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 اخلطة التدريبية         

 لشركة احملطات املائية إلنتاج الكهرباء

 0200/  0202للعام املاىل 
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  (VISION )رؤية ال

 أن نكون من املراكز الرائدة فى تقديم حزمة من اخلدمات التدريبية ذات اجلودة 

 والقيمة العالية حبيث تقوم هذه اخلدمات جمتمعة بتحقيق التميز فى إعداد الكوادر 

 .املؤهلة وتعظيم نواتج االصول البشرية 

  ( MISSION )رسالة ال

 دعم القيادات والعاملني مبختلف ختصصاتهم بأحدث املعارف واملهارات الالزمة 

 لبناء كوادر تنظيمية ناجحة من خالل احدث أساليب النظم التدريبية 

 .بغرض رفع وحتسني معدالت االداء الكلى ملنظومة العمل 
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  ( OBJECTIVES )  األهداف
 . احملطات املائية معدات  وصيانة  علي تشغيلتدريب العاملني  -1

 .  تنمية مهارات العاملني ملواكبة التطوير املستمر يف معدات حمطات التوليد  -2

 . ة و اعداد صف ثان مؤهل ميكن االعتماد عليه التدريب على املهارات القيادي -3

 . للعاملني  التدريب املالي واإلدارى -4

 .علي الربامج املختلفة للحاسب اآللي  تدريب ال -5

 .  ة االجنليزية  اللغ التدريب علي -6

 . تدريب طلبة وطالبات كليات اهلندسة واملعاهد العليا اهلندسية احلكومية واخلاصة  -7

 تنفيذ دورات هندسية  ختصصية حسب احتياجات  العميل  -8

 . و اعداد وتأهيل املستثمر الصغري  التدريب التحويلي لشباب اخلرجيني -9

 .ول حوض النيل واالحتاد االفريقي  بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر  لديف تنفيذ الربامج التدريبية  املشاركة  -11
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   ( TRAINING POLICY )سياسة التدريب 
بالشركة واعداد  الكوادر املؤهلة من خالل  للعاملني تدريب فعال تنفيذ لواضحة  وإجراءاتعلي وضع قواعد  تنص سياسة التدريب 

 -: األتي بإتباع النظم التدريبية  أساليباحدث 

 . االلتزام بنشر ثقافة اجلودة بني العاملني  .1

 . من خالل التدريب املستمر والفعالالعمل علي رفع كفاءة العاملني  .2

 . تلبية االحتياجات التدريبية للعاملني وجهات العمل املختلفة بالشركة .3

 . التطوير يف معدات واجهزة حمطات التوليد بالشركة  ةواكبتطوير الربامج التدريبية مل .4

 . التدريب علي سلوكياتهم وادائهم يف العمل  تأثرياحلرص علي متابعة التغذية العكسية من جهات عمل املتدربني للتعرف علي  .5

 . عمل علي احلفاظ عليه وال ISO 9001 : 2015إنشاء وتنفيذ نظام جودة متوافق مع متطلبات املواصفة القياسية  .6



 Egyptian Electricity Holding Company                                                                       الشركة القابضة لكهرباء مصر 

 Hydro Plants Generation Company                                  الكهرباء إلنتاجشركة احملطات املائية 

  Technical Affairs Sectors                                                                      قطاعات الشئون الفنية     

  Training Sector                                                                                                                             قطاع التدريب         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
 

 سياسة اجلودة مبركز التدريب

القادرة تحقيق التميز يف إعداد الكوادر املؤهلة ليف تقديم حزمة من اخلدمات التدريبية ذات اجلودة العالية  مركز التدريب رائدًاأن يكون 

ارية للعاملني بالشركة للوقوف على أحدث املستجدات العاملية على إدارة املنظومة الكهربائية بكفاءة عالية وذلك بتنمية املهارات الفنية و اإلد

 -:من خاللوذلك  التدريبية حدث األساليبأباستخدام يف جمال تشغيل وصيانة احملطات املائية 

 .دراسة االحتياجات التدريبية للعاملني بالشركة والعمل على سد هذه االحتياجات  – 1

 .ق العمل وتوفري برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات السوق دراسة االحتياجات التدريبية لسو – 2 

 .طلبة كليات اهلندسة واملعاهد العليا اهلندسية احلكومية و اخلاصة ل توفري االحتياجات التدريبية – 3

 ( . ( APUAاحلفاظ على املكانة املتميزة للمركز لدى إحتاد مؤسسات الكهرباء اإلفريقية  -4 

 . تنفيذ خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر يف التعاون يف جمال التدريب مع دول حوض النيل ودول االحتاد اإلفريقي – 5 
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 -:من اجل ذلك قام املركز باآلتي 

  االلتزام بنشر ثقافة اجلودة بني العاملني والعمل على رفع كفاءتهم من خالل التدريب املستمر. 

 مع متطلبات املواصفة القياسية  إنشاء وتنفيذ نظام جودة متوافق ISO 9001: 2015 و احلفاظ عليه . 

  االلتزام برضا العمالء والعمل على حتقيق متطلباتهم. 

  االلتزام باملراجعة الدورية لنظام إدارة اجلودة والعمل على التحسني املستمر . 

