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رؤيتنا
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التطوير امل�شتمر للموارد الب�شرية داخل املوؤ�ش�شة العامة للكهرباء و املاء 
مبا يجعلها قادرة على املناف�شة بكفاءة وفعالية حمليا و دوليا من خالل 

تطبيق املعايري  العاملية يف التدريب و التنمية الب�شرية املتكاملة.

العمل على تطبيق �شيا�شة "كهر ماء" يف جمال التقطري انطالقا من ركيزة 
التنمية الب�شرية يف روؤية قطر 2030.



رسالتنا
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  يعمل ق�شم التقطري و التدريب و التطوير باملوؤ�ش�شة العامة للكهرباء و املاء على تقطري الوظائف 
وذلك من خالل و�شع وتنفيذ خطط تدريبية ، و اآليات لقيا�س اأثر التدريب ،  بهدف �شمان 

االإرتقاء امل�شتمر الأداء املوارد الب�شرية عن طريق تلبية االحتياجات التدريبية للموظفني مبا فيها 
برامج االلتحاق بالبعثات الدرا�شية .

ملزيد من املعلومات واال�شتف�شارات يرجى زيارة املوقع االلكرتوين

www.km.qa/qatarization
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 قسم التقطير و التدريب و التطوير
 األهـــــداف و البــــرامج

الأهــــداف:
حتقيق اأهداف كهرماء من خالل : 

- امل�شاهمة الفعالة يف تطبيق �شيا�شة التقطري. 
- تاأمني التدريب مبوا�شفات عاملية ق�شد اال�شتجابة اإلى حاجيات املوظفني واملوؤ�ش�شة من الكفاءات. 

- تطوير املهارات العلمية والعملية للموظفني
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 قسم التقطير و التدريب و التطوير
 األهـــــداف و البــــرامج

الربامــــــج:
يقوم ق�شم التقطري و التدريب و التطوير بتوفري الربامج التالية: 

تخطيط ومراجعة �شيا�شة التقطري باملوؤ�ش�شة •
و�شع وتنفيذ خطط التدريب والتطوير. •
برنامج توجيه خريجي الهند�شة واالدارة.  •
• CPP والكتبة TPP برامج التاأهيل الفنني
برنامج التدريب على راأ�س العمل. •

برنامج اللغة االجنليزية. •
برنامج البعثات الدرا�شية. •
التدريب ال�شيفي. •
برنامج تدريب رجال االأمن.  •
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 الدورات التدريبية

 نظام التطوير الفردي
Individual Development Program 

باالإ�شافة اإلى الدورات التدريبية املقدمة يف برامج مكاتب التدريب العاملية ي�شمم ق�شم التقطري والتدريب 
والتطوير دورات خا�شة تتما�شى مع الكفاءات و املهارات املطلوبة لدى املوظفني كما يتم اأن�شاء مواد تدريبية 

جديدة لتمكني املوظف من فر�س املمار�شة العملية وتطبيق املفاهيم اخلا�شة بالوظيفة.

ي�شعى هذا الربنامج الى رفع قدرة وكفاءة موظفي كهرماء وتطوير مهاراتهم ومعارفهم من خالل   •
اأف�شل برامج التطوير والتدريب الالزمة لكفاءات الوظائف التي ي�شغلونها.  

يتم برجمة اخلطط التدريبية على اأ�شا�س االإملام بجل الكفاءات. •
يقع تقييم م�شتوى الكفاءات اخلا�شة باملوظف بعد ح�شوره اأحد هذه الربامج. •
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تحديد فجوة القدرات الوظيفية التخصصية 
للموظف وكيفية تغطيتها بالتدريب 
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البرنامج التوجيهي للموظفين الجدد حديثي التخرج 
GMTو األدارية GET في الوظائف الهندسية

يقدم هذا الربنامج امل�شاندة الفنية حلديثي التخرج من اأجل اإعدادهم للقيام مبهام وظائفهم    •
على اأح�شن وجه واالندماج الفعلي يف حميطهم العملي باملوؤ�ش�شة.

يتوا�شل هذا الربنامج على مدى �شبعة اأ�شهر  يتابع خاللها املوظف. •
برنامج توجيهي للتعريف بالق�شم واالإدارة التي التحق بها واالإدارات ذات ال�شلة. كما يتعرف على    •

املهام امل�شتوجبة لوظيفته وعالقتها بالوظائف االأخرى.
برنامج تدريبي على راأ�س العمل يتم خالله متابعة تطوير كفاءاته ومرافقته يف كافة املهام التي    •

ينجزها وتقييم مكت�شباته.
دورات تدريبية مكثفة فنية اواإدارية مت�شلة بوظيفته ت�شاعده على اجناز مهامه على اح�شن وجه. •



برنامج تدريب الموظفين الجدد خريجي الهندسة 
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الربنامج التدريبي هو جزء اأ�شا�شي من اآلية الوظيفة لذا فاأن كل الدورات جتمع بني املفاهيم النظرية واخلربة 
امليدانية، ف�شال عن املبادئ التوجيهية واملوا�شفات الدولية املتبعة. 
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برنامج تدريب الموظفين الجدد لخريجي البرامج االدارية

جزء  هو  التدريبي  الربنامج 
اآلية الوظيفة لذا فاأن  اأ�شا�شي من 
املفاهيم  بني  جتمع  الدورات  كل 
النظرية واخلربة امليدانية، ف�شال 
عن املبادئ التوجيهية واملوا�شفات 

الدولية املتبعه



:)ND( برنامج الدبلوم الوطني للفنيين

هو برنامج درا�شي يتم احلاق تدريبي عدد من خريجي الثانوية من القطريني لدرا�شة دبلوم الكهرباء وامليكانيك 
للعمل يف الوظائف الفنية  باملوؤ�ش�شة، ويتم اأجناز الربنامج بالتعاون مع كلية �شمال االطلنطي - قطر،

التقطري  �شيا�شات  ل�شغل وظائف م�شرفني فنيني بهدف دعم  الدبلوم  انتهائهم من  بعد  و�شيتم احلاق اخلريجني   
باملوؤ�ش�شة.

