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 الخطة التدرٌبٌة 

 م0202هـ /  4114 تطوٌر القطاع المصرفً:لالخطة التدرٌبٌة 

 * ُمقدمة

ار ىائجة نحو في عالـ يموج بأػفكية الخاصة والحكومالقطاع المصرفي مؤسسات في إطار التنافس الالمحدود بيف 
التدريب بالسيطرة عمى السوؽ، ليحيا فيو مف تطور بمواكبة عصره في مجاالت المعرفة والمعمومات والتكنولوجيا، وذلؾ 

المستمر عمى الجديد الحسف كؿ في مجالو الذي ىو مصدر الثراء وادخار واستثمار في العقؿ البشري الذي ىو أىـ مورد 
     تقميديتو وقدـ أدواتو. فمف الغباء انتظار نتائج جديدة بأدوات قديمة، ألف أدوات األمس إنساني، ويندثر فيو مف بقي عمى 

، ومف طبؽ أدوات األمس فإنو لف يحصؿ إال عمى نتائج األمس. لذا؛ أصبح التدريب العامؿ األساس  ال تصمح ألعماؿ اليـو
المجتمع قبؿ الغير ممف يتحينوف فرص االنقضاض عمييا والركيزة الداعمة لالنتصار في تمؾ المعركة بالسيطرة عمى مقدرات 

عمى غرار التسويؽ الوحشي، وبدوف التدريب يختمط الحابؿ بالنابؿ؛ فال ُيعرؼ جديد يتـ التمكف منو، وال قديـ يتـ البناء عميو، 
 ومف باب أولى أف نبني مف حيث انتيينا ال مف حيث بدأنا لوقؼ اليدر بكافة أنواعو.

وبخاصة ظيور  لتطورات الحديثة في كافة جوانب الحياةاالمستمرة، و و  السريعة يرات المعرفية والتكنولوجيةنظرًا لمتغيو 
اشتداد كذلؾ ، و ما ُيعرؼ بالعالـ االفتراضي والمنظومات الرقمية واألقمار الصناعية بثورة تكنولوجية جارفة لما ىو تقميدي قديـ

بيا ثمار، والحد مف اليدر الزمني والمالي الذي يمحؽ اللتحقيؽ اإلنجاز وقطؼ المنافسة بيف األفراد والمؤسسات في السبؽ 
 ميدية دوف البحث عف الجديد وامتالؾ تقنياتو.لمدعة والراحة والسكينة واألعماؿ التق يروبجراء ال

  ُمحكـ حتى إف تعقيدات الحياة التي تعيشيا اإلنسانية اليوـ أفرادًا وجماعات ومؤسسات تفرض حالة مف التخطيط ال
وا مزيدًا مف الخسائر، بينما ينجو غيرىـ ممف نظروا لمحياة نظرة مغايرة، ولـ يقبموا أف يكونوا دال يقع ىؤالء في الياوية ويحص

الفريسة التي ينتظرىا صيادىا ببالىة ما تفكر وتعمؿ، وال ضحية مكر وخداع اآلخريف لعدـ وجود قدرة أو ميارة تسعفيـ في 
نقاذ مجتمعيـ إلنقاذىـ التفكير المجدي  .وا 

في ذات  لبناء عقمي سميـ يةساسالقاعدة األىي  الجوىرية ومكنوناتياالمصرفية لذلؾ كمو، رأينا أف التنمية البشرية 
اإلنساف بما يممكو نفس وعقؿ وروح وجسد، وكذلؾ المجتمعية بمحتوياتيا العقائدية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية 

. فمنيا تبدأ البدايات األولى في تأىيؿ العقؿ مف حيث القدرة والميارة في استيعاب كؿ ما ُيمقى فيو مف معمومات ىاوغير 
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ومعارؼ وميارات، ففي مناطقيا المنظمة يتـ تنظيـ تمؾ المعرفة تنظيمًا ال يعرؼ متاىة وال نسياف، بؿ تنظيمًا يعرؼ طريؽ 
 ذلؾ العمالؽ )العقؿ(.  مفاإلنتاج 

، مصرفية في العالـ، وأفضؿ خمسمائة مؤسسةمصرفية ننسى أبدًا أف ىناؾ تصنيفات ألفضؿ مائة مؤسسة وال 
في تمؾ التصنيفات فنرقى بارتقائيا، المصرفية وغيرىا مف التصنيفات، أفال يحؽ لنا أف نطمح أف ُيدرج أسماء مؤسساتنا 

 .يفتزاز وفخر لنا ولآلخر ويصعد نجمنا بعد أفوؿ حتى نصبح مصدر اع

فحسب، بؿ عمى مستوى  ةليس في دولة ليبيا العزيز  المؤسسات مكانًا رائدًا بيفمؤسستكـ  حتؿوألجؿ أف ت ،لذا 
العالـ، وجدنا أف تنفيذ الموضوعات التالية تدريبًا ألفراد مؤسستكـ العتيدة سوؼ يسيـ في إيجاد الكوادر الكفؤة المنطقة ومف ثـ 

