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الكهربائیة الطاقة تولید محطات في البیئي
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الملخص

بالصنـاعة, والتقدم الرقى ركائز من ركیزة أو دعامة أصبحت الكهربائیة الطاقة أن بما
البیئة المخاطر من العدید یتبعها مرحلة وكل مراحل, عدة من علیها الحصول یتم والتي
یؤدى الذي التام, غیر الوقود احتراق مرحلة هي خطرا المراحل هذه أكثر ومن والفنیة,
إنتاج عملیة في المستخدم للوقود االحتراق عملیة من الناتج التلوث كمیة زیادة إلى

الكهربائیة. الطاقة وتولید
محطات في ــــة الحدیثــ الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق مدى معرفة الدراسة هذه تناولت و
طریق عن المحطات داخل والمعدات المنتجین أداء تحسین في ونتائجها التولیـــد
من الناتجة الملوثات أهم على التعرف وكذلك واالستبانة الشخصیة, والمقابلة المالحظة,
األمثل االحتراق لعملیة المناسبة الظروف وكیفیة مسبباتها, وأنواعها, التولید, محطات
بالتدریب االهتمام زیادة إلى الدراسة هذه وتوصلت منها. الناتجة الملوثات تقلیل لمحاولة
من الرفع وكذلك , الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیـات تطبیق على الفنیة الكوادر وتأهیل
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من الرفع زیادة مع الحدیثة, الهندسیة اإلدارة تقنیـات في المعرفیة الخبرة مستوى
یجب إلى باإلضافة المحطات, في الحدیثة الهندسیة اإلدارة لتطبیق المطلوبة اإلمكانیات
ومواصفات نوع تحدید أعمالها أهم من والتي بالمحطات, خاصة بیئیة إدارة توفر
بالمعاییر ومقارنتها الموجودة الملوثات ونوع كمیـة لقیــاس المطلوبــة األجــهزة

وجد. إن االختالف لمعالجة الالزمة اإلجـــراءات واتخاذ الدولیة والمواصفات

Abstract

As the electrical energy has become a pillar or a probe of advancement
and progress of industry, which is obtained in several stages. Each stage
is followed by many environment technical risks. The most dangerous
stage is of incomplete fuel combustion, which leads to the increment of
pollution amount resulting from combustion process of the fuel used in
the process of production and electric power generation. In this study,
the extent of the application of modern engineering management
techniques in power plants and results in improving the workers
performance and equipment's inside the stations and also identify the
important pollutants resulting from power plants, types and causes and
how the conditions for the combustion process optimized to as a trial for
reducing pollutants resulting from the combustion process.

From this study, it is found that time is a need to give attention to
training and rehabilitation of the technical staff on the application of the
techniques of modern management in power plants: The level of
expertise in modern engineering management techniques is low, as well
as there are no necessary capabilities for the application of engineering
management in the modern power plants. This indicates a lack of or poor
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application of modern engineering administration. In addition to the lack
of environmental management for electric power generating plants,
whose most important works are to determine the type and specifications
of the hardware required to measure the amount and type of
contaminants exist and compare them to the international standards and
specifications and taking the procedures necessary for the remedy of
differences, if any.

المقدمة:

حل إلیجاد عدیدة دراسات قامت الكهربیة التولید محطات من الناتج التلوث إلثبات
الجوي التلوث بعنوان النقیب دراسة الدراسات: هذه من التلوث. هذا لتقلیل مناسب
,[1] لیبیا بدولة وزلیتن الخمس بمدینتي الطاقة تولید محطات من المنبعثة بالغازات
من الناتج االنبعاث من البیئیة األوساط على تأثیرات وجود إلى الدراسة هذه توصلت
البیئي. والوسط والحیوانات لإلنسان العامة الصحة على وتأثیرها التصنیع, عملیات
الدیزل مواقع تأثیر حول كانت والتي [2] حبو داؤد و حسین صباح دراسة وكانت
المعلومات نظم باستخدام بالعراق الموصل لمدینة المحلى المناخي التغیر على
بعد المدینة في السكنیة األحیاء عدد زیادة أن إلى الدراسة هذه توصلت الجغرافیة.
صرف معدل زیادة إلى بدوره أدى والذي المولدات عدد زیادة إلى أدى االحتالل
بمعدل تعمل التي المولدات في الداخلي االحتراق عملیة في المستخدم الدیزل وقود
هذه من المنبعث الكربون أكسید ثاني غاز نسبة زیادة إلى أدى مما یومیا, ساعات 10
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في األقل) (على المناخي التغییر على وبالتالي الجو, في كبیرة بنسب المولدات
أكسید ثاني غاز من الهائل الكم تأثیر تحث ستقع التي المدینة في السكنیة األحیاء

