مقدمـــة
من اجل مواكبة الت طور التكنولوجي المستمر في قطاع النفط والغاز  ،يحتاج العاملين في هذا
القطاع وبكافة االختصاصات والمستويات الى التدريب المستمر لتنمية المهارات والسلوكيات لتنفيذ
الواجبات الموكل اليهم .
ان نجاح تلك الفعالية يتطلب تخطيطا سليما وتنفيذا جيدا وجهودا كبيرة اضافة الى االساليب
واالسس المستخدمة في تطوير اداء العاملين بدءا" من تحديد االحتياجات التدريبية وتصميم وتنفيذ
البرامج التدريبية المالئمة الى قياس مدى فعالية هذه البرامج من خالل تقييم اداء المشاركين فيها .
ان نشاط التدريب هو احد النشاطات المهمة المستخدمة في تطوير اداء العاملين اضافة الى
الوسائل االخرى المتمثلة في انظمة تقييم االداء وانظمة ادارة الجودة واستخدام تقنية المعلومات والتعليم
االكاديمي وغيرها من الوسائل التي تؤدي بمجملها الى ضمان الوصول بالكوادر النفطية الى مستوى
االداء المطلوب .
لذا سعت دائرة التدريب والتطوير الستخدام كل الوسائل باالستفادة من االمكانات المتاحه داخل
وخارج العراق للوصول الى االهداف المطلوبه من خالل اقامة دورات تدريبية نوعية تنفذ من قبل افضل
مزودي التدريب داخليا وخارجيا مع التركيز على الجوانب العلمية والعملية وللدو ارت الحاكمة والمتقدمة .
وهذا ما ستوضحه فقرات وابواب هذا التقرير الخاص بنشاط وفعاليات دائرة التدريب والتطوير
خالل عام .2018

ملخص تقرير
فعاليات دائرة التدريب والتطوير خالل
عام 1028

تضـ ـ ـ ـ ـمن هذا التقرير انشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطة دائرة التدريب والتطوير خالل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام  1028بـ (التدريب داخل وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارج
العراق  ،ونشاط االحصاء ،التدريب االلكتروني والتعلم عن بعد  ،اللغة االنكليزية  ،شؤون المعاهد  ،التعليم االكاديمي
 ،القسم الفني  ،شعبة المعلومات )
ففي مجال التدريب داخل العراق  ،تم تنفيذ (

 ) 8768في مختلف االختصاصات داخل وخارج القطاع

النفطي حيث بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ مجم ـ ـ ـ ـ ـ ــوع المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـركين فيها ( )201801متدرب من كافة تشكيالت القطاع النفطي .
وفي مجال التدريب خارج العراق بلغ عدد الدورات المنفذه من قبل دائرتنا (  ) 60دورة اقيمت في عدة دول
وشارك فيها ( ) 766متدرب من مختلف دوائر وشركات القطاع النفطي .
اما في مجال تدريب اللغة االنكليزية  ،تم تنفيذ ( )12دورات باختصاصات مختلفة في اللغة االنكليزية ا
حيث بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ مجم ـ ـ ـ ـ ـ ــوع المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـركين فيها (  ) 158متدرب من كافة تشكيالت القطاع النفطي .
كما حقق التدريب االلكتروني تقدم ملحوظ خالل هذا العام وذلك بتنفيذ
مصافي الوسط ومعهد التدريب النفطي  /بغداد  ،تدرب من خاللها ( 1208
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دورة بالتعاون مع شركة

) متدرب في القطاع النفطي  ،وتم

تحليل وتصميم (  ) 20دورة انجزت من قبل شعبة التدريب االلكتروني .
نشاط شعبة االحصاء والذي تضمن تقارير احصائية عن القوى العاملة في القطاع النفطي (سنوية ونصف
سنوية وفصلية ) متمثله بالبيانات والمخططات مع تحليلها .
بالنسبة لنشاط قسم شؤون المعاهد للعام  1028فقد تم قبول الطلبة في المرحلة الدراسية االولى و البالغ عددهم
(  ) 2801طال وطالبة في المعاهد النفطية كافة  ،كما تم تدريب (  ) 216طالب وطالبه من طلبة الجامعات
الحكومية واالهلية من خالل التدريب الصيفي .

اما نشاط التعليم االكاديمي ( الزماالت واالجازات الدراسية داخل وخارج العراق ) حيث بلغ عدد الممنوحين
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمن قناة الزم ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الخاصة وزماالت جوالت العقود والتراخيص وفق المادة (  )62الكمال دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتهم العليا
خارج العراق (  )62منتسب من مختلف تشكيالتنا النفطية و(  )01منتسب الكمال دراستهم داخل العراق

اما بالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبة لنشاط القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم الفني  ،فقد تم تقييم عدد من البرامج التدريبية و الدورات التخصصية التي
ستنفذ عام  6102باالضافة الى الدورات العتمادها كبديل عن البحث للكوادر النفطية المتقدمة
بلغ عدد ( )021دورة .
اضافة الى تقييم عروض تدريبية فنية مقدمة من شركات محلية وعالمية في مجال الحفر واالستخراج
اما نشاط شعبة المعلومات  ،فقد تم توفير مواد احتياطية واحبار الطابعات وصيانة الحاسبات وتنصيب البرامج
المطلوبة بالتنسيق مع مركز تقنية المعلومات واالتصاالت ما يقارب  021طلب سنويا وايضا حفظ نسخ الكترونية
احتياطية لمعلومات حاسبات الدائرة الغير مربوطة على الشبكة وبشكل دوري .

فريق عمل التقرير السنوي

التدريب داخل العراق

ا

إن شـ ـ ـ ـ ــعبة التدريب الداخلي في قسم التدريب هي الجهة المركزية المعنية بنشاط تطوير وتدريب منتسبي

القطاع النفطي داخل العراق بالتعاون مع أقسام وشعب التطوير والتدريب في الشركات النفطية والجهات التدريبية داخل
العراق من خالل عدة محاور :

.1اعداد برنامج سنوي للدورات التطويرية داخل العراق بضوء االحتياجات التدريبية لشركات القطاع النفطي

والتي تجري دراستها وتحليلها بالتعاون اقسام التدريب في الشركات النفطية ويجري تنفيذ تلك الدورات بالتنسيق
مع كوادر القطاع ذات الخبرة واالختصاص في المراكز التدريبية التابعة لقسمنا وكما مبين ادناه:
 بغداد  :مركز الو ازرة
 :معهد التدريب النفطي  /بغداد

 كركوك  :شركة نفط الشمال

 :معهد التدريب النفطي  /كركوك
 البصرة  :شركة نفط البصرة
 :شركة الحفر العراقية

 :معهد التدريب النفطي  /البصرة
 بيجي  :شركة مصافي الشمال
 :معهد التدريب النفطي  /بيجي
 ميسان  :شركة نفط ميسان

 -1التنسيق مع الجامعات والمعاهد والمراكز التخصصية للتدريب في اشراك منتسبي القطاع بالدورات التي تقام
لديهم .

 -2التنسيق مع الشركات النفطية في تنفيذ دورات موقعية لمنتسبيها في االختصاصات المختلفة .

 -3تنفيذ الندوات بالتنسيق مع الشركات المتخصصة للتعريف بالتطورات الحاصلة في الصناعة النفطية
او المساندة لها .

