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Abstract: due to the development of energy and the urgent need to work in this sector
many oil institutes have been established in Kurdistan region . However these institutes
differ in terms of curricula ,which are necessary for the development of human cadres.
However annually enroll handers of students to these institutes for study .
The topic aims to establish a serious rules to unify the scientific materials , to provide
accurate and necessary information for students to optimize the use of their efforts and
energies after graduation .It was concluded that the difficult aspects could be addressed
by adopting modern management policies and strategic method of managing institutions
by focusing on the aspects of curricula and general aspects by : forming a scientific body
from the concerned authorities to study the contents of the curricula and standardized
them in the institutes’- the formation of a strategic department that conducts strategic
analysis of the environmental forces within the institution which manage the institute. It
929

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

is important to define the objectives and performance to achieve them through the
selection of cadres through testing of the efficiency administrative and teaching staff and
a adopting an approach whereby the cadres and teachers are maintained for long periods
of time in order to gain experience .

إشكالية املنهجية وسبل توحيدها
دراسة حالة معاهد النفط يف إقليم كوردستان
جيمن انمق حسن
وزارة الرتبية والتعليم

امللخص
نظراَ للتطور احلاصل يف جمال الطاقة واحلاجة امللحة للعمل يف هذا القطاع مت فتح العديد من املعاهد ذات الصلة ابلطاقة،
منها معاهد النفط يف إقليم كوردستان.
اال ان هذه املعاهد ختتلف من حيث املناهج التدريسية واليت تعد ضرورية لتنمية وتطوير الكوادر البشرية ،مع ذلك يتجه
سنواي املئات من الطلبة اىل هذه املعاهد للدراسة .تكمن أمهية املوضوع يف إجياد قواعد للعمل اجلدى لتوحيد املناهج العلمية
املقرة يف هذه املعاهد إليصال معلومات دقيقة وضرورية للطلبة لغرض االستخدام األمثل جلهودهم وطاقاهتم بعد التخرج.
وقد مت االستنتاج أبن ميكن معاجلة اجلوانب السلبية عن طريق تعديل واتباع سياسات ادارية حديثة وطرق اسرتاتيجية يف
ادارة املؤسسات ابلرتكيز على اجلوانب اليت تتعلق ابملناهج واجلوانب العامة عن طريق:
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تشكيل هيئة علمية من اجلهات املعنية لدراسة حمتوى املناهج وتوحيدها يف املعاهد .وتشكيل إدارة اسرتاتيجية تقوم بتحليل
اسرتاتيجي للقوى البيئية داخل املؤسسة واليت تقم إبدارة املعهد .وذلك ألمهية حتديد االهداف واالداء لتحقيقها وذلك من
خالل اختيار الكوادر عن طريق االنتقاء واختبار الكفاءة للكوادر اإلدارية والتدريسية .و اتباع هنج يتم من خالهلا احلفاظ
على الكوادر والتدريسيني لفرتات زمنية طويلة لغرض اكتساب اخلربة عن طريق اتباع القيم االربعة (العمل اجلماعي .القيم
الوسيطة :وتعتمد على متثيل مصاحل املؤسسة و القيم املشرتكة والشاملة  .القيم اخلارجية) .
املقدمة:
تكمن مشكلة البحث يف وجود العديد من املعاهد النفطية وعدم وجود منهج موحد تفيد أتهيل وتدريب الطلبة ،لصنع