 ميني توجيا جيؿ شبابيجؿ إيجاد مخرجات يُ أمف المصرفي ي لمينيا في قيادة العمؿ االتي تحقؽ الطموحات التي تحمموف ب
، يثة نحو بر أمانياالحد لقيادة سفينة المؤسسة قادر عمى ممارسة الحياة عمى المستوى الشخصي والميني بكفاءة واقتدارواٍع و 

 بدورات تدريبية متقدمة وكما يمي الحقًا. جيا الحقةوذلؾ بما رسمنا معو خط النجاة بشراع بوصمة العمـ والمعرفة والتكنولو 

 :رؤيتنا: تتمثل رؤية فريق الشركة في التالي 
 تقنية األداءعمى الموضوعات المصرفية يعمؿ عمى تطوير عمؿ المصارؼ باكتساب الكادر التدريب إف 

 .المصرفي
 

 :رسالتنا: تشمل رسالتنا ما يمي 
 ة مف أجؿ إيجاد أداء مصرفي متميز.محمية واإلقميمية والدوليالالمصرفية اإلفادة مف جميع الخبرات  -1
بناء ذاتيا بناًء يضعيا عمى طريؽ التقدـ واالزدىار عمى المؤسسات المصرفية في كيفية في مساعدة الكوادر  -2

 .لمستوى الذاتي والميني معاً ا
واالنطالؽ نحو تحقيؽ  األخرى في القطاعيف العاـ والخاص ىو سر النجاحالمصرفية العمؿ مع المؤسسات   -3

 األىداؼ والغايات.
، االنفتاح عمى اآلخر سواء أكاف ذلؾ محميًا أو عالميًا؛ وذلؾ مف خالؿ بناء منظومة عالقات محمية وعالمية  -4

 .وذلؾ لمخروج مف نفؽ المحمية إلى أفؽ العالمية
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 تتضمف أىداؼ الخطة ما يمي: دهدا::األ 

 لمتمكف وذلؾ األعزاء، لموظفينا األدائي بالمستوى النيوض أجؿ مف ليبيا نابمد فيالمصرفية  التكنولوجيا توطيف -1
 .الكراـ لمواطنينا وراقية وشريفة نظيفةمصرفية  خدمات تقديـ مف

جديدة في إطار تقديـ مختمؼ الخدمات التي تقوـ عمييا مصرفية إبداع استراتيجيات وطرؽ ووسائؿ وتقنيات  -2
 الشركة. 

 مؤسساتيـؿ الميارات المصرفية مف أجؿ النيوض باألشخاص ومف ثـ وصق راتالمساىمة في تطوير القد -3
 تحقيؽ ما يصبوف إليو.المصرفية 

المتعثرة كي تنيض مف كبوتيا، وذلؾ بالمساىمة في حؿ المشكالت التي تواجو المصرفية مساعدة المؤسسات  -4
 كؿ في إطار عممو.المصرفية األفراد والمؤسسات 

 الشريكة بغية الوصوؿ لؤلىداؼ والغايات المرسومة. المصرفية سساتتنسيؽ العالقة بيف المؤ  -5
محمية الجودة المف االعتماد الدولي الذي يجعميـ يعمموف ضمف معايير المصرفية تمكيف األفراد والمؤسسات  -6

 عالمية.كذلؾ الو 
 تيا وجية صحيحة.مف أجؿ تصحيح مساراتيا، وتوجيو بوصم اوتقويميالمصرفية ؿ األفراد والمؤسسات اعمأتقييـ  -7
 الشاممة في مختمؼ النشاطات والفعاليات التنموية.المصرفية العمؿ دومًا مف منظور الجودة  -8

 
 :استراتيجياتنا: سنعمل لتحقيق األدهدا: والغايات باالستراتيجيات التالية 

 محميًا وعالميًا.المصرفية التعاوف المثمر والتنسيؽ مع األفراد والمؤسسات   -1
 دؿ مف أجؿ تناقؿ الخبرات.الحوار المتبا  -2
 احتراـ الرأي والرأي اآلخر.  -3
 العمؿ الفريقي مف خالؿ الميداف محميًا وعالميًا.  -4
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 * منهجنا في التدريب

 نعتمد طرقًا غير مألوفة في عروضنا التدريبية ومنيا ما يمي: 

ة التدريبية، وأال يحصموا عمييا جاىزة مف قدح الدماغ ال مؿء الوعاء، وذلؾ باستدراج عقوؿ المتدربيف لمتوصؿ لممعموم -1
نما مساعديف الستخرجيا مف العقوؿ، وذلؾ تطبيقًا لمقوؿ المأثور: )اسمعني  قبؿ المدرب؛ حيث إننا ال نعمؿ كناقميف لممعرفة وا 

دراتو وصقؿ انسى، اسمعني وأرني قد ال أنسى، أشركني ال أنسى أبدًا(. وىذا حؽ مف حقوؽ اإلنساف في تشغيؿ عقمو وتنمية ق
مياراتو بإعماؿ التفكير في القضايا المطروحة حتى يتوصؿ المتدربوف إلى قرارات معرفية وتكنولوجية، وىذا ما يساعدىـ في 
إتقاف العممية التدريبية بالحصوؿ عمى تقنية األداء الذي ىو غاية مف نيدؼ لو. فامتالؾ المتدرب تقنية األداء يعني أنو قادر 

مب منو مف أعماؿ بؿ والمشاركة في تخطيطيا دوف الحاجة إلى تدريب لممارستيا مف قبؿ صاحب العمؿ أو عمى تنفيذ ما ُيط
 مف يقـو بمياـ التشغيؿ.

