم (
برنامج ) Accessقاعده البيانات (

١٥

برنامج ) Access Advancedالمتقدم (

١٢
١٣
١٤

 ١٦برنامج استخدام االنترنت في انجاز األعمال
 ١٧برنامج األساسي في صيانه الحاسب اآللي
) ( Soft Ware

٥
٥
٥
٥
٥
٥
٥

م

اسم البرنامج

المشاركون

١٨

برنامج التدريب االساسي للعاملين الجدد

العاملون الجدد بالمستوي االول والثاني

١٩

برنامج المھارات السلوكيه في مجال التعامل )
االساسي (
برنامج المھارات السلوكيه في مجال التعامل
)المتقدم(
برنامج مھارات ابرام العقود والمناقصات
والمزايدات

رؤساء االقسام والعاملون بالمستوي االول ومده
خدمة التقل عن ثالث سنوات

٢٢

برنامج التعريف بالمنتجات البترولية والكيماوية

٢٣

برنامج السالمة والصحة وحماية البيئة

٢٤

برنامج اإلسعافات االولية

٢٠
٢١

مدة
البرنامج
)يوم(

١٠
٥

جميع العاملين بالمستوي االول ممن سبق لھم حضور
برنامج المھارات السلوكية في مجال التعامل )أساسي(

٥

العاملون بالمستوي االول بأدارات/التسويق/
القانونية/االداريه/المھمات/الماليه/العقود
والمناقصات مع توافر مدة خدمة ال تقل عن سنتين
جميع العاملون بالشركة  ،عدا شاغلى الوظائف
التسويقية
جميع العاملين بالشركة بالمستوي االول والثاني

٥

جميع العاملين بالشركة بالمستوي االول والثاني

٣
٢
٣

ثالثا ً  :البرامج التخصصية
٢٥

مراقبو محطات الخدمة والتموين شاغلى وظائف
برنامج إدارة المحطات
كاتب بالمحطة
برنامج دراسة المنتجات البترولية لرجال البيع ) مفتتشو المبيعات
المرشحون للوظائف البيعية مستقبال
الجزء االول (
برنامج دراسة المنتجات البترولية لرجال البيع ) مفتشو المبيعات ممن سبق لھم حضور الجزء االول
من البرنامج
الجزء الثاني (

٢٨

التنشيطي لدراسة المنتجات البترولية

٢٩

برنامج دراسة المنتجات الكيماوية لرجال البيع

٣٠

برنامج دراسات الجدوى للمشروعات التسويقيه رؤساء المبيعات وشاغلي وظيفة مفتش مبيعات
ممتاز
برنامج أساليب قياس وتحسين األداء للمنتجات المھندسون والكيميائيون بالشركة
البترولية واضافاتھا
المھندسون العاملون في التشغيل والصيانة
برنامج صيانة الصھاريج البترولية
بالمستودعات
مھندس الكھرباء والميكانيكا في الصيانة والتشغيل
برنامج قياس االھتزازات في المعدات الدواره
بالشركه
للمھندسين

٢٦
٢٧

٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥

برنامج قياس االھتزازات في المعدات الدوارة
للفنيين
برنامج السالمة والبيئة لمراقبي المحطات
والمستودعات

مفتشوا المبيعات) كل أربع سنوات (
ممن سبق لھم حضور برنامج دراسة المنتجات
البتروليه بجزئيه
رؤساء ومفتشو المبيعات

شاغلي الوظائف الفنيه بالصيانة والتشغيل
الحاصلون علي مؤھالت متوسطة عي األقل
مراقبوا المحطات والمستودعات والمخازن

٥
١٠
١٠
٥

٥
٥
٨
٥
٥
٥
٣

رابعا ً  :البرامج المھنية
م

اسم البرنامج

 ٣٦برنامج صيانه العدادات للفنيين
٣٧

برنامج قياس الصھاريج البتروليه

 ٣٨برنامج تشحيم السيارات
 ٣٩برنامج الخدمه والتموين بالمحطات
٤٠
٤١

برنامج السالمة والبيئة للعاملين
بالمحطات والمستودعات
برنامج السالمة في عمليات تموين
السفن

 ٤٢الندوة الفنية للزيوت لكبار العمالء
 ٤٣التدريب في مواقع العمل

المشاركون

الفنيون من العاملين في صيانه المستودعات
القياسون /العاملون بأمن المستودعات /العاملون
بحسابات البترول

رؤساء الوحدات وعمال التشحيم
رؤساء وعمال التعبئه والخدمه بالمحطات
رؤساء الوحدات والعمال بالمحطات والمستودعات

مدة
البرنامج
)يوم(

٥
٣
٤
٤
٢

العاملون علي الوحدات البحرية التي تقوم بعمليات
تموين السفن

٢

كبار المسئولين والمھندسين والفنين القائمين
بإعمال التزييت وأمناء المخازن لدي العمالء
جميع العاملين بالمحطات

٥
٢