كوادر بشرية ميكنهم العمل يف تطوير هذا القطاع .وتكمن أمهية البحث يف حداثة املوضوع وعدم اجراء حبوث يف هذا
اجملال .اضافة اىل احلاجة املاسة للعمل يف قطاع النفط كون كوردستان إقليم منتج للنفط والطاقة .يعد هذا البحث من
البحوث الوصفية الذي يهتم بوصف الظاهرة حمل الدراسة .وقد مت اعتماد املنهج املقارن يف مقارنة املواد لغرض توحيدها وقد
مت استخدام املنهج املسحي ابعتماد اسلويب املالحظة العلمية واملقابلة املنتظمة ملالحظة املناهج ،هبدف وضع منهج شامل
لتعميمه على املعاهد.
نظرا لطبيعة وامهية املوضوع وألمهية هذه املعاهد يف أتهيل وتدريب كوادر بشرية ميكنهم العمل يف هذا اجملال ،مت اتباع
أسلوب احلصر الشامل ومل يتخذ أسلوب العينات للوصول اىل نتائج دقيقة .وقد مت حتديد املفاهيم اخلاصة ابلدراسة.
تشمل الورقة البحثية على فصلني يتم التطرق يف الفصل األول اىل نبذه عامة عن مفهوم معاهد النفط االهلية وتفاصيلها ،اما
الفصل الثاين فقد خصص للجانب امليداين إضافة اىل النتائج والتوصيات.
البند االول
نبذة عامة عن املعاهد االهلية وظهورها يف العراق واقليم كردستان:
تعد املعاهد االهلية يف اقليم كردستان منط من امناط املؤسسات التعليمية الغري حكومية يتلقى فيها الطالب او الطالبة
التعليم الغري جماىن وهى مؤسسات هادفة للربح جبانب التعليم وهى اتبعة لوزارة الرتبية والتعليم يف اقليم كوردستان حيث يتم
ترخيصها وفق معايري وشروط ضمن ضوابط خاصة ابلتعليم الغري احلكومية واخر تعديل اجريت على الضوابط تلك يف سنة
( )6102من قبل جلنة مشرتكة من مديرايت خمتلفة مشلت جوانب عدة يف جمال االشراف وهندسة املباين اخلاصة بتلك
املعاهد واجلانب العلمي وشروط اخرى متعلقة مبلف املتقدم لتأسيس املعهد من مث املتابعة واملراقبة.
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واسست هذا النوع من االنظمة التعليمية ألول مرة يف العراق عام 0621حيث افتتح يف بغداد معهد املوسيقى العراقي وعني
املوسيقار األستاذ حمي الدين مديرا له .ودخل املعهد آنذاك عدد من هواة املوسيقى من اجلنسني ووضع نظام خاص به وىف
عام  0691بدل امسه اىل معهد الفنون اجلميلة وافتتح فيها قسم التمثيل وبعدها قسم الرسم.
ويف عام 0629مت توسيع املعهد من حيث املوقع وأتسيس بناية بنمط هندسي متطور مزود مبسرح كبري وقاعات دراسية
كبرية .وكانت تقام على ذلك املسرح احتفاالت يف مناسبات فنية ووطنية يتوجه اليها الكثري من املسؤولني آنذاك منهم
امللك والوصي على العرش ورؤساء الوزارات والوزراء ،وتدرجييا توسعت وحتولت اىل مؤسسة تعليمية حكومية هلا هنج ومنهج
وتشريعات خاصة هبا وتوجهت اليه اعداد هائلة من الطلبة ووخترج منها كوادر ابرعة مت تعيينهم كمحاضرين يف املعهد.
وىف عام 0691وخالل سنوات السبعينات مت فتح الدوام الصباحى إلعداد املعلمني ومبدة الدراسية مخس سنوات ومت
تعيني خرجيو املعهد آنذاك كمعلمني ملواد الرسم والفن والنشيد واملوسيقى يف املدارس احلكومية ومع فتح القسم الصباحى
استحدثت فيه فروع كثرية منها السينما والتصوير وفروع املوسيقى أبكملها .وفيما بعد اخذت هيكلية هذه املعهد وتشريعاهتا
كقاعدة لتأسيس املعاهد يف ختصصات اخرى مثل العلوم واللغة االنكليزية وكان يتواجد يف مجيع حمافظات العراق بشماهلا
وجنوهبا  .وخالل العقدين اليت تلت السبعينات شاهدت هذه االنظمة رغبة و كم هائل من التقدميات مع ازدهار العراق
ومت استخدمت االنتقاء يف قبول املتقدمني ووضع تشريعات وتعليمات خاصة ابلقبول.