 -5متابعة تنفيذ برنامج تطوير الكوادر القيادية في القطاع النفطي من مسؤولي شعب فما فوق
 -7متابعــة تنفيــذ ب ـرامج تدريبيــة للحصــول علــى شــهادات دوليــة فــي االختصاصــات الحاكمــة والســاندة مثــل ادارة المشــاريع االحترافيــة
( PMP

 ,)Project Management Professionalو إدارة المخــاطر

 )Professionalوالجدول ــة االحترافي ــة

( SP

Professional

( RMP

Management

Risk

 )Schedulingو الم ــدقق ال ــداخلي المعتم ــد CIA

(  )Certified Internal Auditorو المحاسـب اإلداري المعتمـد )Certified Management Accountant ( CMA

و إعداد مدريبن معتمدين  )TRAINING OF TRAINERES ) TOTوالتحكـيم الهندسـي و القـانوني وادارة العقـود النفطيـة
وغيرها من البرامج الدولية المتخصصة .

 -7متابعة تنفيذ برنامج تأهيل المعينين الجدد في الشركات النفطية .

نشاط التطوير داخل العراق لعام :8102
 .1بلغ مجموع منتسبي القطاع النفطي لغاية  ) 135471 ( 2018/12/31منتسبا منهم ( )22352من
خريجي الدراسة االعدادية فما فوق وهي الجهة المستهدفة في التدريب .

 .2شارك (  )102522من خريجي الدراسة االعدادية فما فوق في الدورات التطويرية داخل العراق اي ما
يعادل  % 110من المجموع الكلي لمنتسبي القطاع النفطي الذين يحملون شهادة االعدادية فما فوق من

خالل تنفيذ الدورات التالية -:
أ.دورات البرنامج المركزي  :تم تنفيذ ( ) 721دورة تطويرية ضمن برنامج الدورات التطويرية الصادر عن
قسم التدريب في بغداد ،كركوك ،البصرة  ،بيجي وميسان شارك فيها ( )11215منتسب .

الموقع

عدد الدورات

عدد المشاركين

بغداد

166

3851

كركوك

197

3788

البصرة

326

6926

بيجي

87

1858

ميسان

20

491

المجمــوع

796

16914

ب.الدورات الموقعية  :تم تنفيذ (  )2883دورة موقعية في مختلـف االختصاصـات فـي الشـركات النفطيـة شـارك فيهـا (
 )61457من منتسبي الشركات.

جـ .ضمن برنامج تدريبي للحصول على شهادة ادارة المشاريع االحترافية Project Management ( PMP
 )Professionalالمعتمدة :
-

اشراك  81منتسب في اختبارات باللغة االنكليزية لتحديد المستوى

 نجح منهم  10منتسب تم اشراكهم ببرنامج تاهيل  PMPداخل العراق حيث تم تنفيذ اربع دورات تدريبيةلغرض تاهيلهم للمشاركة ببرنامج تدريبي خارج العراق

 تم اختيار (  ) 8مرشحين لالختبار النهائي للحصول على شهادة دولية خارج العراق نجح عدد (  ) 8وتم حصولهم على شهادة دولية-

د .ضمن برنامج تدريبي للحصول على شهادة المدقق الداخلي المعتمد )Certified Internal Auditor ( CIA
وشهادة المحاسب االداري المعتمد : )Certified Management Accountant ( CMA,
-

اشراك ( )50منتسب في اختبارات باللغة االنكليزية لتحديد المستوى

 نجح منهم (  ) 81منتسب تم اشراكهم ببرنامج داخل القطر بالتعاون مع جامعة بغداد حيث تم تنفيذ () 1دورات واحدة لمدة اسبوعين ودورتين لمدة اسبوع حيث تكون المدة شهر تدريبي .

ه .ضمن برنامج تدريبي بموضوع التحكيم
-

و.

اشراك (  ) 68منتسب في برامج تدريبية داخل القطر بالتعاون مع السيد المستشار صباح الساعدي حيث تم

تنفيذ (  ) 1دورات تدريبية لمدة اسبوع في مركز الو ازرة .

ضـــمن برنـــامج تاميـــل المعينـــين الجـــدد فـــي الشـــركات الن طيـــة بم ــا يحق ــق تاهي ــل وت ــدريب الم ــوظفين الج ــدد ف ــي

الشـ ـ ــركات والـ ـ ــدوائر النفطيـ ـ ــة حيـ ـ ــث تـ ـ ــم تـ ـ ــدريب (  ) 1218منتسـ ـ ــب مـ ـ ــن مختلـ ـ ــف الشـ ـ ــركات النفطيـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل
شعبة التدريب الداخلي .
ز .ضـــمن برنـــامج تـــدريبي ألعـــداد المـــدر ين TOT

)

 : )TRAINING OF TRAINERESتس ــعى دائرتن ــا

لتحس ـ ــين نوعي ـ ــة الت ـ ــدريب وال ـ ــذي ه ـ ــو م ـ ــن أه ـ ــم عوام ـ ــل نج ـ ــاح العملي ـ ــة التدريبي ـ ــة ه ـ ــي وج ـ ــود م ـ ــدربين ق ـ ــادرين عل ـ ــى
تنفيـ ــذ ب ـ ـرامج تدريبيـ ــة بمـ ــا يتناس ـ ــب مـ ــع التطـ ــور الحاصـ ــل فـ ــي الص ـ ــناعة النفطيـ ــة تـ ــم تـ ــدريب ( )225مشـ ــارك م ـ ــن

مختلف الشركات و الدوائر النفطية .

ح .الدورات خارج القطاع الن طي  :شارك (  ) 8152من منتسبي القطاع النفطي في الدورات التطويرية التي اقيمت

في الجامعات و المراكز التطويرية االخرى .

.2تم توزيع اعداد المشاركين في الدورات اعاله حسب تخصصات الدورات كما يلي :
ت

االختصاص

العدد

1

تقنية المعلومات

19891

2

سالمة

27111

3

الفحص الهندسي

1138

7

الكهرباء

3222

5

الميكانيك

2551

2

استخراج

3277

1

تصفية وكيمياء

7325

8

هندسية

3175

9

قانونية

2122

15

ادارة جودة

1599

11

ادارية

18883

12

مالية

2129

13

لغة انكليزية

2552

17

متفرقة

7381

المجموع

291201

االستنتاجات :
كانـ ــت اعلـ ــى نسـ ــبة مش ـ ــاركة هـ ــي فـ ــي دورات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )HSEحيـ ــث بلـ ــغ ع ـ ــدد المشـ ــاركين خـ ــالل ع ـ ــام 1028
ه ـ ــو (  ، )18666وهــ ــذا يــ ــدل علـ ـ ــى اهتمــ ــام دائرتنــ ــا بتــ ــوفير ب ـ ـ ـرامج تدريبي ـ ــة ف ـ ــي ه ـ ــذا المجـ ـ ــال لكونــ ــه مـ ـ ــن
اولويـ ــات و ازرة الـ ــنفط وهـ ــو مـ ــا يعـ ــادل ( ) %16تقريبـ ــا مـ ــن منتسـ ــبي القطـ ــاع النفطـ ــي مـ ــن خريجـ ــي االعداديـ ــة
فما فوق وهي نسبة جيدة تم تحقيقها خالل عام . 1028
فـ ـ ـ ــي المرتبــ ـ ــة الثانيــ ـ ــة تــ ـ ــأتي دورات تقنيــ ـ ــة المعلومــ ـ ــات بعــ ـ ــدد مشـ ـ ـ ــاركين ( )19891اي بنســ ـ ــبة  %11مـ ـ ـ ــن
منتسـ ـ ــبي القطـ ـ ــاع النفطـ ـ ــي مـ ـ ــن خريجـ ـ ــي اعداديـ ـ ــة فمـ ـ ــا فـ ـ ــوق وبالمرتبـ ـ ــة الثالثـ ـ ــة الـ ـ ــدورات االداريـ ـ ــة لعـ ـ ــدد
مش ـ ـ ـ ــاركين (  ) 28881اي بنس ـ ـ ـ ــبة  %10تقريب ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن اع ـ ـ ـ ــداد منتس ـ ـ ـ ــبي ال ـ ـ ـ ــو ازرة م ـ ـ ـ ــن خريج ـ ـ ـ ــي الد ارس ـ ـ ـ ــة
االعدادي ـ ــة وق ـ ــد تحقق ـ ــت ه ـ ــذه النس ـ ــب لك ـ ــون ال ـ ــدورتان اع ـ ــاله م ـ ــن ال ـ ــدورات الحتمي ـ ــة لمنتس ـ ــبي ال ـ ــو ازرة م ـ ــن
خريجي االعدادية فما فوق وهو يدل على تحقق الهدف من تنفيذها .