كجم/یوم). 124856106) الكربون

العشوائي التوزیع وعملیة للمدینة التضاریسي االختالف أن إلى أیضا وتوصلت
التضاریس في السكنیة األحیاء تلوث إمكانیة إلى أدى السكنیة األحیاء ضمن للمولدات
الهواء حالة عند خاصة المرتفعة التضاریس في التي تلك أكبر بنسبة المنخفضة

الجو. في المستقر
البیئیة الملوثات اتجاهات حول [3] المصباحي السالم عبد على دراسة كانت بینما
محطة على الدراسة هذه أجریت لیبیا. بدولة الخمس كهرباء تولید محطة من الصادرة
ملوثات من %66 نسبة أن الدراسة نتائج من وتبین الخمس، بمدینة العاملة الكهرباء
الهواء ملوثات من %33 وأن المحطة، غرب إلى تتجه المحطة عن الصادرة الهواء

الدراسة. وقت السائدة المناخیة الظروف حسب وذلك المحطة شرق شمال إلى تتجه
.[4] الخیاط مصطفي محمد بها قام دراسة العربي الوطن في والكهرباء البیئة
كبیر بشكل العربي الوطن في الكهرباء إنتاج منظومة اعتماد الدراسة هذه أوضحت
المركبة والدورة والغازیة البخاریة المحطات تساهم حیث الحراریة, المحطات على
الطاقة مصادر دور تزاید یعنى ما وهو الترتیب, على %11 ,%36 ,%42 بنسب
النظیفة المتجددة المصادر مساهمة محدودیة مع وخاصة البیئة تلوت في الكهربائیة
المركبة. القدرات من %7.4 تمثل التي المائیة الطاقة باستثناء - % 0.2 نحو البالغة

http://www.stj.com.ly


Science and Technology
Journal

والتقنیة العلوم مجلة

االلكتروني المجلة موقع على النشر تم

2016 / ینایر / بتاریخ
http://www.stj.com.ly

Published Online in

January/ 2016

محفوظة الطبع حقوق
2016 والتقنیة العلوم لمجلة

Copyright © STJ
2016

5

الكربون أكسید ثاني طن ملیون 66 عن یزید ما یومیا یضخ العالمي الصعید على
العالم, مستوى على الكهرباء تولید محطات في االحفورى الوقود احتراق كناتج
مصطفي محمد دراسة جیجاوات. 14000 نحو المركبة قدراتها إجمالي یبلغ الملوثات
النقیب, قتیبة, دراسة .[5] وآمال تحدیات ... البدیلة الطاقة بعنوان: (2006) الخیاط
التسعینات منتصف منذ الكهربائیة الطاقة شحة لحالة وصفیة دراسة بعنوان ساطع
المولدات تشغیل أن إلى الدراسة هذه توصلت .[6] واإلنسان البیئة على آثارها وكارثة
جمیع وفي عام بشكل والمجتمع البیئة على واضح بشكل تنعكس عدیدة نتائج سببت

والنفسیة. والصحیة واالجتماعیة االقتصادیة المجاالت
الطاقة تولید محطات من منبعثة غازات وجود السابقة الدراسات من یتضح
في تسبب الغازات وهذه المنبعث, الغاز نوع حسب مختلفة ونسب وبتراكیز الكهربائیة
وهذه التولید, في الثقیلة الزیوت استعمال عند وخاصة الجوي الهواء تلوث زیادة
الدراسات هذه من ویستفید بكاملها, البیئة وعلى اإلنسان صحة على تؤثر الملوثات
هذه على اإلطالع وبعد منها, نوع لكل التركیز ونسبة المنبعثة الغازات معرفة
في الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق مدى على الدراسة هذه كانت الدراسات

