تدريب منتسبي االمانة العامة
إنطالقا من اهداف تطوير االداء لإلتحاد العربي لالسمدة حيث يبقى االنسان أوال بدعم وبناء
قدراته القيادية واإلدارية والفنية واإلقتصادية واإلجتماعية وفي كافة تخصصات صناعة األسمدة.

يسعى دائما االتحاد لالرتقاء بقدرات وكفاءة منتسيبه ،ومن أهم السياسات التي يتبنها االتحاد
هى التدريب لما له من دور مهم في مد المنتسبين بالمعلومات التي تساعد في تحقيق أهدافهم
وتطوير مهاراتهم وقدراتهم  ،كما انه له دور رئيسيا في تعديل السلوك واالتجاهات  ،وذلك بما
يكتسبه الفرد من معلومات وأفكار تجعله يغير سلوكه نحو األفضل وبالتالي تتحقق قدرات ومهارات

فعلية في استخدام المفاهيم واألساليب في مواقف معينة سواء كانت هذه المهارات فنية او فكرية

أو سلوكية أو كل ذلك  .وحيث أن اإلنسان هو األساس في عملية اإلنتاج فهو يحتاج إلى تجديد
وتطوير ،وهذا يأتي عن طريق تزويده باألساليب الحديثة والمتطورة التي تعمل على زيادة األداء

وصقل المهارات .

وقد حرصت االمانة العامة لإلتحاد العربي لالسمدة على تدريب كافة المنتسبين ووضعت لهم

الفعال للتدريب في تطوير اإلفراد والعمل
خطة لبرامج التدريب كل حسب اختصاصه ،ألهمية الدور ّ
على زيادة إنتاجيتهم.

وقد تم تنظيم دورة تدريبية لمنتسبين من االمانة العامة وهما السيدة /مروة محسن رئيس مكتب

االمين العام والسيد /عمر بدر الدين رئيس القسم الحسابات تحت عنوان "متطلبات المواصفة

القياسية الدولية  ISO 9001/2015والتدقيق الداخلي" وبالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة
 SGSوهى تعد شركة رائدة على مستوى العالم فى مجاالت الفحص والتحقق واالختبار واالعتماد،
وهى سويسرية األصل ،كما أنها تضع المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسالمة.

وكان من أهداف الدورة تكوين كوادر قادرة على تولي مهمة التدقيق الداخلي  ،حيث تم خالل

الدورة شرح متطلبات المواصفة القياسية  9001/2015 ISOوتوضيح التعديالت الواردة فى
المواصفة طبقا لإلصدار الجديد لعام 2015م  ،ومساعدة المتدربين على وضع استراتيجية لتنفيذ
وتطبيق تلك التغييرات في مواقع عملهم بفعالية  ،وتتضمنت الدورة كافة المحاور ذات الصلة

جديا على تقديم محتوى متكامل للمتدربين بما يغطي أهم
حيث تم إعدادها بعناية فائقة ،للعمل ّ
التغييرات القادمة في المواصفة  ،9001:2015 ISOوالقاء الضوء على اإلصدار الجديد من
تلك المواصفة لعام 2015م وتأهيلهما بالتدريب العملي لعملية التدقيق الداخلي من خالل

المشاركات المطلوبة ،وتعلم مهارات التدقيق ومهارات التعامل مع المدقق عليهم ومعرفة ووصف
مسؤوليات المدقق الداخلي ودور التدقيق الداخلي في المحافظة وصيانة نظام إدارة الجودة،

إضافة إلى دوره في عمليات التحسين وتطوير النظام.

واستم ار ار للمضي قدما في تنفيذ الخطط التي يتبناها اإلتحاد للتوسع في تقديم الدورات

المتخصصة في المجاالت المختلفة تأتي تلك الدورة التدريبية انطالقا من الدور الريادي لإلتحاد

العربي لالسمدة فى نشر ثقافة الجودة بكافة دوائر االمانة العامة واقسامها.

وبحصول الكوادر على شهادة المدقق الداخلي تكون االمانة العامة لإلتحاد مهيئة لنيل شهادة

االيزو بعد استكمال كافة المتطلبات.

