ًصاسّ املَـــــــــــاي ًالـــــــــــشِ
طلطـــــْ املَــــــــــاي

مبــــادسّ
بنـــــــإ قـــــــذسات املونــــذطني اجلــــــذد

املكذمْ
انفارا الطرتاتَجَْ طلطْ املَاي  ،فكذ استـ ماـالُ ًصٍـش املَـاي ًالـشِ الـذنزٌس لـاصر النا ـش البـذٕ
بٌضع مبادسّ لبنإ قذسات املونذطني اجلذد لَهٌنـٌا سافـذا لكطـامل املَـاي لزاضٍـض مظـزٌٔ الهفـإات ًاخلـ ات
الفنَْ املٌجٌدّ ًدميٌمزوا للحفاظ ًسفع مظـزٌٔ ادإ قطـامل املَـاي مـل اـبا اتبـامل اطـٌات منوجَـْ لـل
بَْٗ عمل منٌرجَْ تكٌر علٓ الزنافظـَْ ًالزاـاسنَْ إلجيـاد عبقـْ تبادلَـْ بـني املٌظـف ًاملؤطظـْ ضـمل
ثكافْ الٌالٕ الٌظَفُ.
ًقار ماالُ الذنزٌس لاصر النا ش بإطبم نٌاّ هزي املبادسّ مل ابا عكذ عذّ لكـإات هوَذٍـْ مـع
املونذطني اجلذد ًفزح باب احلٌاس املزبادا للٌقٌف علٓ الزحذٍات ًالفشص املزـٌفشّ ًاجيـاد احللـٌا املزنٌعـْ
قصريّ ًطٌٍلْ املذٔ ضمل اطاس الامل املؤطظُ مع تـٌفري نافـْ طـبل الـذعت املزالـْ .لَـح ان االطـزجماس
الاكل الباشِ لى اناهاطا اجيابَـا علـٓ مظـزٌٔ االدإ  ،فاملبـادسّ طـٌف تظـآ ا ههَـنوت ًففَـضهت علـٓ
الزالَت الذاٖت ًتطٌٍش مااسفوت ًمواساتوت مل ابا كلوا باخل ّ الاملَْ.

أهذاف املبادسّ
 بنإ الكذسات ا الٌظَفَْ للمونذطني اجلذد ًان تهٌن جضٕا مل اطرتاتَجَات ًاطط قطامل املَاي فكَل الشضا الٌظَفُ ًالل ثكافْ الٌالٕ الٌظَفُ. -احملافظْ علٓ الهفإات ًاطزمشاسها قطامل املَاي.
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نطام عمل املبادسّ:
 -املونذطٌن الزٍل مت تاََنوت ابا  3طنٌات املاضَْ طلطْ املَاي مل نافْ الزخصصات.

مشتهضات املبادسّ:
 تبادا املاشفْ مل ابا بشنامج اجزماعات فذد فَوا املٌاضَع املشاد طشلوا ًفل بشنامج صمينحمذد:
ً .1صٍش املَاي ًالشِ
 .2امني عار طلطْ املَاي
 .3مظاعذِ االمني الاار املانَني
 .4املذسإ املانَني
 الل قنٌات مل الزٌا ل لغاٍات اجياد فشص لببذامل ًاالبزهاس مل ابا عكذ لكإات تٌجَوَْ باهلمظزمش .
 الظاُ حنٌ اجياد بَْٗ عمل تنافظَى اجيابَْ ملا فَى مصلحْ الامل مل ابا بشامج الزطٌٍشالٌظَفُ لزاضٍض عبقْ املٌظف للمؤطظْ ًاجياد مناخ عمل ففَضِ اجيابُ.
 مناقاْ الزحذٍات ًاحللٌا لغاٍات تطٌٍش الامل باهل مؤطظُ ًفل الَْ عمل مارتنْ مع ا حابالكشاس.
 دساطْ االلزَاجات الزذسٍبَْ ًتكََموا مع تطٌٍش اطْ ًبشنامج تذسٍيب بالزنظَل مع ا حاباالازصاص.
 -تكََت اثش ادإ املونذطني اجلذد علٓ مظزٌٔ الامل مل ابا تطبَل مؤششات االدإ املامٌا بوا.

مظؤًلَْ تطبَل املبادسّ:
ٍهٌن امني عار طلطْ املَاي مظؤًال عل تكََت مظزٌٔ تنفَز املبادسًٍّ ،هٌن قطامل الاؤًن االداسٍْ هٌ
املاين بزنفَز املبادسّ ًا ذاس اجشإات ًالَات الامل ًالزكاسٍش البصمْ لزلو.
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ضمان اجلٌدّ:
 املزاباْ املظزمشّ لطمان دميٌمْ املبادسّ ا ذاس تكاسٍش دًسٍْ تاهع مظزٌٔ االجناصالزكََت:
ٍااد النظش باملبادسّ ًاجشإات ًالَات الامل املنبجكْ عنوا طنٌٍا لغاٍات تطٌٍشها ًفل مظزجذات
ًظشًف الامل .

تحسن
مستوى
االداء
ابداع
وابتكار
مهندسين
مؤهلين
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