تحديد توقعات المتدربيف قبؿ بدء التدريب، وتوثيقيا في أوراؽ يتـ االحتفاظ بيا لتتـ مقارنتيا في نياية الدورة التدريبية  -2
مف أف طموحات المتدربيف قد تحققت، والتعديؿ عمييا واالرتقاء بيا لدورات تالية ببناء منظومة بالمخرجات؛ وذلؾ لمتأكد 

 الً عف التوقعات في حدىا األدنى.طموحات أعمى بدي

في المجاؿ المصرفي تمكيف المتدرب مف عممية تسويؽ عصرية ناجحة لشخصيتو وأفكاره تتناسب والتطورات الحاصمة  -3
ت والمعمومات والتكنولوجيا الحديثة، وذلؾ بالتجوؿ في مناطؽ المخ والبحث عف زر الشراء أو القبوؿ بسبب ثورة االتصاال

 لديو، ومف ثـ دغدغة عواطفو مف أجؿ الشراء أو تقبؿ األفكار. 

ة تحسيف وظائؼ المخ لدى المتدربيف، وذلؾ مف خالؿ اتباع التعميمات واإلرشادات والتدريبات في النواحي البيولوجي -4
والنفسية والروحية والجسدية، بتمرينات يكتسب مف خالليا المتدرب المعرفة في كيفية تحسيف وظائؼ المخ لديو مف أجؿ 

 مياراتو.اإلفادة مف أقصى قدراتو و 

معرفي وتكنولوجي يساعد المتدرب في اكتساب مصرفي تطبيقات عممية نعتمد عمييا في تدريباتنا المختمفة لتؤسس لوعي  -5
 تطبيقية تساعده عمى تنمية شاممة لقدراتو مياراتو.مصرفية شخصية ومينية خبرات 

التدريب الميداني في مواقع العمؿ مباشرة؛ فإننا نتابع في مواقع العمؿ مباشرة حتى يتـ جسر الفجوة بيف التنظير والتطبيؽ  -6
 العممي المباشر.

 قوة لتعزيزىا، ومواطف الضعؼ لمعالجتيا.تقويـ األداء والتحصيؿ اليومي والنيائي لتعرؼ مواطف ال -7
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تقييـ أثر التدريب بعد شيريف أشير، ثـ بعد ستة أشير أخرى لمتأكد مف أف ما تدربوا عميو قد وجد طريقو لمفناذ في مواقع  -8
 العمؿ.

بسفر مجموعة مف  ي بدولة ليبيا، وذلؾلنقميا لممجتمع المصرف العالمية اشر بالخبرات المصرفيةإنو ال بد مف احتكاؾ مب -9
ماليزيا أو الياباف أو دوؿ أوروبية ... مف أجؿ بريطانيا، و ًا كفي مصارفنا بدولة ليبيا لدوؿ متقدمة مصرفيالكوادر المينية 

اإلفادة مف خبرات تمؾ الدوؿ مباشرة، ولدينا في تمؾ الدوؿ مندوبيف يستقبموف تمؾ الكوادر ويؤمنونيـ في إقامتيـ ومبيتيـ 
 ومعيشتيـ.

 المصرفي. قياس األثر وتحديد العائد مف التدريب -10

العصؼ الذىني، وأسموب حؿ المشكالت، والدراما، ولعب الدور والتمثيؿ،  ومن استراتيجيات التدريب لدينا:
ات واالستقصاء، واالستقراء، ودراسة الحالة وغيرىا مف االستراتيجيات التي تعمؿ عمى تشغيؿ العقؿ لنمو القدرات وصقؿ الميار 

مف خالؿ تشكيؿ فرؽ عمؿ حوارية تدريبية في مجموعات بؤرية تعمؿ عمى إنتاج المعرفة والمعمومات التدريبية في ورش عمؿ 
، والفيديو LCDتطبيقية.. كذلؾ نستخدـ التقنيات الحديثة في التدريب مثؿ: الموحة الذكية )سمارت بورد(، وجياز العرض 

 وغيرىا.