يالحـ ــظ فـ ــي الجـ ــدول قلـ ــة أعـ ــداد المشـ ــاركين فـ ــي مجـ ــال الماليـ ــة وادارة الجـ ــودة والفحـ ــص الهندسـ ــي وهـ ــو مـ ــا
يتطلـــب حـــث الشـ ــركات المعنيـــة فـ ــي هـــذا المجـــال بزيـ ــادة مشـ ــاركة منتسـ ــبيها الهمي ــة ه ــذه االختصاصـــات فـ ــي
القطاع النفطي .

التدريب خارج العراق
تهـ ــدف شـ ــعبة التـ ــدريب الخـ ــارجي الـ ــى ضـ ــمان تنفيـ ــذ عمليـ ــات التـ ــدريب خـ ــارج الع ـ ـراق وفـ ــق محـ ــاور التـ ــدريب
المبين ـ ــة ادن ـ ــاه بش ـ ــكل ممي ـ ــز والعم ـ ــل عل ـ ــى تق ـ ــديم الجه ـ ــد الم ـ ــنظم والمخط ـ ــط لتزوي ـ ــد الع ـ ــاملين ف ـ ــي القط ـ ــاع النفط ـ ــي
فـ ـ ــي مجـ ـ ــاالت العمـ ـ ــل المختلفـ ـ ــة ( االداريـ ـ ــة  ،الهندسـ ـ ــية  ،الفنيـ ـ ــة ) بمـ ـ ــا يحقـ ـ ــق تزويـ ـ ــدهم بمعـ ـ ــارف معينـ ـ ــة
وتط ـ ـ ــوير مهـ ـ ـ ــاراتهم وتغييـ ـ ـ ــر س ـ ـ ــلوكهم واتجاهــ ـ ــاتهم بشــ ـ ــكل بن ـ ـ ــاء اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتناداً الـ ـ ـ ــى االحتياج ـ ـ ــات التـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ــتم
تحديـ ــدها م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن قبـ ــل اقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام التـ ــدريب فـ ــي الشـ ــركات والـ ــدوائر التابعـ ــة للقطـ ــاع النفط ـ ـي ،محـ ــاور التـ ــدريب خـ ــارج
العراق عديدة منها -:

أوالً /البرامج التدريبية الواردة الينا من خالل عروض ومنح شركات عالمية رصينة :
بلغ عددها (  ) 11دورة بمشاركة ( )51متدرب كما مبين في الجدول والمخطط رقم (. )2
 شركة  JCCPاليابانية ضمن البرنامج السنوي للشركة اليابانية (  ) Regular Courses overseasحيثبلغ عددها ( )27دورة بمشاركة ( )26متدرب .
 و ازرة التخط ـ ـ ـيط وتتضمن العروض من قبل المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكز العالمية (المعهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربي للتخطيط فيدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الكويت ) حيث بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددها ( ) 3دورة بمشاركة ( )7متدرب .
 شـ ـ ـ ـ ـركة  Jogmecاليابانية ضمـ ـ ـ ـن برنامـ ـ ـ ـج الش ـ ـ ـ ـركـ ـ ـ ـ ـة اليابانية () Overseas Training Programالسنوي عددها (  )2دورة بمشاركة (  ) 1متدرب .
 شركة  JX-Nipponاليابانية عددها ( )2دورة بمشاركة ( )8متدرب . عروض السفارة الهندية بعدد ( )2دورة بمشاركة ( )2متدرب. عروض السفارة الصينية ضمن برنامج حلقة دراسية في الصين في مجال السالمة وهندسة البيئة بعدد ()2دورة بمشاركة (  )28متدرب .

ثانياً /عروض لبرامـــــــــــــــــــج تدريبية مقدمـــــــــــة من جهات ومراكــــــــــــــز مختل ـــــــــــــة خارج
العـــــــراق ضمــــــــن المـــــــــــــــــادة ( )62من عقـــــــــــــــــــــــود التراخيص البترولــــــــــــــــية :
حيث بلغت (  )86دورة بمشاركة ( ) 587متدرب كما مبين في الجدول والمخطط رقم (. )1

ثالثا /دورات عقود الشراء مع دورات اخرى
بلغت عدد الدورات المنفذه من قبل شعبة التدريب خارج لعراق ( )6دورة بمشاركة ( )16متدرب .

رابعا  /برامج مركزية
 البرنامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج التدريبي للحصول على ش ـ ـ ـهادة  PMPالمعتمدة في القاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة مع اكاديمية المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتقبلللتدريب عدد( )2دورة بمشاركة ( )6متدرب .
 تدريب وتطوير الكوادر القيادية )  ) Leadershipالمعتمدة دوليا في القاهرة مع شركة  OGSالمصريةوشركة (  ( Clicالكندية للتدريب عدد ( )1دورة بمشاركة ( )18متدرب.

االستنتاجات والتوصيات
 بلغ اجمالي عدد الدورات التدريبية المنفذه من خالل شعبة التدريب الخارجي لعام  1028هـ ـ ـ ـ ـ ــو ( )60دورة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركفيها ( )766متدرب كما مبين في الجدول والمخطط رقم ( )1مما يؤكد زيادة في عدد المتدربين عن العام 1026
والذي بلغ عدد المشاركين فيها ( ) 168متدرب لالسباب التالية :
أ  .استجابة الشركات االستخراجية في االسراع بتنفيذ البرامج التدريبية ضمن المادة (  )17من عقود التراخيص
البترولية .
ب .تم التركيز على تنفيذ برامج تدريبية يتم فيها تأهيل المتدربين داخل العراق واختيار االفضل منهم لمشاركة
للمشاركة في التدريب خارج العراق .
ج .التركيز على تفعيل برامج تخصصية للحصول على شهادات معتمدة دوليا .

اللغة االنكليزية
تهدف شعبة اللغة االنكليزية الى تنفيذ دورات اللغة االنكليزية للقطاع النفطي لتطوير مستوى منتسبي القطاع
النفطي في مجال اللغة االنكليزية وحب االختصاصات .

نشاط شعبة اللغة االنكليزية لعام -: 6028
* اختبار المرشحين باللغة لتحديد كفائتهم وامكانياتهم اللغوية لغرض اختيار المدربين من خالل زجهم بدورات تدريبية

داخـ ـ ـ ــل وخارج العراق لغرض حصولهم على الخبرة الالزمة في اساليب وطرق التدريس .

*اختيار مناهج دورات اللغة االنكليزية باحد الطرق التالية (( مقاييس اكاديمية وباستشارة مراكز اكاديمية بريطانية ،

مناهج معدة سابقا في الشعبة  ،مناهج دورات قصير المدى ( يتم اعدادها من قبل المحاضر حسب مستوى المشاركين

واختصاصاتهم الفنية واالدارية )) .