الكهربائیة. الطاقة تولید محطات في البیئي التلوث ظاهرة من التقلیل

الطاقة وتولید إنتاج من الصادرة الجوي الهواء ملوثات أنواع یوضح والجدول(1)
ملوث. لكل المئویة والنسب الكهربائیة
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.[8] الجوي للهواء المئویة والنسبة الطاقة إنتاج من الصادرة الملوثات (1) جدول

الهندسیة: اإلدارة

والتقنیة, العلمیة االختصاصات جوانب وتشعب وتعدد والتقني العلمي التقدم تزاید مع
أساسي وبشكل یعتمد والذي والتطور, التقدم هذا تواكب أن اإلدارة على أصبح
األداء وقوة دقة على یعتمد ذلك جانب إلى الحدیث, العلم من كبیر قدر على وجوهري
الصحیحة بالطریقة وتنفیذها المالئمة, والبرامج الخطط وضع یتطلب مما والتنفیذ,
الهندسیة اإلدارة وأهمیة دور یأتي هنا ومن ومالئم, مستمر بشكل التنفیذ ومتابعة

والمشاریع. االختصاصات لمختلف
في جدواها نلمس أن یتسنى حتى وتدفقها المعلومات توفیر من البد ذلك ولتحقیق
ثماره, ویؤدى مقوماته لیستكمل دعائمه وترسیخ اإلداري, التنظیمي الهیكل تحدید
مستلزمات وتحدید ومراحله, العمل أجزاء لكل العلمي والتخطیط بالخبرات واالستعانة
والغیر المتاحة المصادر ودراسة بینهم, األعمال وتوزیع العاملین وتنسیق التشغیل,
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لضمان وذلك البیانات وتوثیق التقریر كتابة ذلك ویلي ومعدات, مواد من متاحة
أي ظهور حالة وفي له, مخطط ماهو مع ومقارنته ومراجعة اإلنجاز ودقة سالمة

ومعالجته. استدراكه باإلمكان خلل
الزبون رغبات وتحقیق التنفیذ ضروریات من الحدیثة الهندسیة اإلدارة أصبحت لقد

.[8] واألنشطة المجاالت مختلف في حالیا وتطبق المستهلكین, وإرضاء
مجتمع أفراد إجابات تجمیع بعد اإلحصائیة والمعالجة المیدانیة الدراسة بیانات تحلیل
اإلحصائیة العملیات إلجراء اآللي الحاسب إلى إدخالها تم البیانات ترمیز تم الدراسة
للعلوم اإلحصائیة الحزم اإلحصائي البرنامج باستخدام البیانات لتحلیل الالزمة
SPSS ومختصره ((Statistical Package for Social Sciences)) االجتماعیة
حسب الثنائي والمقیاس الرباعي المقیاس استخدام تم قد و والعشرون الحادیة النسخة
,0.75 المستخدمة الفترة طول وكان االستبیان، في األسئلة طبیعة

.(4 ، 3 ، 2 ، 1) القیم أساس على الفترة طول حساب تم وقد
رئیسة، كأداة االستقصاء استمارة وهي البیانات، جمع أدوات من أنواع ثالثة استخدم
اإلدارة نتائج تفسیر في ومساعدتین داعمتین كأداتین الشخصیة والمقابلة والمالحظة

الرئیسة.
بالشركة الكهربائیة الطاقة تولید لمحطة المیدانیة الزیارة خالل من المالحظة كانت
صیانة وفنیین مهندسین من الموظفین أداء مالحظة تم حیث والصلب للحدید اللیبیة

التشغیل. أثناء في تحدث التي اإلشكالیات معالجة وكیفیة تشغیل وفنیین ومهندسین
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االستبیان:

محاور لخمس بناؤه تم مقیاسٌا لتشتمل االستقصاء استمارة تصمیم تم
وهي:- رئیسیة

.الحدیثة الهندسیة اإلدارة بتقنیات المتخصصین إلمام
.الفنیة العناصر وتأهیل التدریبیة الدورات
.التولید محطات في الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق
محطـــات فـي الحدیثـة الهندســیة اإلدارة تقنیـات تطبیـق علـى المؤثـرات