 دمتم ودام الوطن الغالي
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 انهغخ اإلَدهٛضٚخدٔساد فٙ 
 

 انًُبْح
انغبػبد 

 انٕٛيٛخ
 أٚبو األعجٕع

انغبػبد 

 اإلخًبنٛخ

انغبػبد فٙ 

 األعجٕع
 اعى انجشَبيح انًغتٕٚبد يذح انذٔسح

تشتكض ْزِ انذٔسح ػهٗ انُطك ٔيخبسج 

 انهفع ػًٕيب
 انتًٓٛذ٘ 1 أعجٕػبٌ 10 20 5 2

 انًُبْح / كتٛت يؼذ خصٛصب

New Headway 3 5 60 15 
 أعبثٛغ 4

 نكم يغتٕٖ

(A) 

 األٔل

New Headway 3 5 60 15 (B) 

New English File 3 5 60 15 
 أعبثٛغ 4

 نكم يغتٕٖ

(A) 

 ثبلٙ انًغتٕٚبد

New English File 3 5 60 15 (B) 

Face to face 3 5 120 15 8 انًتمذو 1 أعبثٛغ 

 حعبتزانًُبْح/ زغت اإلَفبق يغ األ

 انًسبضشٍٚ
 انًسبدثخ 1 أعبثٛغ 8 15 120 5 3

 
 IELTSاٜٚهتظ   أعبثٛغ 10 15 80 5 3 زغت االتفبق ثٍٛ انًذسة ٔانًتذسثٍٛ

 

 

 الحاسب اآللًدورات فً *  

  ػذد انغبػبد يذح انذٔسح عى انذٔسحا س.و

1 IC3 8 عبػخ 120 أعبثٛغ 

2 ICDLٙعبػخ 105 أعبثٛغ  7 انشخصخ انذٔنٛخ نمٛبدح انسبعت االن 

 عبػخ 30 عجٕعأ نكتشَٔٛختذلٛك أَظًخ انًؼهٕيبد اإل 3

 عبػخ 30 عجٕػٍٛأ تصًٛى صفسبد يٕالغ انٕٚت 4

 عبػخ 25 عجٕعأ صٛبَخ يغزٖ انمذسح ندٓبص انسبعٕة 5

 عبػخ 20 عجٕعأ بد انسبعٕةأيٍ ٔعاليخ ثٛبَبد ٔيؼهٕي 6

 عبػخ 25 عجٕعأ تصًٛى ٔتشكٛت انشجكبد 7

 عبػخ 40 عجٕػٍٛأ ٔصٛبَتّ انسبعٕةاٚدبد أػطبة  8

 عبػخ 25 عجٕعأ (ٍانصٛبَخ انٕلبئٛخ نهسبعٕة )نغٛش انًتخصصٛ 9

 عبػخ 30 عجٕػٍٛأ اػذاد ٔكتبثخ انتمبسٚش اإلنكتشَٔٛخ 10

 عبػخ 60 أعبثٛغ 3 هٛخاداسح شجكبد انسبعٕة انًس 11

 عبػخ 30 عجٕػٍٛأ صٛبَخ انطبثؼبد  12

 عبػخ 30 عجٕػٍٛأ صٛبَخ يشلبة انسبعٕة 13

 عبػخ 40 عجٕػٍٛأ صٛبَخ انشجكبد  14

 عبػخ 25 عجٕعأ صٛبَخ يغزٖ انمذسح ندٓبص انسبعٕة 15

 عبػخ 25 عجٕعأ تصًٛى ٔتشكٛت انشجكبد 16

 عبػخ 40 عجٕػٍٛأ ذئ(انجشيدخ ثهغخ انذنفٙ ) يجت 17

 عبػخ 25 عجٕػٍٛ أ انًفبْٛى األعبعٛخ نتكُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد  18
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 انًسبعجخدٔساد فٙ 

 ـذٔساد انًـٓـُـٛـخ انـتـخصصـٛـخنا

  ػذد انغبػبد يذح انذٔسحا عى انذٔسحا س.و

 عبػخ 50 عجٕػٍٛأ تسهٛم اندذاسح االئتًبَٛخ نهًصبسف 1

 عبػخ 25 عجٕعأ تًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ نشإعبء  األلغبو 2

 عبػخ 25 عجٕعأ انًختجش انفُٙ نهكشف ػٍ تضٔٚذ انًغتُذاد ٔانتٕالٛغ ٔاألختبو ٔانجصًبد  3