*تنفيذ اختبارات تحديد مستوى للدورات التخصصية للحصول على شهادات دولية عدد( )1ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ () 12
*تنفيذ دورات حتمية عدد(  )1ل ـ ـ ـ ـ ـ ( )12مشارك .

*تنفذ دورات اختبارات البعثات والدراسات العليا  ،المشاركة في مقابالت الدراسات العليا

*ضمن خطة الو ازرة في تطوير منتسبي القطاع النفطي باللغة االنكليزية تم تنفيذ دورة لمدة ثالثة اشهر لثالث مستويات
مختلفة عدد ( )1حيث كان عدد المنتسبين  50مشارك من مختلف الشركات و الدوائر النفطية .
عدد الدورات

عدد المشـــــــــــــاركين

ت

الدورات

2

دورات االيلتس

1

86

1

دورة TOT

1

18

1

دورة تاهيلية TOT

2

25

8

دورة اللغة القانونية

2

7

5

دورة فن الترجمة

2

0

7

دورة EMAIL

2

8

6

دورة الترجمة القانونية

2

21

8

دورة العالقات العامة

1

28

0

دورة التفاوض

2

26

20

ورش عمل

1

11

25
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التدريب االلكتروني والتعلم عن بعد

ته ـ ــدف ش ـ ــعبة الت ـ ــدريب االلكترون ـ ــي وال ـ ــتعلم ع ـ ــن بع ـ ــد ال ـ ــى اع ـ ــداد وتص ـ ــميم ال ـ ــدروس االلكتروني ـ ــة وتنفي ـ ــذها
عل ـ ـ ــى كاف ـ ـ ــة منتس ـ ـ ــبي القط ـ ـ ــاع النفطي ـ ـ ــة باالض ـ ـ ــافة ال ـ ـ ــى اقام ـ ـ ــة االجتماع ـ ـ ــات وورش العم ـ ـ ــل والن ـ ـ ــدوات م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل
منظومة

( .( VIDEO CONFERENCE

 يتم تنفيذ الدورات االلكترونية باسلوبي التدريب االلكتروني -:
 .2اسلوب التعليم عن بعد  :يتم تنفيذ الدورات العامة على كافة فئات منتسبي القطاع النفطي بهذا االسلوب من
خالل البوابه االلكترونية (  ) ww.eleamingmoo.comوالبرامج الحوارية الموجودة على الموقع وبرامج
التواصل مع المتدربين .
 .1اسلوب التعليم الممزوج (  : )blended learningيتم تنفيذ الدورات التخصصية والعامة على كافة منتسبي
الشركات النفطية المرتبطة ضمن منظومة )  ( VIDEO CONFERENCEبوجود المحاضر في احد
المواقع االلكترونية وبثها الى بقية المواقع االخرى .


يتم التقييم االلكتروني للدورات . on line

 واثناء تنفيذ الدورات يتم تسجيل الدورات فيديو بواسطة جهاز  RSSليتم بثها الحقا على المواقع االلكترونية
ليشاهد المتدرب على حسابه الخاص كافة مجريات الدورة .
 تنفيذ ورش عمل في مركز الو ازرة

 تصميم وتن يذ الدورات خالل عام  6028كاالتي -:
الدورات المنجزة من قبل مركز الوزارة :

اسم الدورة

عدد مرات تن يذما

عدد المتدر ين

1.

دورة الحفر االلكترونية )(DS-5000

4

261

2.

دورة اللحام االلكترونية)(TIG-MIG-MAG

3

41

3.

مفهوم العملية االدارية – االدارة والقيادة

3

253

4.

المهارات القيادية

6

52

5.

دورة السالمة المهنية

6

22

6.

دورة المضخات المستخدمة في الصناعات النفطية

6

33

7.

دورة وحدة معالجة الكيروسين بالهيدروجين

2

0

8.

دورة الحماية الكاثودية

2

20

9.

دورة تشغيل وصيانة التوربينات الغازية

2

26

10.

المراجل البخارية

6

66

11.

دورة اللحام بالقوس الكهربائي

0

0

12.

الحرائق والحماية منها في الشركات النفطية

6

55

13.

وحدة االزمرة في المصافي النفطية

2

30

14.

دورة انواع المجسات وتفسيرها في المناطق النفطية

2

5

15.

زيوت المحركات

2

22

16.

دورة المبادالت الح اررية

3

65

ت

17.

دورة ال ـ WORD 2013

3

202

18.

دورة ال ـ EXCEL 3013

3

42

19.

دورة االدارة واتجاهاتها الحديثة

4

225

20.

تصنيف المناطق الخطرة

0

0

21.

إدارة وتقييم المخاطر

2

20

22.

اإلسعافات األولية

6

56

23.

إدارة وتحقيق الحوادث

6

33

24.

دورة قانون موظفي الدولة

2

30

25.

دورة POWER POINT

2

22

26.

دورة الشبكات

2

21

27.

دورة ال ـ MS-PROJECT

0

25

28.

دورة الصحة والسالمة والبيئة ()HSE

22

430

29.

دورة ال ـ WINDOWS 8.1

22

341

30.

دورة قانون انضباط موظفي الدولة

0

0

31.

MICROSOFT ACCESS 2013

2

48

32.

دورة إدارة الوقت

2

21

33.

دورة إنتاج وعزل الغاز

2

68

34.

دورة اساسيات ومفاهيم القياس والمعايرة

2

61

35.

دورة PHOTOSHOP CS 5.0

2

61

14
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الدورات المصممة خالل 6028
دورات مصممه من قبل مركز الوزارة

دورات مصممة من قبل شركة مصافي الوسط

دورات مصممة من قبل معهد الن ط /بغداد

دورة االدارة واتجاهاتها الحديثة

دورة POWER POINT

دورة PHOTOSHOP CS 5.0

دورة اإلسعافات األولية

دورة الشبكات

دورة إنتاج وعزل الغاز

دورة التحليل والتحقيق في الحوادث

MICROSOFT ACCESS 2013

دورة قانون انضباط موظفي الدولة

دورة إدارة الوقت

دورة ال ـMS-PROJECT

دورة أساسيات ومفاهيم القياس والمعايرة

تصنيف المناطق الخطرة
إدارة وتقييم المخاطر
دورة ال ـ Word 2013
دورة ال ـ EXCEL 2013
دورة االدارة الوسطى
دورة االوشا السالمة المهنية في
الصناعات النفطية
دورة االنكليزي

االحصــــــــــــــاء

تهدف شعبة االحصاء الى تقديم صورة واضحة عن تعداد القوى العاملة في القطاع
النفطي بكافة تفاصيلها لضمان السيطرة واالعتماد عليها في عملية التخطيط للموارد البشرية العاملة في
القطاع النفطي ولتوفير قاعدة معلومات للقطاع النفطي ولوزارة التخطيط وللجنة النهوض بالمرأة وأية
جهة تحتاج الى معلومات عن أعداد المشتغلين في القطاع النفطي وفي المحاور التالية -:

اوال  :تقارير المالك االحصائي /
 تقارير سنوية ( /واقع وحركة التشغيل ) تقارير نصف سننوية ( /المالكنات الفعلينة /مناصني قيادينة  /سننوات خدمنة  /فئنات عمرينة/حركة القوى العاملة في القطاع النفطي)

ثانيا /
 مشاركة منتسبي شعبة األحصاء في دورات تطويريه /ورشه عمل ذات عالقة بنشناط الشنعبة1