اال ان يف عام  0666مع انتفاضة مشال العراق وقيام حكومة اقليم كردستان ومبرور عقد من الزمن واستقرار وازدهار اليت
شهدته االقليم ازدادت الرغبة على الدراسة واىل جانب وجود املعاهد احلكومية ظهرت التعليم اخلاص الغري احلكومي
واصبحت أتسيس املؤسسات التعليمية الغري احلكومية يف الواجهة االمامية واىل جانبها مت أتسيس عدد من املعاهد يف
حمافظات خمتلة ومن مث توسعت من حيث العدد هناك اكثر من اربعني معهد غري حكومي يف االقليم بتخصصات خمتلفة
منها (معاهد احلاسوب  ،احملاسبة ،االدارة ،الرايضة ،ومعاهد النفط).وان املدة الدراسية يف هده املعاهد مخسة سنوات اي
مخسة مراحل ليحصل خرجيي تلك املعاهد على شهادة الدبلوم.
وهنا نركز على معاهد النفط يف موضوع حبثنا واعتبارا ألمهية النفط يف جمال الطاقة ،كمصدر ملصادر انواع من الطاقة
وامهيته يف جمال االقتصاد والتنمية االقتصادية.
هناك ما يقارب عشرة معاهد نفط يف احملافظات االربعة التابعة إلقليم كردستان واليت يدير من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف
االقليم.
البند االول:
االطار املنهجي للبحث :
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 0.0مشكلة البحث :وجود العديد من معاهد النفط والغاز واليت ترتاوح عددها اىل عشرة معاهد حتت اسم معاهد النفط
والغاز او معاهد الغاز والبرتول واليت يقدم اليها سنواي مئات الطالب والطالبات خرجيي دراسة املتوسطة اي املرحلة التاسعة
للدراسة األساسية وتكمن املشكلة يف عدم وجود اطار موحد تقيد املناهج املقرة للتدريس يف هذه املعاهد لصنع كوادر بشرية
ميكنهم العمل يف هذا اجملال.
 0.6امهية البحث:
 -0تكمن امهية املوضوع يف حداثتها وعدم وجود او اجراء احباث يف هذا اجملال.
 -6احلاجة املاسة للعمل يف قطاع النفط يف كون كردستان منتج للنفط.
 -1ازدايد عدد املعاهد تدرجييا وسيولة املتقدمني للدراسة يف هذا اجملال مما يتطلب اجراء احباث للسيطرة على جودهتا من
حيث املناهج واالداء.
 0.1منهجية البحث :يعد هذا البحث من البحوث الوصفية اليت هتتم بوصف الظاهرة من اجل دراستها  ،وقد مت اعتماد
عدة مناهج نظرا لطبيعة البحث حيث اعتمد املنهج التحليلي لتحليل حمتوى املناهج املقرة للدراسة يف معاهد النفط يف اقليم
واليت يبلغ عددها ( )01معهدا ،كما اعتمد منهج املقارنة ملقارنة تلك املناهج ،وقد مت اعتماد اسلوب املقابلة الفردية
املنتظمة مع مدراء هذه املعاهد واحلصول على املناهج من حيث املواد واحلصص والفرتة الزمنية لتغطيتها يف املراحل املعينة
واخل اصة هبا ،علما ابن السنوات الدراسية املخصصة يف هذه املعاهد هي مخسة سنوات وخرجيي تلك املعاهد حيصلون على
شهادة الدبلوم يف جمال النفط والغاز.
 -9جمتمع البحث :نظرا لطبيعة وامهية املوضوع قيد الدراسة وامهية هذه املعاهد يف أتهيل وتدريب الكوادر البشرية لتمكني
قدرات العمل لديهم يف هذا اجملال واحلاجة املاسة لتخصصهم الذى يساهم يف تطوير هذا القطاع لقد مت اتباع احلصر
الشامل على الرغم من صعوبة وتكلفة هذا النهج اال انه مل تقوم الباحثة أبخذ العينات وذلك للوصول اىل نتائج دقيقة.
 0.9اهداف البحث:
 .0توحيد املناهج العلمية يف املعاهد االهلية للنفط والغاز يف اقليم كردستان ووضع منهج علمي حملي موحد يتبعها
مجيع املعاهد واليت يتم من خالهلا توحيد املختربات العلمية و طريقة االشراف واملتابعة من قبل اجلهات املعنية يف
وزارة الرتبية ،لغرض لتحسني اجلودة النوعية أتهيل كوادر بشرية على اكمل الوجه للعمل يف جمال النفط والغاز.
 .6الرتكيز على املواد واحملتوايت اخلاصة ابملوضوع.
 .1مقارنة املناهج احمللية مع مناهج العراقية.
933