 عبػخ 25 عجٕعأ يخبطش أعؼبس انصشف 4

 عبػخ 25 عجٕعأ ٔاداسح انًكبتت انًتطٕسح انتًٛض فٙ أػًبل انغكشتبسٚب انسذٚثخ 5

 عبػخ 25 عجٕعأ لٛبط ٔاداسح انًخبطش ثبنًصبسف 6

 عبػخ 25 عجٕعأ اإلنكتشَٔٙ ) َظى انًؼهٕيبد انًكتجٛخ(األسشٛف  7

 عبػخ 50 أعبثٛغ 3 االئتًبٌ انًصشفٙ األعبعٙ 8

 عبػخ 25 عجٕعأ اداسح انًشتشٚبد ٔتُظٛى انًخبصٌ ٔاألَظًخ انشلبثٛخ ػهٛٓب 9

 عبػخ 25 عجٕعأ دساعخ اندذٖٔ االلتصبدٚخ ٔتمٛٛى  انًشبسٚغ  10

 عبػخ 25 عجٕعأ يؼبندتٓب انذٌٕٚ انًتؼثشح ٔطشق 11

 عبػخ 25 عجٕعأ االتدبْبد انسذٚثخ فٙ انشلبثخ ٔانتذلٛك انذاخهٙ 12

 عبػخ 25 عجٕعأ يٓبساد اػذاد ٔكتبثخ انتمبسٚش ٔانًشعالد اإلداسٚخ 13

 عبػخ 25 عجٕعأ انتصُٛف االئتًبَٙ نهًصبسف ٔانؼًالء 14

انًمذيخ ػهٙ االػتًبداد انًغتُذٚخ ٔفك انًؼبٚٛش انذٔنٛخ انًصشفٛخ نفسص انًغتُذاد  15

 (861) انُششح 

 عجٕعأ
 عبػخ 25

 عبػخ 50 أعبثٛغ 3 أعبعٛبد االئتًبٌ انًصشفٙ  16

 عبػخ 25 عجٕعأ انخذيبد انًتًٛضح نهؼًالء ٔيٓبساد تشٔٚح انًُتدبد انًصشفٛخ 17

 عبػخ 25 عجٕعأ انًششٔع  انًغتدذاد فٙ انًؼبٚٛش انذٔنٛخ نًكبفسخ غغم األيٕال ٔانتًٕٚم غٛش 18

 عبػخ 25 عجٕعأ خطبثبد انضًبٌ انًسهٛخ ٔانخبسخٛخ ٔاالػتًبد انضبيٍ  19

 عبػخ 50 أعبثٛغ UCP600 3انُششح سلى خػتًبداد انًغتُذٚصٕل ٔاألػشاف انذٔنٛخ اندذٚذح نالأل 20

 عبػخ 25 عجٕعأ اػذاد ٔفسص انًٛضاَٛبد انتمذٚشٚخ نهًصبسف 21

 عبػخ 25 عجٕعأ انفُٙ نألعٓىانتسهٛم  22
 

  ػذد انغبػبد يذح انذٔسح عى انذٔسحا س.و

 عبػخ 50 أعبثٛغ  3 نالئتًبٌ ٔانًذاخم انًغتُذح نهتصُٛف انذاخهٙ–: انًذخم انًؼٛبس٘ 2ثبصل 1

 عبػخ 25 عجٕعأ انًخبطش انتشغٛهٛخ  2

 ػخعب 25 عجٕعأ يخبطش انغٕق 3

 عبػخ 25 عجٕعأ يخبطش انغٕٛنخ 4

 عبػخ 25 عجٕعأ يخبطش االيتثبل نًتطهجبد انغهطبد انشلبثٛخ 5

)يشاخؼخ انغهطبد انشلبثٛخ ٔإَٔاع 2انتٕسٚك ٔانذػبيخ انثبَٛخ ٔانثبنثخ يٍ يؼٛبس ثبصل ثبصل: 6

 اإلفصبذ

 عجٕعأ
 عبػخ 25

 عبػخ 25 عجٕعأ 2االعتؼذاد نتُفٛز يتطهجبد ثبصل  7
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 ساد فٙ اداسح انؼًهٛبد انًصشفٛخدٔ

 

 -دٔساد فٙ االػتًبداد انًغتُذٚخ انذٔنٛخ ٔاداسح انؼًالد األخُجٛخ:

 

 -دٔساد فٙ اداسح انًٕاسد انجششٚخ ٔانتذسٚت:

  ػذد انغبػبد يذح انذٔسح عى انذٔسحا س.و

 عبػخ 50 أعبثٛغ 3 أعبعٛبد انؼًهٛبد انًصشفٛخ 1

 عبػخ 25 عجٕعأ اندٕاَت انمبََٕٛخ نهؼًهٛبد انًصشفٛخ 2

 عبػخ 25 عجٕعأ يكبفسخ غغم األيٕال ٔانتًٕٚم غٛش انًششٔع 3

 عبػخ 25 عجٕعأ ف ػٍ تضٚٛف انؼًالد انًختهفخانًختجش انفُٙ نهكش 4

 عبػخ 25 عجٕعأ دٛخ خزة ٔاداسح انٕدائغ انًصشفٛخٛعتشاتا 5

 عبػخ 50 أعبثٛغ 3 اداسح انًٕخٕداد ) األصٕل(/ انًطهٕثبد ) انخصٕو ( 6

 

 س.و
 انذٔسحيذح  عى انذٔسحا

ػذد 

 انغبػبد

 

 عبػخ 25 عجٕعأ أعبعٛبد االػتًبداد انًغتُذٚخ ٔخطبثبد انضًبٌ 1

 عبػخ 25 عجٕعأ يتمذو –االػتًبداد انًغتُذٚخ  2

 عبػخ 25 عجٕعأ فسص انًغتُذاد ٔ االػتًبداد انًغتُذٚخ )زبالد ػًهٛخ ( ٔفك انًؼبٚٛش انذٔنٛخ 3