 االلتزام بتفعيل إدارة املخاطر والعمل على حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية .  
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 0202/0200فهرس اخلطة التدريبية للعام املاىل 
 1.......................................... .............................................................................................................................مقدمة  – 1

 3( .....................................................................................................  2122/  2121العام املاىل ) تنفيذ اخلطة التدريبية  قواعد -2

 7............................................................... .........................................2122/  2121بيانات احصائية للخطة التدريبية للعام املاىل   -3

 2121/2122التدريبية للعام املالي اخلطة   -4

 مركز التدريب:  اولا 
 اهلندسية  اجملموعة 

  اجملموعة الفنية 

 جمموعة املال والتجارة 

  الدورات االدارية العامة 

  الدورات االدارية مؤهل متوسط 

 والعمال دورات احلرفيني 

 التشغيل باحملطاتتنمية مهارات العاملني ب دورات :  ثانياا 
 دورات السالمة والصحة املهنية باملواقع :  ثالثاا 
 مراكز تدريب خارجية دورات:  رابعا

 باملركز   On Lineدورات التعليم عن بعد :  خامساا 
 القادة إعدادمركز  -2

 ( اعضاء جلان ) معهد السالمة والصحة املهنية  -0

 الدفاع املدني -3
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 ة ــمقدم

  مفهوم التدريب مل يعد مفهوما تقليديا بل اصبح خيارا اسرتاتيجيا يف منظومة

وتبعا لذلك اصبح التدريب يف قلب ... استثمار وتنمية املوارد البشرية 

  التنمية الشاملة احلقيقية 

  بأنه ويعرف التدريب:- 

نشاط مستمر خمطط يهدف الي نقل املعرفة وتنمية املهارات وتغيري  -

وذلك يف  اإلنتاجيةوزيادة  األداءالقناعات وتغيري السلوكيات  وتطوير 

 االجتاه االجيابي لتحقيق رؤية ورسالة الشركة 

تزويد االفراد باخلربات املناسبة اليت تساعدهم علي تنمية املهارات  -

ارف من خالل تطبيق العملية التدريبية بأكثر وزيادة املعاخلاصة بهم 

 .الوسائل كفاءة 
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 عامة  قواعد: أول  
 . 13331الساعة  حتى 8331تبدأ الساعة ( ساعات  5) اليوم التدرييب  -1

 . خبطاب رمسي قبل بداية الدورةيف حالة اعتذار املتدرب عن حضور الربنامج التدرييب يتعني علي اجلهة التابع هلا العامل اخطار قطاع التدريب  -2

من مدة الدورة بدون عذر مقبول حيرم املتدرب من االمتحان النهائي وتلغي الدورة له وتبلغ % 21اذا زادت نسبة غياب املتدرب عن  -3

 . ملساءلته طبقا لالئحة اجلزاءات املعمول بها يف هذه اخلطة .جهة عمله 

 . ية تتوقف الدورات يف االجازات والعطالت الرمس -4

 . الغياب ان وجدت بعد امتام الربنامج التدرييب بأياميتم اخطار اجلهات املختلفة حبضور املدربني واملتدربني  -5

 .بالشركة  قطاع التدريبو قطاع السالمة والصحة املهنية  بالتنسيق بنيتتم ( اعضاء جلان ) دورات الدفاع املدني والسالمة والصحة املهنية :  ثانياا 

 .اإلشراف علي تنفيذ دورات تنمية مهارات العاملني بالتشغيل باحملطات :  ثالثاا 

 .اإلشراف علي تنفيذ دورات تنمية مهارات العاملني باحملطات يف جمال السالمة والصحة املهنية   : رابعاا 

 .  اخلاصة مبركز التدريب  On lineدورات الشركة املختلفة لتنفيذ  قطاعات يتم التنسيق مع   : خامساا 
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 داخل مركز التدريب 0200 / 0202للخطة التدريبية للعام املاىل  إحصائيةبيانات 
 32/6/0200حىت 2/7/0202من  خالل الفرتة  

 املتدربني مقسمة اىل جمموعات وظيفيةموضحا فيها عدد الربامج التدريبية و عدد 

عدد الربامج  الوظيفية املستهدفةاجملموعة 
 التدريبية

إمجايل أيام 
 التدريب

 امجاىل عدد املتدربني

 261 206 02 اهلندسية:  أواًل
 261 230 00 الفنية:  ثانيًا
 221 16 23 املال والتجارة :  ثالثا

 350 007 13 الدورات اإلدارية العامة :  رابعًا
 211 15 21 الدورات اإلدارية مؤهل متوسط :  خامسًا
 11 02 6 دورات احلرفيني والعمال:  سادسًا

 212 615 203 المجاىل
    باملركز    On Lineدورات التعليم عن بعد 

 .يف حالة تعليق األنشطة التدريبية باملركز   On Lineعن بعد  التعليميتم  تنفيذ برامج : مالحظة 
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 خارج مركز التدريب 0200/  0202 املايلللخطة التدريبية للعام  إحصائيةبيانات 
 32/6/0200حىت 2/7/0202خالل الفرتة من 

 جمموعات وظيفية إىلموضحا فيها عدد الربامج التدريبية و عدد املتدربني مقسمة 

 اجملموعة الوظيفية املستهدفة
عدد الربامج 

 التدريبية
إمجايل أيام 

 التدريب
امجاىل عدد 

 املتدربني
 011 026 36 دورات  تنمية مهارات العاملني بالتشغيل باحملطات

 221 71 23 دورات السالمة والصحة املهنية باملواقع
 12 32 23 نركز إعداد القادة   On Lineدورات التعليم عن بعد 

 05 32 1 مركز إعداد القادة
 52 20 0 ( أعضاء جلان ) معهد السالمة والصحة املهنية 

 52 20 0 الدفاع املدني
 566 311 71 االمجاىل

 2516 2233 227 اإلمجالي العام



 Egyptian Electricity Holding Company                                                                       الشركة القابضة لكهرباء مصر 

 Hydro Plants Generation Company                                  الكهرباء إلنتاجشركة احملطات املائية 

  Technical Affairs Sectors                                                                      قطاعات الشئون الفنية     

  Training Sector                                                                                                                             قطاع التدريب         
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