ثالثا :االستنتاجات والتوصيات /
 -5من خالل التقارير الحصائية بلغ عدد منتسبي للقطاع النفطي المالك الدائم كمنا فني )528755( 3158/7/21
منتسي يشكلون ( )%44من المالك المصدق .
 -3اكثر اختصاص هندسي يشغل القطاع النفطي هو اختصاص الهندسة الميكانيكية الذي شكل نسبة ( )%31منن
المجمنننوع الكلننني لالختصاصنننات الهندسنننية يلينننه اختصننناص هندسنننة الننننفط ( )%54ثنننم الهندسنننة الكهربائينننة
وااللكترونيننة بنسننبة ()%58والهندسننة الكيمياويننة ( )% 57كمننا لنندى القطنناع النفطنني ( )5312منتسنني لننديهم
شهادة لغات اجنبية اهمها () 5151منتسي لغة انكليزية اذ شكلت ( )%84من مجموع اللغات االجنبية .
 -2لدى القطناع النفطني ()6548منسني اعمنارهم منن ( 75سننة فنثكثر ) مننهم ( )473منتسني يشنغلون مناصني
قيادية نوصني بضنرورة حنو دوائنر وشنركات القطناع النفطني كافنة علنى تهيئنة بندائل لهنم قبنل احنالتهم علنى
التقاعد
 -4لدى القطاع النفطي شريحة عالية من الشباي تقدر اكثر من ثلثي من العاملين مما يظهنر فتنوة الهنرم النوظيفي
وهذا يتطلي زيادة في البرامج التدريبية لرفع مستوى هذه الشريحة واستثمارها وتنميتهنا وان دائرتننا مسنتمرة
بهذا النهج .

قسم التعليم األكاديمي
 .1الرسالة والهدف العام :
رسالتنا (نعمل بمهنية وتميز لرفد القطاع النفطي بالكفاءات العلمية )
يهدف قسم التعليم األكاديمي للدراسات العليا داخل العراق وخارجه وبتوافق مع توجهات الوزارة في دعمها لتطوير كوادر القطاع
النفطي في المجال األكاديمي لتعزيزه والنهوض به بكفاءة عالية وخبرات حديثة من خالل برامج وزارة النفط للدراسات األكاديمية
لعشرات المتفوقين من منتسبينا للدراسة في عدد من الجامعات العراقية و العالمية في الدول المتقدمة وفي عدد من التخصصات التي
تخدم عمل الوزارة والدولة العراقية

 .2خطة االجازات الدراسية داخل وخارج العراق

ومن اجل تنفيذ برامج الزماالت واالجازات الدراسية وبما يتالئم مع استراتيجية الوزارة يتم اعداد الخطة (االستراتيجية ) الخمسية
لالجازات الدراسية داخل وخارج العراق ومنها تتفرع الخطط السنوية والتي ترسم عن طريق شقين االول انها انعكاس الحتياجات
شركتنا ودوائرنا النفطية من الشهادات العليا والشق الثاني هو اضافة االختصاصات العلمية الحديثة تماشيا مع مايتم دراسته في العالم ,
ليتم زج المتفوقين فيها بعد استقطابهم الكمال دراساتهم االولية والعليا لدعم وتطوير الهياكل التنظيمية في العمل .

 .3قنوات الدراسة المعتمدة داخل وخارج العراق

 -2قنوات الدراسة في الجامعات العراقية (قناة المتميزين  ،الدبلوم العالي  ،الدراسات العليا)
 -3قناة االبتعاث الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنشر في موقع الوزارة االلكتروني و تعمم عن طريق دائرتنا .
 -2قناة المادة ( )37مع الشركات المشغلة ضمن عقود جوالت التراخيص البترولية .
 -4الزماالت الدراسية المدفوعة التكاليف بشرط ان يكون القبول من الجامعات الرصينة والوارد ذكرها ضمن جدول الجامعات
المعترف بها في وزارة التعليم العالي .

تجدون طيا خالصة باالنجازات الحاصلة خالل العام الماضي  8102موثقه باالرقام حول اعداد الزماالت واالجازات الدراسية
داخل وخارج العراق استنادا الى الخطة السنوية والخطة الخمسية .

الخطة الخمسية المقره للدارسة داخل وخارج العراق من 6161 -6102

النشاط 8102

8102

8102

8102

8181
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البرامج المنجزة من قبل شعبة التعليم االكاديمي خارج العراق للعام 2518
الموقف

ت

البرنامج

1

تنفيذ الزماالت الدراسية ضمن المادة ( )37مع الشركات تم ترويج ومنح اجازة دراسية لـ ( )28منتسب في االختصاصات
االجنبية المشغلة (شركة  ENIااليطالية وشركة سينوك (هندسة النفط  ،جيولوجيا  ،ادارة المشاريع  ،ميكانيك  ،اقتصاديات
الطاقة  ،القانون ،هندسة الكيمياء )
الصينية )

2

ضمن قناة االجازات الدراسية خارج العراق في الجامعات منح ( )15اجازة دراسية مبينه تفاصيلها ادناه :
بعثات التعليم العالي ( )2روسيا  /دكتوراه  ،ماجستيرالعالمية .
( )1هنغاريا  /دكتوراه
( )1الصين  /دكتوراه
زماالت خاصة من جامعة شريفي االيرانية ( )3ماجستير منحة فولبرايت العالمية ( )1ماجستير منحة خاصة جامعة استرالية ( )1دكتوراه -منحة خاصة جامعة بريطانية ( )1دكتوراه

2

تفعيل نظام البعثات الدراسية خارج العراق لحملة الشهادة تم ترويج الفرص الدراسية لـ ( )8مرشحين من حملة الداراسة
االعدادية من خالل استقطاب المتميزين (االوائل على العراق) االعدادية حيث كان تمويلهم من شركة ( )BPالبريطانية من حساب
من خريجي الدراسة االعدادية لغرض زجهم في بعثات خاصة المادة (/ )22عقود التراخيص البترولية

الكمال دراستهم (البكلوريوس) الجامعات العالمية الرصينة
ليتم تعيينهم واالستفادة منهم مستقبال في خدمة القطاع النفطي
.

3

ادخال التخصصات الحديثة في برامج الدراسات العليا تم تعميم الخطة للتخصصات النادرة وقد وردتنا احتياجات الشركات
النفطية من هذه التخصاصات سيتم دراستها من قبل لجنة االجازات
(الميكاترونكس  ،نانوتكنلوجي  ،الطاقة البديلة .)MBA ،
الدراسية لغرض اضافتها الى خطة االجازات لعام 2519
تم عقد المؤتمر بتاريخ  2518/12/11-15ومناقشة  73بحثا

7

تنفيذ مؤتمر الكفاءات العلمية في وزارتنا

5

تشجيع سبل البحث العلمي من خالل عقد الندوات وتكريم تم تكريم البحوث الفائزة بجائزة السيد الوزير وعددها ( )2بحوث

البحوث المتميزه ضمن برنامج منح جائزة السيد الوزير
الفضل بحث اكاديمي

البرامج المنجزة من قبل شعبة التعليم االكاديمي داخل العراق للعام 2518
ت

البرنامج

1

تنفيذ خطة الدراسات العليا للقبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي ( )115مرشح و ( )85مقبول
2519/2518
اعداد خطة الدراسات العليا للقبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي تم اقرارها وارسلت الى وزارة التخطيط
2525/2519
تنفيذ برنامج االمانة العامة لمجلس الوزراء الدبلوم العالي في التخطيط ( )38مرشح و ( )15مقبول
االستراتيجي
تنفيذ برنامج االمانة العامة لمجلس الوزراء الماجستير في اختصاص التخطيط ( )15مرشح و قبول ()5
االستراتيجي
تنفيذ القبول لحملة الدبلوم الفني في دراسة البكالوريوس في الجامعات (الحكومية) ( )155مرشح وقبول ( )15مقبول
العراقية ضمن قناة المتميزين ( دراسة صباحية)
تنفيذ القبول لحملة االعدادية في دراسة الدبلوم الفني في المعاهد العراقية ضمن قناة ( )3مرشح وقبول ()3
المتميزين(دراسة صباحية)

2
3
7
5
2

الموقف

1

توقيع اطار تعاون علمي مع الجامعة التكنولوجية وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة

تم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية واالتفاق على
تخصيص ( )25مقعد للدبلوم العالي
باالختصاصات الحديثة وسيتم اطالق البرنامج
في الوقت المحدد له

8

توسعة خطة القبول للدراسات العليا في الجامعات العراقية

تم تزويد وزارة التعليم العالي باالختصاصات
المطلوبة وسيتم اطالق البرنامج في الوقت
المحدد له .