 عبػخ 25 عجٕعأ داسح االئتًبٌ االػتًبداد ٔانتسصٛالد انًغتُذٚخ إل 4

 عبػخ 25 عجٕعأ َكٕتٛشيضانًطبنجبد ٔانششٔط انًؼٓذٚخ ٔاإل انتؤيٍٛ انجسش٘ ٔتغٕٚخ 5

 عبػخ 25 عجٕعأ اداسح ػًهٛبد انخضُٚخ ٔانتؼبيم ثغٕق انمطغ األخُجٙ 6

 عبػخ 50 أعبثٛغ 3 681سلى    ISBPنفسص انًغتُذاد ٔانًؼٛبس انذٔنٙ UCP600ػتًبداد انًغتُذٚخ صٕل ٔاألػشاف انذٔنٛخ اندذٚذح نالاأل 7

 

  ػذد انغبػبد يذح انذٔسح عى انذٔسحا س.و

 عبػخ 25 عجٕعأ انًٓبساد  اإلداسٚخ 1

 عبػخ 25 عجٕعأ اداسح شئٌٔ انًٕظفٍٛ ٔانتطٕٚش انٕظٛفٙ 2

 عبػخ 25 عجٕعأ اء انًمبثالديٓبساد االختٛبس ٔانتؼٍٛ ٔاخش 3

 عبػخ 25 عجٕعأ تمٛٛى أداء انؼبيهٍٛ 4

 عبػخ 25 عجٕعأ تخطٛظ انًغبس انٕظٛفٙ ٔانتذسٚجٙ 5

 عبػخ 25 عجٕعأ ROT اػذاد انخطظ انتذسٚجٛخ نهًصبسف ٔلٛبط انؼبئذ ػهٙ انتذسٚت       6

 عبػخ 25 عجٕعأ تمٛٛى انتذسٚت 7

 عبػخ 25 عجٕعأ اسح انًٕاسد انجششٚخاألعبنٛت انًؼبصشح فٙ اد 8
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 يٕاسد انفشٔع انًصشفٛخ:دٔساد فٙ اداسح 

 -األعٕاق ٔانٕعبطخ انًبنٛخ: اد فٙ اداسحدٔس
 

 -دٔساد فٙ اإلداسح انًبنٛخ:

 س.و
يذح  عى انذٔسحا

 انذٔسح

ػذد 

 انغبػبد

 

 عبػخ 25 عجٕعأ تًُٛخ يٓبساد يذٚش انفشع انتُبفغٛخ 1

 عبػخ 25 عجٕعأ وكشف تضٔٚش انًغتُذاد ٔانتٕالٛغ ٔانجصًبد ٔاألختب 2

 عبػخ 25 عجٕعأ انًصشفٛخ عاداسح انفشٔ 3

 عبػخ 25 عجٕعأ يسبعجخ انًصبسف 4

 عبػخ 25 عجٕعأ Complianceااليتثبل فٙ انًصبسف  5

 عبػخ 25 عجٕعأ يكبفسخ غغم األيٕال ٔانتًٕٚم غٛش انًششٔع 6

 عبػخ 25 عجٕعأ تسهٛم ٔتمٛٛى أداء انفشٔع انًصشفٛخ 7

 عبػخ 25 عجٕعأ انشلبثخ ٔانتذلٛك انذاخهٙ 8

 

 س.و
يذح  عى انذٔسحا

 انذٔسح

ػذد 

 انغبػبد

 

 عبػخ 25 عجٕعأ أعظ االعتثًبس فٙ انجٕسصبد ٔاألعٕاق انًبنٛخ 1

 عبػخ 25 عجٕعأ ( ٔػًهٛبد األعٕاق انًبنٛخIPOSاػذاد ٔاداسح اإلصذاساد األٔنٛخ نألٔساق انًبنٛخ) 2

 عبػخ 25 عجٕعأ ٛٛى األٔساق انًبنٛخ نغبٚبد االعتثًبس انتسهٛم انًبنٙ ٔتم 3

 عبػخ 25 عجٕعأ انتسهٛم انفُٙ نألٔساق انًبنٛخ ٔانًئششاد انًبنٛخ ٔدالنتٓب 4

 عبػخ 25 عجٕعأ عتشاتٛدٛخ اداسح انًسبفع ٔانصُبدٚك االعتثًبسٚخا 5

 عبػخ 25 عجٕعأ ًشتمخاداسح يخبطش االعتثًبس فٙ األٔساق انًبنٛخ ٔاألٔساق انًبنٛخ ان 6

 عبػخ 25 عجٕعأ انٓٛئبد انتُظًٛٛخ نألعٕاق انًبنٛخ ٔانتؼبيم يغ خًٕٓس انًغتثًشٍٚ ٔاإلدساج فٙ انجٕسصخ ٔأػًبل ششكبد انٕعبطخ 7

 عبػخ 25 عجٕعأ سٚت ػًهٙ فٙ انغٕق انًبنٙ انهٛجٙتذ 8

 

 س.و
يذح  عى انذٔسحا

 انذٔسح

ػذد 

 نغبػبدا

 