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

جماالت الدراسة:
 -0اجملال املكاين :اقليم كردستان  ،احملافظات(اربيل  ،دهوك ،سليمانية ،كركوك).
 -6اجملال الزمين  )5-1 ( :اشهر.
 0.5تساؤالت البحث:
 هل سامهت معاهد النفط يف أتهيل كوادر بشرية خمتصة يف جمال النفط؟


هل سامهت املناهج يف صنع و أتهيل الكوادر؟

 هل مت التأكد من ان مجيع املعاهد يستخدمون نفس املناهج او نفس النظام التعليمي.
 هل هناك مدرسني او كوادر مؤهلة لتغطية وتدريس املنهاج من اجلانبني العلمي و العملي.
0.2حتديد املفاهيم:
 -0معاهد  :أتيت اصل كلمة املعهد ( ) Instituteيف املعاجم العربية كمؤسسة للتعليم والدراسة والبحث (قاموس
الرباق).
 -6النفط :هو انتج طبيعي غري مكرر يتكون من رواسب هيدروكربونية ومواد عضوية اخرى وميكن تصفيتها ومعاجلتها
إلنتاج منتجات قابلة لالستخدام مثل البنزين والديزل واشكال خمتلفة من البرتوكيميائيات.
0.9اشكالية املناهج:
الدراسات السابقة  :يف ظل االستقرار األمين الذى اجنزهتا حكومة االقليم خالل العشرين العام املاضية واالزدهار
االقتصادي اليت احرزهتا والتطور التكنلوجي اال ان االقليم شهدت توسع العمل يف مجيع اجملاالت وابألخص التجارية
واالستثمار ومبا ان االقليم يتميز مبواردها من الثروة الطبيعية اال اهنا شاهدت ازدهار واضح يف جمال استخراج واستثمار النفط
ومبرور الزمن زادت اعداد الشركات العاملة يف اجملال تلك ومن مث ظهرت معاهد النفط كمؤسسات تعليمية اهلية مبميزاهتا
لتأهيل كوادر على هنج علمي تعمل كقوى عاملة مستقبال لتغطية مصانع استخراج وتصفية النفط يف االقليم.
وبسبب احلاجة اليها مت أتسيس عدة معاهد اهلية بشكل متتايل خالل هدة السنوات اال انه مل يكون هناك نظام او هنج
موحد وبطرق خمتلفة اتبعتها كل مالك مؤسسة حسب طريقتها وحسب ما يقتضى وما يوازى امكانياهتا العلمية واملادية والن
التجربة كانت جديدة ومل يكن هناك مؤهالت سابقة اال ان وزارة الرتبية وضعت هذه املعاهد ضمن تدرج املعاهد احلكومية
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واليت خت ضع لتعليمات خاصة صادرة ومعممة من قبل وزارة الرتبية والتعليم للحكومة املركزية للعراق الفدرايل ومن هذه
املعاهد(معاهد الفنون اجلميلة ومعاهد احلاسوب والرتبية الرايضية) وتعد ما اوضح اعاله هي سرد لظهور معاهد النفط وال
يوجد دراسات شاملة وحامسة مت تصديقها من قبل وزارة الرتبية يف االقليم مسبقا.
 0.1ادوات البحث:
 -0املقابلة :مت استخدام طريقة املقابلة مع مدراء املعاهد بعد حتديد طبيعة البياانت واملعلومات بغرض االستعانة هبم يف
احلصول عليها من حيت مصدر املواد املقررة يف املنهاج الدراسي وعددها واساميها لكل معهد على حدا واليت
نتطرق اىل تفاصيلها يف الباب الثاين بشكل جدول.
 -6مجع البياانت اخلاصة ابملناهج لكل معهد على حدا من ادارة املعاهد وتصنيفها.
 -1املالحظة مت الوصول اىل االستنتاجات عن طريق املالحظة بواسطة مقارنة بني املواد املقررة يف كل معهد .واليت يتم
التطرق الية يف الفصل الثاين.
البند الثاين:
 6.0اجلانب امليداين:
نظرا حملدودية عدد املعاهد ووجود احصاء خاص ودقيق ابملؤسسات التعليمية الغري احلكومية لعام ( )6609-6102اليت
قامت هبا مديرية املدارس واملعاهد الغري احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم إلقليم كردستان مت العمل على حتديد عدد
وامساء املعاهد وبياانهتا من حيث:
 املوقع اجلغرايف :احملافظة ،القضاء ،العنوان.
 عنوان االتصال  /املوقع اإللكرتوين او اهلاتف