9

الدبلوم العالي في عدد من التخصصات لمنتسبي وزارة النفط في الجامعات العراقية تم الطلب من وزارة التعليم العالي وقدمت
الجامعات االعداد والتخصصات التي ممكن
المختلفة لتغطية كافة المواقع التي تعمل بها شركات الوزراة.
توفيرها وفي مرحلة الدراسة من قبل دائرتنا

15

ندوة حملة الشهادات العليا

تم عقدها بتاريخ 258/3/2

11

ندوة في التخطيط االستراتيجي

تم عقدها بتاريخ 2518/15/17

شؤون معامد الن ط
 تم وضع خطة لقبول الطلبة في معاهد النفط وفق حاجة الشركات النفطية وحسب كل محافظة والطاقة
اإلستيعابية لكل معهد وفقاً لما أقره مجلس أمناء معاهد النفط بتاريخ  ، 1028/0/8برئاسة السيد وكيل الو ازرة
لشؤون التوزيع رئيس مجلس االمناء وبحضور السادة األعضاء  ،والمصادق عليها من قبل السيد الوزير.
 يتم قبول الطلبة في المرحلة الدراسية األولى والبالغ عددهم ( )2801طالب وطالبة في المعاهد النفطية كافة ،
إستناداً لما جاء من شروط التقديم للمعاهد في خطة القبول أعاله.

 متابعة التدريب الصيفي لطلبة الجامعات الحكومية واألهلية في شركات ودوائر و ازرة النفط  ,حيث تم تدريب
( )216طالب خالل عام  1028كما في الجدول ادناه .
الدائرة المدربة

العدد

2

الدائرة اإلقتصادية والمالية

22

1

الدائرة اإلدارية

75

1

مركز تقنيات المعلومات

21

8

شركة مصافي الوسط

8

5

دائرة الدراسات والتخطيط

6

شركة المشاريع النفطية

2

7

شركة نفط الوسط

7

6

الدائرة الفنية

6

8

الدائرة القانونية

1

0

دائرة المكامن وتطوير الحقول

2

20

دائرة الرقابة الداخلية

0

مجموع الطلبة المتدربين

216

 تم حصول ( )12منتسب من منتسبي معاهد التدريب النفطي على شهادة مقيمين تدريب دولي من شركة Btec
البريطانية بالتنسيق مع االتحاد االوربي .

 مراجعة الخطط السنوية للمعاهد النفطية ومتابعة توفير الدعم المطلوب لتنفيذها.

 المضي باجراءات انشاء معهد تدريب نفطي في محافظة ذي قار وبمستوى قسم تابع الى معهد التدريب
النفطي  /بغداد .

 متابعة افتتاح مراكز تدريبية مهنية في شمال وجنوب محافظة البصرة وحسب توجيه سيادته .

القسم ال ـــــني

الشــعبـــة التحويليـــة
 تقيــيم عــدد مــن الب ـرامج التدريبيــة والــدورات الفنيــة والتخصصــية التــي ســتنفذ عــام  1020باألضــافة الــى الــدورات
ألعتمادها كبديل عن البحث بلغ عددها ( ) 200منهاج .

 متابعــة موضــوع تطبيقــات تقنيــة النــانوتكنولوجي حيــث عقــدت اللجنــة الو ازريــة عرض ـاً ( (Presentationوســعي
اللجنــة علــى التخصــيص المــالي مــن حســاب البحــث والتطــوير والــذي يبلــغ  2,160,000,000مليــار وثلثمائــة

وسبعون مليون دينار عراقي الخاص بدعم مركز العوامل المساعدة ووحـدة النـانوتكنولوجي العائـدة لمركـز البحـث
والتطوير النفطي لغرض شراء األجهزة التخصصية التي تـدعم توجهاتـه البحثيـة والـذي سـيكون المختبـر المركـزي

لهذه الفحوصات في الو ازرة.

 إجابة الباحث في و ازرة العلوم والتكنولوجيا بخصـوص تحضـيره مـادة كاسـر اإلسـتحالب وكميـات اإلنتـاج الريـادي
حيث تم عكس اجابة مركز البحث والتطوير النفطي بعد أن وضحنا الرأي الفني الخاص بدائرتنا.

 تقــديم تقريــر فنــي مــع التوصــيات بعــد المشــاركة فــي ورشــة عمــل ( شــركة بيروفيريتــاس ) الفرنســية المختصــة فــي

قط ــاع ال ــنفط والغ ــاز الت ــي ق ــدمت ش ــرح تفص ــيلي ع ــن اح ــدث الط ــرق والوس ــائل وتقني ــات االدارة الفعال ــة لس ــالمة
االصول الخاصة بمنشأت النفط والغاز

بناء على موافقة السيد وكيل الو ازرة األقدم تم ايفاد أعضـاء اللجنـة الـى محافظـة
 متابعة اعمال لجنة ً NEBOSH
البص ـرة كمــا وتمــت د ارســة العــروض الفنيــة والتجاريــة التــي حصــلت عليهــا اللجنــة الو ازريــة عنــد زيارتهــا لمواقــع
الشركات فـي محـافظتي اربيـل والبصـرة واجـراء المفاضـلة بـين عـروض الشـركات وتـم اختيـار الشـركة ذات افضـل

عرض واقل سعر ورفع محضر اجتماع بتوصيات اللجنة الو ازرية.

 تقديم عدد من الدورات المقترحة كاحتياجات تدريبية في مجال الطاقة المتجددة وفـي مجـال الصـناعات التحويليـة
الــى دائ ـرة الد ارســات والتخطــيط والمتابعــة لتقــديمها ضــمن ورقــة جمهوريــة الع ـراق لمــؤتمر الطاقــة العربــي الحــادي

عشر.

 اجتماع مع و ازرة الكهرباء /دائرة التدريب والتطوير ولقاء السيد مديرعام الدائرة ومعاونه ومجموعة من المختصين
بخصوص ندوة السخان الشمسي والمحاور التي ستتناولها الندوة والخطوات العملية التي ستتخذها و ازرتنا للمضي

بمشروع ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية.

 احالــة برنــامج مهنــدس اللحــام الــدولي  IWEالــى الشــركة العامــة للمعــدات الهندســية الثقيلــة لغــرض تعاقــدهم مــع
الجهــات الرصــينة لتنفيــذ دورة تدريبيــة تاهيليــة للمرشــحين لهــذا البرنــامج واختبــارهم للمشــاركة بالبرنــامج موضــوع

البحث حيث تم اعداد الطلبية مع الكلف المقترحة وهي االن بدور اخذ الموافقات الرسمية لغرض التنفيذ.

 اج ـراء اختبــار للمرشــحين فــي الشــركات النفطيــة للحصــول علــى المســتوى االول والثــاني للفحوصــات الالاتالفيــة
ضمن المواصفة  ISO-9712في الشركة العامة للصناعات الحربية – مصنع الكرامة .