الكهرباء. تولید
.البیئیة اإلدارة

نباخ: كرو والفا براون سبیرمان الثبات معامل

، بیاناتاالستبیان لتحلیل المهمة اإلحصائیة االختبارات من نباخ كرو ألفا اختبار یعتبر
إجابات مصداقیة مدى یبین اختبار وهو (a) نباخ كرو ألفا اختبار إجراء یجب إذ

حیث االستبیان أسئلة على العینة مفردات

(1)
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السؤال، تباین یمثل a
2 االستبیان، في األسئلة عدد یمثل N الثبات، معامل یمثل a

(1 ، 0) بین ما نباخ كرو ألفا معامل قیمة وتكون األسئلة, جمیع تباین یمثل r
2

كرو ألفا معامل قیمة تكون فعندما العینة مفردات إجابات بین االرتباط مدى ویبین
إذا أما العینة، مفردات إجابات بین ما مطلق ارتباط وجود عدم على یدل صفر نباخ
بیم تام ارتباط هناك أن على یدل فهذا صحیح واحد نباخ كرو ألفا معامل قیمة كانت
نباخ كرو ألفا لمعامل مقبولة قیمة أصغر أن المعروف ومن العینة مفردات إجابات

.0.6 (a)

االستبیان محاور ثبات معامل (2) جدول

ألفاالمحورت معامل

الحدیثة1 الهندسیة اإلدارة بتقنیات المتخصصین 0.926إلمام

الفنیة2 العناصر وتأهیل التدریبیة 0.82الدورات

التولید3 محطات في الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیات 0.78تطبیق

4
تولید محطات في الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق على المؤثرات

الكهرباء
0.758

البیئیة5 0.786اإلدارة

االستبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 0.886إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
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الدراسة: بمتغیرات المتعلقة البیانات وتحلیل عرض

وفق للعینة اإلحصائي الوصف حسب الدراسة بمتغیرات المتعلقة البیانات تحلیل تم
الشخصیة. والسمات الخصائص

وكذلك ,%54.9 نسبة ویمثل متوسط والمناهج الدورات مستوى أن یوضح (3) الجدول
بحضور والحماس للرغبة بالنسبة أما ,%62.3 نسبة تمثل متوسطة المحاضرین كفاءة
الدورات إلعطاء جدا كبیرا حافزا یعتبر وهذا ,%45.7 نسبة وتمثل عالیة كانت الدورات
نسبة وتمثل منخفضة اإلدارة قبل من المتابعة وكانت الصحیحة, األسس على وتفعیلها
وتمثل منخفضة الكفاءة رفع على الدورات هذه تأثیر أیضا الشكل هذا ویبین ,%40.8
,%45.8 نسبة ویمثل منخفض الدورات هذه من االستفادة حجم وكذلك ,%44.4 نسبة
قلة من الضعف هذا ونتج أیضا, منخفضة نسبة 51.4%وهى بنسبة الدورات وتتوفر

للتدریب. اإلدارة متابعة

الكهرباء: تولید محطات في الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق

مطبقة غیر الحدیثة التقنیات أكثر أن تبین (4) الجدول في المبینة النتائج فإن تقدم مما
ویدل الصیانة, إدارة ثم الجودة ومراقبة اإلنتاج إدارة في وخاصة التولید محطات في

الحدیثة. الهندسیة اإلدارة بتقنیات الدرایة عدم ذلك
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التدریب لمحور اإلحصائیة واالختبارات الكامل اإلحصائي الوصف (3) جدول
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في الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق لمتغیر الثنائي واالختبار التكراریة التوزیعات (4) جدول
الكهرباء تولید محطات

الحدیثة: الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق على اإلدارة ألثر الكامل اإلحصائي الوصف

تقنیات تطبیق على اإلدارة ألثر الكامل اإلحصائي الوصف تبین 7 إلى 5 من الجداول
الحدیثة. الهندسیة اإلدارة
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الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق على اإلدارة ألثر الكامل اإلحصائي الوصف (5) جدول

التخطیط لمحور الكامل اإلحصائي الوصف (6) جدول
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العاملة القوى لمحور الكامل اإلحصائي الوصف (7) جدول