 عبػخ 50 أعبثٛغ 3 عتخذاو انسبعٕةاػذاد انمٕائى انًبنٛخ ثب 1

 عبػخ 25 عجٕعأ انتسهٛم انًبنٙ نهششكبد نغبٚبد االعتثًبس فٙ األعٕاق انًبنٛخ 2

 عبػخ 25 عجٕعأ انًسبعجخ اإلداسٚخ  3

 عبػخ 25 عجٕعأ ٔاػذاد انًٕاصَبد ظاألعبنٛت انًؼبصشح نهتُجئ ٔانتخطٛ 4

 عبػخ 25 عجٕعأ ٔاَذيبخٓب األَظًخ انًبنٛخ زٛذتٕ 5

 عبػخ 50 أعبثٛغ 3 )اعداد وقراءة القوائم والتقرير املالية (عتخذاو انسبعٕة انتسهٛم انًبنٙ ثب 6
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 -دٔساد فٙ اإلداسح انمبََٕٛخ:

 

 -دٔساد فٙ انًصبسف اإلعاليٛخ:

7 
 أعبثٛغ3 ًسبعجخ نغٛش انًسبعجٍٛان

50 

 عبػخ

8 
 ٔفك انًغتدذاد ٔاالػشاف انذٔنٛخ انسذٚثخ خدٔسح االػتًبداد انًغتُذٚ

  25 ٕععجأ

 عبػخ

 دٔسح انشلبثخ ٔانًشاخؼخ انذاخهٛخ ٔفك انًؼبٚٛش انذٔنٛخ انسذٚثخ 9

 

 50 أعبثٛغ3

 عبػخ

 س.و
يذح  عى انذٔسحا

 انذٔسح

ػذد 

 انغبػبد

 

 عبػخ 25 عجٕعأ الد ٔانصشف األخُجٙاانُٕازٙ انمبََٕٛخ انًختهفخ نهسغبثبد اندبسٚخ ٔانسٕ 1

 عبػخ 25 عجٕعأ شبكم انمبََٕٛخ انًتؼهمخ ثبنضًبَبد انًصشفٛخانً 2

 عبػخ 25 عجٕعأ انسدٕصاد اإلداسٚخ ٔانًصشفٛخ ٔتطجٛمبتٓب  3

 عبػخ 25 عجٕعأ ػتًبداد انًغتُذٚخ انذٔنٛخانُٕازٙ انمبََٕٛخ اندذٚذح نال 4

 عبػخ 25 عجٕعأ انتششٚؼبد اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ ٔانتدبسٚخ ٔتطجٛمبتٓب 5

 عبػخ 25 عجٕعأ انتششٚؼبد انمبََٕٛخ اإلنكتشَٔٛخ ٔتطجٛمبتٓب 6

 عبػخ 25 عجٕعأ اندٕاَت انمبََٕٛخ فٙ انتؤيٍٛ ٔاالئتًبٌ انًصشفٙ 7

 

  / عجٕػبٌأ  ثبنهغخ  انؼشثٛخ أٔ اإلَدهٛضٚخ تفبلٛبد ثؤَٕاػٓبصٛبغخ انؼمٕد ٔاال 8
 / عجٕػبٌأ عتثًبساد انذاخهٛخ ٔانذٔنٛخ لبٌَٕ اال 9

  / عجٕػبٌأ لبٌَٕ انتؤيٍٛ ٔانتؼٕٚضبد  10

  / عجٕػبٌ أ انمبٌَٕ اندًشكٙ ٔانُمم انجسش٘ ٔانجش٘ ٔاندٕ٘  11

  / عجٕػبٌ أ انمبٌَٕ انتدبس٘ ٔتؤعٛظ انششكبد ٔانًئعغبد  12

 س.و
يذح  عى انذٔسحا

 انذٔسح

ػذد 

 انغبػبد

 

 عبػخ 25 عجٕعأ شفٛخ اإلعاليٛخأعبعٛبد انؼًهٛبد انًص 1

 عبػخ 25 عجٕعأ أعبنٛت انتًٕٚم االعتثًبس٘ فٙ انًئعغبد انًصشفٛخ اإلعاليٛخ 2

 عبػخ 25 عجٕعأ أدٔاد انتًٕٚم اإلعاليٙ نهًُشآد انصغٛشح ٔانًتٕعطخ 3

 عبػخ 25 عجٕعأ انًؼبندبد انًسبعجٛخ نصٛغ انتًٕٚم االعتثًبس٘ اإلعاليٙ  4
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 :دٔساد فٙ انتسهٛم انًبنٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبػخ 25 عجٕعأ خبطش ٔاداسح انذٌٕٚ انًتؼثشح فٙ انًصبسف اإلعاليٛخ ٔانضٕاثظ انششػٛخ ػهٛٓباداسح انً 5