 اجـراء االختبــارات الخاصــة بالحاصــلين علــى المســتوى الثــاني فــي مصــنع الك ارمــة لغــرض تــاهيلهم لــدورات ضــمن
المواصــفة  ISO-9712للحصــول علــى المســتوى الثالــث ،اســتمرار العمــل بتجديــد التخاويــل المنتهيــة الصــالحية
ضمن المواصفة  ISO-9712في الشركة العامة للصناعات الحربية –مصنع الكرامة.

 تنفيذ دورات ضمن طرائق الفحص الهندسي ( )VT-MT-RT-UT-PTللناجحين في االختبارات .

 التواصل مع الشركة العامة للفحص والتاهيل الهندسي بتجديد شهادات (تخاويل) الفحوصات الالاتالفيـة المنتهيـة
الصالحية ASNT.ضمن المواصفة.

 تنفيــذ عــرض فنــي ( )PRESENTATIONحــول الفحــص الــذكي لالنابيــب النفطيــة مــع شــركة روزن االلمانيــة
وبحضور ممثلي عشرون شركة نفطية .

 احالــة برنــامج تخاويــل اللحــامين الــى شــركة مصــافي الوســط لغــرض تنفيــذه مــع الشــركة العامــة للفحــص والتاهيــل
الهندسي .

الشــعبـــة االستخراجية
اوالً -:مدرسة الح ر
 تم حضور ورشة العمل المنفذة من قبل شركة  Techno Rigفي محافظة البصرة .
ثانياً :الدورات
 متابعة تنفيذ دورات مشبهات الحفر واالنتاج ضمن خطة  1028في معاهدنا النفطية .

 تــم تقيــيم عــدد مــن الــدورات المقدمــة مــن منتســبي القطــاع النفطــي كبــديل عــن البحــث كاحــد شــروط تغييــر العن ـوان
الوظيفي والبالغ عددها  80مقترح تدريبي.

 متابعة تنفيذ دورات الحفر االلكترونية (لمشبه الحفر  ) DS-5000ضمن خطة . 1028

 متابعة تنفيذ دورات منح شهادة  IWCFفي السيطرة على االبار العالميـة للمسـتوى الثـاني وال اربـع فـي مركـز الحفـر
الع ارقـي تحـت اشـراف شـركة ) )Entrac Petroleum Limitedالبريطانيــة لمنسـتبي شــركات ودوائـر القطــاع

النفطي المعنية .

 المشاركة في دورة تقييم الكفاءة في مجال االنتاج خارج القطر.

 المشاركة في اعداد خطة التدريب السنوية لمشبهات الحفر واالنتاج
ثالثاً :الندوات وورش العمل

 المشــاركة فــي لجنــة لغــرض استـ ـ ـ ــدراج عــروض الش ـ ــركات المتخص ـ ــصة فــي مجــال الت ـ ــدريب علــى اعم ـ ـ ـ ـ ـ ــال الحفــراالفقي)(Horizontal directional Drilling
المشــاركة فــي الحلقــة النقاشــية م ــع شــركة (بيســيب ف ـرانالب) الفرنس ــية ولمــدة ثــالث ايــام ف ــي مركــز الــو ازرة فــي اي ــام 16,17,15من هذا شهر شباط . 1028
 المش ــاركة ف ــي لجن ــة برن ــامج تاهي ــل وتط ــوير اقس ــام ومختبـ ـرات الفح ــص الهندس ــي ف ــي الش ــركات النفطي ــة باالس ــتناد
للمواصفتين ) (ISO:17011 ,17020والمواصفات ذات الصلة .
 المشــاركة فــي لجنــة اختيــار مرشــحي الشــركات والــدوائر النفطيــة والمشــكلة بــاالمر الــوزاري الم ـرقم  25181فــي
 1028/8/26لمقابلــة المرشــحين الــى دورات التــي ســوف ينفــذها مركــز ) (JCCPاليابــاني ومجموعــة (JX-
) NIPPONاليابانية والشركات االخرى .
 تنفي ــذ عق ــد ورش ــة عم ــل (مش ــبهات الحف ــر واالنت ــاج) ي ــوم االثن ــين المص ــادف  1028/20/25ف ــي قاع ــة الف ــاو
وبحضــور الســيد معــاون المــدير العــام والمســؤولين علــى التــدريب فــي الشــركات االســتخراجية والمســؤولين علــى
مشبهات الحفر واالنتاج في المعاهد النفطية للتباحث في موضوع دورات الحفر واالنتاج والمشاركة بها.
حضور عدد من المؤتمرات الخاصة بالصناعة االستخراجية منها : -2المشاركة في المؤتمر العلمي االول في الجيوفيزياء والتحسـس النـائي تحـت شـعار (االسـهامات الحديثـة لتقنيـات
الجيوفيزياء والتحسس النائي في االستكشافات النفطية ) والذي اقيم من قبـل جامعـة الكـر

للعلـوم فـي المركـز الثقـافي

النفطي لاليام . 1028/22/25-28
-1المشاركة فـي المـؤتمر العلمـي االول لبحـوث االستكشـاف تحـت شـعار ( االستكشـاف ودوره فـي تعظـيم المـوارد
الهايدركارنية للعراق وتعويض المستنزف) والذي اقيم من قبل شركة االستكشافات النفطية في قاعات فندق بابل ببغـداد
لاليام. 1028/22/11-12
 تـم زيــارة معهــد التــدريب النفطــي /كركـوك لحضــور االجتمـاع المخصــص لمناقشــة برنــامج االتحــاد االوربــي وادخالــهضمن المناهج الدراسية والتدريبية لمعاهد التدريب النفطي ولمدة يومان( . )1028/21/20-28
خامساً :مركز الح ر العراقي
تـم زيـارة مركـز الحفـر الع ارقـي لمناقشـة موضـوع تاهيـل مركـز الحفـر الع ارقـي بتـاريخ 1028/1/22حيـث تـم اللقـاءبالوفد الصيني والتباحث معه حول امكانية توقيع مذكرة تفاهم حول تاهيل المركز اعاله .
 التنسيق مع معهد التدريب النفطي /بغداد –مركز الحفر العراقي على استدراج المرشحين من دوائر وشركات القطاعالعرقــي تح ــت اشـراف شــركة
النفطــي لتنفيــذ دورات مــنح شــهادة  IWCFوبالمســتويين الثــاني وال اربــع فــي مركــز الح ــفر ا
) (Entrac Petroleum Limitedالبريطانية .
شــعبـــة تطوير برامج التدريب
 .2العمل على إعداد برنامج تدريبي نوعي لفرق السيطرة على اندالع حرائق االبار النفطية في المناطق الشمالية
والوسطى والجنوبية لمدة ثالث سنوات وهو أحد أهداف القسم الفني 0

-1العمل على استكمال إجراءات إيفاد عدد ( )50مرشحاً من العاملين في مجال اإلطفاء المتبقين من تنفيذ العقد
 P/20للتدريب على سيارات اإلطفاء مع شركة ( )Gimaexفي فرنسا 0

 –1تقييم الدورات التخصصية في مجاالت فنية مختلفة ضمن برنامج الدورات التدريبية السنوي عدد ( )70دورة 0

 –8الحصول على الموافقات االصولية من قيادة القطاع النفطي بإلغاء دورات الـ  HSEالسنوية لمنتسبي مركز الو ازرة
واستبدالها بمحاضرات في الـ  , HSEواإلشراف على تنفيذ المحاضرات ضمن مصفوفة التدريب لمنتسبي مركز الو ازرة
ضمن لجنة مصفوفة التدريب .
 –5إعداد قاعدة بيانات خاصة بالكوادر العاملة في مجال السالمة واإلطفاء في القطاع النفطي مع تحليل المعلومات
المدرجة في هذه القاعدة .