الغیار: وقطع الخام المواد من االحتیاج لتحدید المتبعة األسالیب
الصیانة: أداء مستوى

http://www.stj.com.ly


Science and Technology
Journal

والتقنیة العلوم مجلة

االلكتروني المجلة موقع على النشر تم

2016 / ینایر / بتاریخ
http://www.stj.com.ly

Published Online in

January/ 2016

محفوظة الطبع حقوق
2016 والتقنیة العلوم لمجلة

Copyright © STJ
2016

15

والمعدات. اآلالت متغیرات معدل قیم یوضح (1) شكل

والمعدات اآلالت متغیرات معدل (1) الشكل

البیئیة: اإلدارة

أجهزة خالل من التلوث من البیئي المحیط على للمحافظة كبرى أهمیة اإلدارة لهذه
في بها المسموح الدولیة والمواصفات المعاییر إلى للوصول ومتابعها الملوثات قیاس

.( 8 رقم (جدول الجوي الهواء تلوث
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البیئیة اإلدارة وفاعلیة إلمكانیات التكراریة التوزیعات (8) جدول

الدراسة: فرضیات اختبار

الحدیثة: الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق على الفنیة الكوادر وتأهیل تدریب عدم األولى: الفرضیة

تساوي الحسابي المتوسط قیمة له التدریب لمحور اإلحصائي الوصف أن النتائج تبین
أفراد إلجابات السائد االتجاه أن یتبین البیانات مع القیمة هذه مقارنة وعند 2.44
تقنیات تطبیق على الفنیة الكوادر وتأهیل بتدریب االهتمام أن هو الدراسة مجتمع
وكانت منخفضًا، كان الكهربائیة الطاقة تولید محطات في الحدیثة الهندسیة اإلدارة
وجود على وتؤكد ,0.580 تساوي التدریب محور إلجمالي المعیاري االنحراف قیمة

الدراسة. مجتمع أفراد إجابات بین جید تجانس
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الحدیثة. الهندسیة اإلدارة بتقنیات الخبرة قلة الثانیة: الفرضیة

القیمة هذه مقارنة وعند 2.48 كانت الخبرة محور إلجمالي الحسابي المتوسط قیمة
مستوى أن هو الدراسة مجتمع أفراد إلجابات السائد االتجاه أن یتبین البیانات مع
االنحراف قیمة وكانت منخفضًا، كان الحدیثة الهندسیة اإلدارة بتقنیات الخبرة
بین جید تجانس وجود على وتؤكد 0.716 تساوي التدریب محور إلجمالي المعیاري

الدراسة. مجتمع أفراد إجابات

الحدیثة: الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق في تساهم التي اإلمكانیات ضعف الثالثة: الفرضیة

هذه مقارنة وعند 2.48 تساوي اإلمكانیات محور إلجمالي الحسابي المتوسط قیمة
كانت اإلمكانیات أن إلى یشیر لإلجابات السائد االتجاه أن یتبین البیانات مع القیمة

العالیة. اإلمكانات إلى ترتِق ولم ضعیفة
أكدوا الذین بالمقابلة المستهدفین األشخاص متوسط أن نجد (9) الجدول إلى وبالنظر
كان حین في ،%69.29 مقدارها وبنسبة مبحوثًا 97 كان التطبیقات وجود عدم على
43 فكان التطبیقات بوجود أجابوا الذین بالمقابلة المستهدفین األشخاص متوسط
الهندسیة اإلدارة تطبیقات ضعف إلى یشیر وهذا ،%30.71 مقدارها وبنسبة مبحوثًا

التولید. محطات في الحدیثة
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التولید محطات في الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق وجود حول اإلجابات متوسط (9) جدول

التطبیقاتالفقرة محور إجمالي

(ال) اإلجابة متوسط
97العدد

%69.29

(نعم) اإلجابة متوسط
43العدد

%30.71

بین إحصائیة داللة ذات جوهریة عالقة وجود (10) الجدول في النتائج تبین
ارتباط معامل قیمة كانت حیث ، الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیات وتطبیق اإلمكانیات
الداللة قیمة كانت و المتغیرین، بین العالقة طردیة إلى وتشیر ,0.513 بیرسون

العالقة. هذه جوهریة إلى وتشیر 0.05 من أقل وهي 0.000 اإلحصائیة

الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق و اإلمكانیات ممارسة بین بیرسون ارتباط جدول(10)

الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیات تطبیق

0.513 ** بیرسون ارتباط

0.000اإلمكانیات اإلحصائیة الداللة قیمة

140 المشاهدات عدد

0.01 الجوهریة مستوى عند إحصائیًا دالة العالقة **
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الكهربائیة: الطاقة تولید بمحطات بیئیة إدارة وجود عدم الرابعة: الفرضیة

إدارة وجود عدم على أكدوا الدراسة مجتمع أفراد من %76.9 أن النتائج بینت لقد
الدراسة، مجتمع أفراد بها یعمل التي الكهربائیة الطاقة تولید محطات في خاصة بیئیة
التولید محطات في بیئیة إدارة وجود إلى أشاروا الدراسة مجتمع أفراد من %23.1 و
أن تبین النتائج فإن اإلدارات هذه وفاعلیة إمكانیات ولمعرفة ، بها یعملون الذین
البیئیة اإلدارة وفاعلیة إمكانیة عدم إلى أشاروا الدراسة مجتمع أفراد من %41.67
لإلدارة إمكانیات وجود إلى أشاروا الدراسة مجتمع أفراد من و%58.33 الموجودة,
الذین بالمقابلة المستهدفین األشخاص نسبة ارتفاع من الرغم وعلى المحطة، في البیئیة
المستهدفین األشخاص غالبیة أن إلى البیئیة لإلدارة إمكانیات وجود على أكدوا
إدارة في المتخصصة الفنیة الكوادر وجود عدم على أكدوا %66.7 وبنسبة بالمقابلة

البیئة.

: االستنتاجات

من علیها تحصلت التي والنتائج الشخصیة والمقابلة المالحظة خالل من نستنتج
الفرضیات تأكید الدراسة لهذه المعد االستبیان على الالزمة اإلحصائیة الوسائل تطبیق
من المنبعث الهواء تلوث زیادة في األسباب أحد من هي والتي سابقا المذكورة

في: متمثلة واالستنتاجات الكهربائیة الطاقة تولید محطات

منخفضًا1. كان الكهربائیة الطاقة تولید محطات في بالتدریب االهتمام إن
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المطلوب. المستوى إلى یرَق ولم
منخفضًا.2. كان الحدیثة الهندسیة اإلدارة بتقنیات الخبرة مستوى
إلى3. ترتِق ولم العموم على ضعیفة كانت التولید محطات في اإلمكانیات

اإلدارة تقنیات تطبیقات ضعف إلى أدى الذي األمر العالیة، اإلمكانیات
التولید. محطات في الحدیثة الهندسیة

توفر4. من الرغم وعلى التولید، محطات في بیئیة إدارة وجود عدم
المتخصصة الكوادر إلى تفتقر أنها إال المحطات بعض في اإلمكانیات

البیئة. إدارة في
بها.5. المسموح الملوثات كمیة مع الناتجة الملوثات كمیة مطابقة عدم
محطات6. من المنبعثة التلوث كمیة من یزید للوقود كامل الغیر االحتراق

التولید.
ثاني7. النیتروجین, أكسید (ثاني التلوث انبعاث نسب في كبیر انخفاض

في الخام الوقود عن كبدیل الطبیعي الغاز استخدام عند الكبریت) أكسید
التولید. محطات

التوصیات:

الدراسة من علیها الحصول تم التي السابقة االستنتاجات من لوحظ
في الحدیثة الهندسیة اإلدارة بتقنیات والوعي االهتمام قلة وجود

باالتي:- نوصى ومنها األساسیة اإلدارات
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الخام.1. الوقود من بدال الطبیعي بالغاز التولید محطات تشغیل ضرورة

.2. الحدیثة الصیانة تنفیذ ومتابعة اآلالت تجدید

بمستوى3. لالرتقاء التولید محطات في بالتدریب االهتمام ضرورة
فیها. التدریب

دورات4. في الحدیثة الهندسیة اإلدارة تقنیة في المتخصصین إشراك
المجال. هذا في الخبرة مستوى لرفع الخارج في تدریبیة

مادیا5. ودعمها التولید بمحطات خاصة بیئیة إدارات إنشاء على العمل
وفنیا.
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