هو برنامج تدريبي الإعداد خريجي الثانوية من القطريني للعمل يف الوظائف االدارية  باملوؤ�ش�شة، وذلك لي�شتهدف 
وظائف �شغار املوظفني من الفئات التالية:

) كتبة و�شكرتارية - م�شاعدي حما�شبني - موظفي خدمات امل�شرتكني( و ذلك بناءًا على درا�شة هيكل الوظائف 
احلايل بهدف دعم �شيا�شات التقطري باملوؤ�ش�شة.

:)CPP( برنامج إعداد وتأهيل الكتبة

13



OJT  التدريب على رأس العمل

يتلقى املوظف اجلديد برناجما تدريبيا على راأ�س العمل ملدة يتم حتديدها ح�شب احتياجاته. •
يقوم امل�شرف امل�شئول باالإدارة و م�شت�شار ق�شم التدريب على متابعة تطوير كفاءات املوظف ومرافقة املوظف   •

يف كافة املهام التي ينجزها ح�شب برنامج معد يف الغر�س يتم تعديله كلما اقت�شت احلاجة لذلك.  
كما يقوم امل�شرف و م�شت�شار التدريب بتقييم املهارات املكت�شبة للموظف  ق�شد اإعداده الإجناز االأعمال    •

املطالب باأدائها على اح�شن وجه  وتثبيته على وظيفته.  

برنامج اللغه االنجليزية

يتم التعاون مع اأف�شل املعاهد املعتمدة يف الدولة وذلك لتدريب املوظفني يف اللغة االإجنليزية بدءًا من امل�شتوى  •
احلايل للموظف اإلى اأن يحقق امل�شتوى املطلوب منه.  

التدريب يتم على ا�شا�س اللغة املتخ�ش�شة Business English و هو ما له اثره من حيث انعكا�س    •
التدريب على تطبيقات املوظفني يف العمل.  
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برنامج االبتعاث )للطالب والموظفين(

نوؤمن يف »كهرماء« اأن التعليم والتدريب هما اأ�شا�س 
خالل  من  ونعمل  التقطري،  اأهداف  اإلى  الو�شول 
برامج  من  العديد  تطبيق  التقطرياإلى  �شيا�شة 
املخ�ش�شة  اجلامعي  فوق  وما  اجلامعي  التعليم 
اأو  منهم  اجلدد  �شواء  العامة  الثانوية  خلريجي 
تلك  من  اال�شتفادة  تخولهم  كهرماء  موظفني  من 
الربامج  لتمكنهم من دخول الكليات و اجلامعات. 
العلمي  م�شتواهم  تطوير  اإلى  الربامج  هذا  يهدف 

املتفوقني  تكرمي  يتم  حيث  التخرج،  حتى  لهم  املنا�شب  املناخ  توفري  عن  ف�شاًل  الوظيفي،  م�شتواهم  وبالتايل 
واخلريجيني املبتعثني �شنويًا يف حفل يرعاه رئي�س املوؤ�ش�شة.

ولتحقيق اهداف التقطري فاإن وحدة البعثات تقوم بزيارات مدر�شية لطالب الثانوية لتعريفهم باأهم االجراءات 
و�شروط االبتعاث واملميزات اخلا�شة ملبتعثي كهرماء.   
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برنامج التدريب الصيفي

هذا الربنامج خم�ش�س لكل من :
برنامج تدريبي �شيفي ) داخلي ( املوظفني والطالب املبتعثني من قبل املوؤ�ش�شة حيث يت�شمن:. 1

       تدريب لفرتة زمنية خالل االإجازة ال�شيفية من العام الدرا�شي لتعريفهم ببيئة العمل وتزويدهم باملعرفة   
       واملهارات الوظيفية الإعدادهم مل�شتقبلهم الوظيفي.

برنامج تدريبي �شيفي ) خارجي ( : لطالب اجلامعات واملدار�س الذين بحاجة الى �شاعات تطوعية. 2

برنامج تدريب رجال االمن

هناك اهتمام خا�س بتدريب رجال االأمن باملوؤ�ش�شة مبختلف م�شتوياتهم الوظيفية.
الهدف من التدريب امل�شتمر لرجال االأمن رفع كفاءتهم و تطوير قدراتهم باإك�شابهم كل املهارات املطلوبة للعمل االأمني 
يف جماالته املختلفة مثل تاأمني املن�شاأة ، اإطفاء احلرائق ، اال�شعافات االأولية ، حتليل املخاطر ، و التعامل مع حاالت 

الطوارئ و االأزمات.
يتم تدريب رجال االأمن وفًقا للموا�شفات املعتمدة من وزارة الداخلية و يف اإطار �شهادات معتمدة مب�شتويات خمتلفة.
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