 -7إقامة دورات تدريبية تخصصية ( عدد  ) 1بعنوان ( كيفية اختيار المعدات الكهربائية في المناطق النفطية
الخطرة ) 0

 -6تقييم منهاج الدورات التخصصية البديلة عن البحث لغرض تغيير العنوان الوظيفي للكوادر النفطية المتقدمة عدد
( )70دورة 0

 -0تقييم عروض موردي الخدمات التدريبية الخارجية عدد ( )25لغرض تقييم مراكزهم التدريبية لتقديم خدماتهم
التدريبية الى القطاع النفطي 0
_ 20العمل على إعداد وتنفيذ دورات في مجال ( تقييم المخاطر ) لمنتسبي أقسام السالمة في القطاع النفطي ضمن
لجنة السالمة المركزية 0

شعبة المعلومات

 .2ت ـ ــوفير المـ ـواد االحتياطية واحبار الطابعات وصيانة الحاسبات وتنصيب البرامج المطلوبة بالتنسيق مع مركز
تقنيات المعلوم ـ ــات واالتصاالت وبع ــدد ( )10طلب شهريــا اي ما يقارب (  ) 170طلب سنويا مقدم من

دائرتنا خالل هذا الشهر عن طريق استمارة طلب عمل الكترونية معدة من قبل المركز  ،وشعبة المعلومات
هي المخولة رسميا بتقديم طلبات الدائرة .

 .1بالتعاون مع مركز تقنيات المعلومات واالتصاالت تم اعداد نظام سوق العمل لشعبة االحصاء في قسم التدريب
واعداد نظام الطلبة الدراسين في داخل وخارج العراق لقسم التعليم االكاديمي .

.1

تم جرد جميع حاسبات الدائرة وملحقاتها كافة مع خطوط توزيع خدمة االنترنيت وعمل تقرير بالجرد السنوي

ونقل الملكية .

.8

حفظ نسخ الكترونية احتياطية لمعلومات حاسبات الدائرة الغير مربوطة على الشبكة وبشكل دوري .

.5

بالتنسيق مع مركز تقنيات المعلومات واالتصاالت تم تنصيب وتفعيل نظام المكتب لشعب قسم التدريب

.2

استحصال موافقة السيد المدير العام المحترم لتصميم موقع الكتروني خاص بدائرة التدريب والتطوير ليكون

لضمان وصول البريد بشكل الكتروني الى شعب القسم كافة .

واجهة النشطة وخدمات دائرة التدريب والتطوير للقطاع النفطي.

ملخص ألمم االحصائيات التي تضمنها التقرير السنوي لدائرة التدريب والتطوير لعام 6028

نشاط قسم التدريب
شعبة التدريب داخل العراق
العدد الكلي للمشاركين في الدورات المن ذه من قبل شعبة التدريب الداخلي وتضم :


عدد المشاركين في برنامج الدورات التطويريه



عدد المشاركين في دورات خارج و ازرة النفط



عدد المشاركين في الدورات الموقعية



دورات تأهيل المعيننين الجدد في الشركات النفطية



برنامج اعداد المدربين TOT



ضمن برنامج تدريبي للحصول على شهادات عالمية في , PMP, CIA,CMAالتحكيم

شعبة التدريب خارج العراق
العدد الكلي للمشاركين في الدورات التدريبية المن ذه من قبـل شـعبة التـدريب الخـارجي
وتضم :


عدد المشاركين في دورات المنفذه ضمن المادة ()17



عدد المشاركين في دورات  JCCPاليابانية



عدد المشاركين في دورات  JOGMECاليابان

عدد الدورات

عدد المشاركين

8768

201801

607

27028

-

8021

1881

65827

-

1218

7

225

20

210

عدد الدورات

عدد المشاركين

60

766

86

587

27

26

2

1



عدد المشاركين دورات عقود الشراء

6

16



عدد المشاركين عرض و ازرة التخطيط



عدد المشاركين في اكاديمية المستقبل البرنامج التحضيري لشهادة PMP

1

6

2

6



عدد المشاركين في برنامج الكوادر القيادية

1

18

شعبة االحصاء

عدد المنتسبين



المالك المشغول في القطاع النفطي

218722



المالك المصدق في القطاع النفطي

286801



المالك الشاغر في القطاع النفطي

8882



الموجود الفعلي في مواقع العمل

210518



الموجودون خارج قوة العمل

0086



المناصب القيادية

7008

نشاط شعبة تدريب اللغة االنكليزية


62

654

عدد الدورات

عدد المشاركين

14

6208

العدد الكلي للدورات المنفذة في اللغة االنكليزية

نشاط شعبة التدريب االلكتروني والتعلم عن بعد


عدد الدورات

عدد المشاركين

العدد الكلي للدورات المنفذة من قبل شعبة التدريب االلكتروني والتعلم عن بعد

نشاط التعليم االكاديمي
الدراسة خارج العراق

العــــــــــــــــــــدد

تنفيذ الزماالت الدراسية ضمن المادة ( )17مع الشركات االجنبية المشغلة (شركة

تم ترويج ومنح اجازة دراسية لـ ( )18منتسب في االختصاصات

 ENIااليطالية وشركة سينوك الصينية )

(هندسة النفط  ،جيولوجيا  ،ادارة المشاريع  ،ميكانيك  ،اقتصاديات
الطاقة  ،القانون ،هندسة الكيمياء )

ضمن قناة االجازات الدراسية خارج العراق في الجامعات العالمية .

منح ( )20اجازة دراسية مبينه تفاصيلها ادناه :
-بعثات التعليم العالي

( )1روسيا  /دكتوراه  ،ماجستير

( )2هنغاريا  /دكتوراه
( )2الصين  /دكتوراه
زماالت خاصة من جامعة شريفي االيرانية ( )1ماجستير منحة فولبرايت العالمية ( )2ماجستير منحة خاصة جامعة استرالية ( )2دكتوراه -منحة خاصة جامعة بريطانية ( )2دكتوراه

الدراسة داخل العراق
تنفيذ خطة الدراسات العليا للقبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي

العـــــــــــــــــــــــــدد
( )260مرشح و ( )80مقبول

1020/1028
اعداد خطة الدراسات العليا للقبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي
1010/1020

تم اقرارها وارسلت الو ازرة التخطيط

تنفيذ برنامج االمانة العامة لمجلس الوزراء الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي
تنفيذ برنامج االمانة العامة لمجلس الوزراء الماجستير في اختصاص التخطيط

( )18مرشح و ( )20مقبول
( )20مرشح و قبول ()5

االستراتيجي
تنفيذ القبول لحملة الدبلوم الفني في دراسة البكالوريوس في الجامعات (الحكومية)

( )200مرشح وقبول ( )60مقبول

العراقية ضمن قناة المتميزين ( دراسة صباحية)
تنفيذ القبول لحملة االعدادية في دراسة الدبلوم الفني في المعاهد العراقية ضمن قناة

( )1مرشح وقبول ()1

المتميزين(دراسة صباحية)

نشاط قسم متابعة شؤون المعامد

العــــــــــــــــــــــــدد

العدد الكلي لقبول الطلبة في المعاهد النفطية كافة



العد الكلي لتدريب الطلبه جامعات والكليات االهلية من خالل التدريب الصيفي



نشاط القسم الفني


2801
216

عدد الدورات

تقييم برامج تدريبية ودورات التخصصية باالضافة الى الدورات العتمادها كبديل عن البحث للكوادر النفطية
المتقدمة

270