 عنوان واتصال مدي املعاهد.
ومت مجع البينات الضرورية ال جراء البحث واحلصول على اجوبة ألسئلتها من خالل متابعة ما يلي :
مقابلة املدراء :ألخذ معلومات وبياانت عن معهد.
-0
زايرة املعاهد أتكد من املناهج واملواد اليت يتطرق اليها الطالب خالل السنوات الدراسية اخلمسة وجلب
-6
بيانتها هلذه املناهج.
مت التوصل اىل:
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ان مجيع املعاهد متارس التعليم الشامل خالل سنوات التدريس أي انه هناك مواد مت حتديدها

من قبل النظام وجيب ان يدخل ضمن اطار جدول أسبوعي حبصص اثبتة وخمصصة يف اخلطة

السنوية يف النظام التعليمي للوزارة .

ابلنسبة للمواد اخلاصة ابلنفط واليت هي من الغرض الرئيسي للبحث:

 هناك مواد مشرتكة حبصص يلتزم هبا مجيع املعاهد.

 يوجد اختال ف نسىب يف املواد العلمية اخلاصة مبجال النفط تعود اىل اختالف اجلهات واملؤسسات اليت يقوم
بتجهيز املواد العلمية بعقد عمل يتم إبرامها من قبل مالك املعهد والطرف الثاين.



معهد (ماد) الغري احلكومية للنفط والغاز من املعاهد تستخدم منهج اجنيب مت تصديقها من قبل مؤسسات

تعليمية اجنبية وخاصة هبا.

 معهد (كركوك ،القلم و رند) من املعاهد اليت يستخدمون منهج حملى وبنفس الربامج.

 معهد (كشة ،دافنشي ،هولري وسليمانية) من املعاهد اليت يستخدمون منهج حملى وبنفس الربامج.

 معهد (نشتمان التقين) تستخدم منهج خاص به مت اعتماده من قبل جلنة علمية يف وزارة الرتبية والتعليم
العايل من قبل اعضاء من خرباء يف جمال النفط من جامعة كوية.

.3البند الثالث
3.1النتائج:

النتائج :من خالل البحث مت الوصول اىل ان هناك عدة اسباب واشكاليات اصبحت كإعاقات يف طريق سري العملية
الدراسية وتطويرها يف املعاهد بشكل عام ومعاهد النفط بشكل خاص يف االقليم وايضا اخذت كأسباب للقيام ابلبحث
وضرورة القيام هبا ومنها:
أ -جوانب عامة:
 -0وجود تعليمات خاصة بتأسيس املعاهد االهلية يف وزارة الرتبية والتعليم من حيث وضع اطار علمي حبت
وهندسي اال اهنا تفتقر اىل الدقة يف وصف احلاالت الغامضة.
 -6عدم وجود ختصص علمي صرف .او خمتصني يف جمال إدارة املؤسسات التعليمية الغري احلكومية يف تلك اجملال
ولتقييم كيفية إدارة هذه املعاهد من حيث (اإلمتحاانت احلصص؛ املختربات العلمية ،والسفرات امليدانية).
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 -1عدم وجود مشرفني ذوي اإلختصاص يف جمال النفط والغاز يف هيئات اإلشراف .حيث ان مجيع املعاهد يشرف
عليها من قبل مشرفني حاملني لشهادات يف ختصصات غري النفط والغاز علما ابن هذه املؤسسات جيب ان
تشرف من قبل مشرفيني إداريني وعلميني ىف جمال ذاهتا .وال ميكن للمشرفني املختصني يف اإلعدادايت املهنية
واإلسالمية و الثانوايت القيام ابإلشراف عليها بشكل سليم.
 -9عدم وجود خمتصني يف جمال خمتربات النفط وحتليل مواد النفط اخلام اىل منتجاهتا وكيفية إنتاجها وال ميكن ان
يكون التقييم يف املختربات العلمية املوجودة يف دراسات الثانوية واإلعدادايت املهنية هي نفسها يف معاهد النفط
حيث جيب ان تكون الثانية فيها خمتربات كنماذج مصغرة مطابقة مائة ابملائة ملصانع النفط و مصافيها من حيث
االستخراج والنتاج والتقنيات اليت الضرورة هلذه العمليات اما ما يعجز عنها من حيث تصغري وجلب النماذج
فيجب ان أبخذها الطالب بشكل طلعات ميدانية يتدرب عليها يف احلقول واملصانع يف أرض الواقع وىف كل
هذه سبل لوصل اىل مستوى علمي ابرع وإنتاج كوادر انجحني يف جمال النفط والغاز إلن العمل يف اجملال وهبذه
الشهادة يف املستقبل له ربط وأتثري مباشر ابلبيئة وحياة السكان.
ب – جوانب خاصة ابملناهج:
 -0ان املناهج اخلاصة مبعاهد احلاسوب والرايضة ال يواجه اشكاليات كبرية من حيث التحديد والتشكيل واهنا متقاربة
نسبيا نضرا لكون هذه املعاهد يتواجد ىف القطاع احلكومي واليت يقوم بشكل جزئي إبشراف ومتابعة املعاهد الغري
احلكومية بغض النظر عن املعاهد اليت هلا نظام خاص هبا وفق مؤسسة تعليمية معينة .مت مالحظة وجود
اختالف واضح يف انظمة و مناهج معاهد الغاز والبرتول حيث هناك عدد معني من املعاهد يستخدمون نفس
املناهج واملواد ونفس االنظمة الدراسية وفق اتفاقيات تربم بينهم بتصديق من قبل وزارة الرتبية والتعليم
 -6ضعف عملية املتابعة ومعايري التقييم.
 -1ضعف أليات التنسيق والعالقات بني اجلهات املعنية مبتابعة وأتسيس األنظمة.
ج _ جوانب ادارية:
 .0إدارة املعهد من قبل أشخاص غري خمتصني يف اإل
 .6دارة او غري مؤهلني.
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 .1افتقار الكوادر البشرية اىل خربات هائلة يف تقنيات النفط وطرق تدريس املناهج.
 .9عدم اهتمام املعاهد بتطوير وتنمية القدرات لدى منتسيب املؤسسات عن طريق الدورات ولكون هذه املعاهد
مؤسسات هادفة للربح.
 .5ضعف عقود العمل وضعف املرتب الشهري للكوادر.
 1.6التوصيات:
حسب ما مت استنتاجها من خالل البحث وما ورد ذكرها مسبقا ميكن معاجلة وتقليل اجلوانب السلبية عن طريق تعديل
وإتباع سياسات إدارية حديثة وطرق إسرتاتيجية يف إدارة املؤسسات كما يلى:
أ -جوانب خاصة ابملناهج واشراف:ـ
 0ـ اجراء تعديالت يف التشريعات والتعليمات اخلاصة أبنظمة املؤسسات التعليمية الغري احلكومية بشكل
دقيق ومتكامل .من قبل وزارة الرتبية والتعليم .والعمل على تطبيقها وفرضها واالخذ ابإلجراءات يف حالة عدم
االلتزام هبا من قبل املعاهد

6ـ تشكيل جلنة علمية من اعضاء ذوى ختصصات خاصة ابلنفط وخرباء يف جمال خمتربات النفط من الوزارات
املعنية واليت تشمل (وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة املوارد الطبيعية) جلمع املواد الدراسية
اليت تقر يف هذه املعاهد لغرض دراسة حمتواها وتوحيدها وحتديد منط املختربات اليت يوجب تواجدها للجانب
التطبيقي حملتوى املواد العلمية).واقرار على اختيار منهج موحد يصدر من مؤسسة تعليمة معينة بعقود سليمة
.وتعميمها على مجيع املعاهد وااللتزام هبا .
1ـ اختيار عدد ما يقارب ( )06مشرفيني من اإلختصاصات العلمية األساسية يف علم النفط يف جمال الكيمياء والفيزايء
واجليولوجيا) لغرض تدريبهم بشكل علمي وعملي مكثف يف دورات تطويرية سريعة لتغطية املعاهد وتعديل أنظمتها
من حيث املناهج واملختربات وميكن ان يفتح هذه الدورات عن طريق ابرام عقد عمل او تفاق مع اجلات املعنية
وتشمل:
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اعتمادا على اجلامعة التقنية واملعاهد التقنية قسم النفط واليت متتلك املؤهالت
العلمية واملختربات.
 وزارة املوارد الطبيعية :اعتمادا على خربات ادارية وتقنية يف جمال النفط.
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 شركات النفط والغاز يف القطاع اخلاص وذلك لغرض القيام بطلعات ميدانية ألخذ دورات علمية تطبيقية حلقول
النفط ومصافيها ومصانعها.
ب -جوانب ادارية:
 -0ان تقوم املؤسسة بتشكيل ادارة اسرتاتيجية تتبع هنج أدارى تقوم من خالله بتحليل اسرتاتيجي للقوى البيئية داخل
املؤسسة واليت تقوم إبدارة املعهد .وذلك ألمهية حتديد األهداف واالداء لتحقيقها) (الدوري ،بدون سنة نشر،
ص )51وذلك من خالل اختيار الكوادر عن طريق األنتقاء واختبار الكفاءة للكوادر اإلدارية والتدريسية.
 -6اتباع هنج يتم من خالهلا االحتفاظ ابلكوادر والتدريسيني لفرتات زمنية طويلة ومنع تسرهبم ملؤسسات اخرى
لغرض اكتساب اخلربة عن طريق اتباع القيم االربعة اليت اوضحها( تومسون )0610،املشار اليه
يف(كامل)0662،
 قيم العمل اجلماعي.
 القيم الوسيطة :وتعتمد على متثيل مصاحل املؤسسة او العامل الضعيف اىل املؤسسة لتحقيق تغيري هيكلي من
النوع املفيد.
 القيم املشرتكة والشاملة واليت تعمل على حتقيق التعاون بني االعضاء لتحقيق أغلبية االهداف.
 القيم اخلارجية :وتعتمد على تغري القيم اخلاصة ابملعاهد ألجل حتقيق اهداف حاجة عنها وغري مؤكدة رغم
وجود جمازفة او حتدى(احلريري)
 االهتمام ابلتخصصات العلمية وتطبيقاهتا يف جمال العمل .مثل مصممي ومهندسي انظمة االفراد(احلريري)
وانتقاء اشخاص دو ختصصات علمية للمواد واملناهج العلمية والقائها بطرق يؤكد تطبيقاهتا يف احليات
الواقعية والبحث عن افضل الوسائل ألداء الوظيفة من خالل املعايري العلمية يف حتديد الوقت إلجناز العمل.
 -1الدورات العلمية للكوادر وتنمية وتطوير قدراهتم من خالل:


تدريبهم على اسس علمية سليمة واعالمهم حبقوقهم وواجباهتم.

 االبتعاد عن االساليب التقليدية يف االدارة والقائمة على مبدا التجربة واخلطأ واستبداهلا أبساليب حديثة
وسليمة(.اتيلر.)0600،
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 حتديد اسرتاتيجيات مرتبطة ابألجور والرواتب الشهرية واملكافآت ودرها فيدفع الكوادر يف زايدة كفاءة اداء
عملهم(.الدوري ،بدون سنة نشر)
.4البند االخري
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