 عبػخ 25 عجٕعأ انشلبثخ انًصشفٛخ انششػٛخ فٙ انًصبسف اإلعاليٛخ 6

 عبػخ 25 عجٕعأ انًسبفع ٔانصُبدٚك االعتثًبسٚخ فٙ انًصبسف اإلعاليٛخ 7

 عبػخ 25 عجٕعأ عاليٛخلٛبط ٔتٕصٚغ األسثبذ فٙ انًصبسف اإل 8

 

 س.و
يذح  عى انذٔسحا

 انذٔسح

ػذد 

 انغبػبد

 

 عبػخ 25 عجٕعأ انمٕائى انًبنٛخ ٔتسهٛالتٓب 1

 عبػخ 25 عجٕعأ تطجٛمبد ػًهٛخ فٙ انتسهٛم انًبنٙ نهمطبػبد انًختهفخ 2

 عبػخ 25 عجٕعأ انتسهٛم انًبنٙ نغبٚبد يُر االئتًبٌ 3

 تسهٛم  4

 ًَٔبرج انفشم انًبنٙ

 عجٕعأ
 عبػخ 25

 عبػخ 25 عجٕعأ تمٛٛى ٔتسهٛم أعٓى ٔعُذاد انششكبد 5

 عبػخ 25 عجٕعأ انتسهٛم انفُٙ ألعٓى انششكبد 6

7 

 أعبثٛغ 3 عتخذاو انسبعٕة ٔاػذاد انتمبسٚش انًبنٛخانتسهٛم انًبنٙ ثب

ع 50

ا

ػ

 ح
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  التنمٌة اإلدارٌة وتنمٌة الذات لتنمٌة تدرٌبٌة فً دورات

 بشرٌة ُمستدامة

  ػذد انغبػبد اعى انذٔسح س.و

 عبػخ 70 ( POTإعداد مدربين ) 1

 عبػخ 54 التخطيط والتخطيط االستراتيجي 2

 عبػخ 30 إدارة الوقت/ الذات 3

 عبػخ 30 االتصال والتواصل والتأثير في اآلخرين 4

 عبػخ 25 بوصمة التفكير اإلبداعي لموظ: متميز 5

 عبػخ 54 البرمجة المغوية العصبية وفن االتصال الالمحدود 6

 عبػخ 25 لغة الجسد والفراسة 7

 عبػخ 36 صناعة القائد المهني المغناطيسي المتميز 8

 عبػخ 25  فاعل لغة الجسد واألنظمة التمثيمية ألداء مهني 9

دارات المكاتب من منظور 10  منظومة المهارات العصرية المتكاممة لمسكرتاريا وا 
 استراتيجي تنموي

 عبػخ 60

خرجات )االستراتيجيات واألدوات التقييم والتقويم: تقييم الذات واألداء والم 11
 والوسائل واألنواع(

 عبػخ 36

 عبػخ 60 القراءة السريعة تمهيدًا لمقراءة الصاروخية )لوق: الهدر الجائر عمى أعمارنا( 12

 عبػخ 30 االحترا: في التسويق عبر الدماغ 13
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يتيكت العمل اإلداري في المنهج اإلدار  14  عبػخ 40 .ي الحديثتنظيم المكتب وشكل القائد وا 

 عبػخ 25 الفكر اإلداري الحديث.الهياكل التنظيمية في ضوء  15

 عبػخ 36 .مبادئ اإلدارة ونظرياتها وأنماطها التشغيمية الحديثة: نظرة مغايرة 16

تيكيت التعامل مع الرؤساء والزمالء في العمل.أخالقيات المهنة  17  عبػخ 40 وا 

 معاصرفي ضوء الفكر اإلداري ال مهام اإلدارة الحديثة 18

 

 عبػخ 25

األنموذج  -األنموذج األوروبي -تجارب عالمية في اإلدارة: " األنموذج الماليزي 19
 األنموذج الياباني" -األمريكي 

  عبػخ 70

20 

 
  .التكنولوجيا اإلدارية لعصرنة العمل اإلداري

 

 عبػخ 54

 عبػخ 30 .عقد االجتماعات العصرية فنون 21

 عبػخ 30 كتابة التقارير اإلدارية وطريقة العرض والمراجعة. 22

 عبػخ 24 مهارات التفاوض والتفويض 23

 عبػخ 54 رسم السياسات وأساسيات اإلدارة: الرؤية والرسالة واألدهدا: والطموحات. 24

 عبػخ 36 األرشفة: اليدوية واإللكترونية لسكرتاريا عصرية متجددة. 25

 عبػخ 60 الجودة الشاممة بتطبيق معايير اآليزو مبادئ 26
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  الُمعتمدة األمن والسالمة المهنيةتدريبية في دورات     :                                
 اعتماد أمريكي(، OSHAاألوشا ) _

 ، اعتماد بريطاني(NEBOSHالنيبوش ) -
 

 فً قطاع المصارف الجودة الشاملة، وبرنامج اآلٌزو 

 

  الدراسات البحثٌة: دراسة الحالة والدراسات الوصفٌة والتجرٌبٌة

 وغٌرها:

القطاع ة المجاالت بفكاحيث لدى الشركة إمكانية إجراء أبحاث ودراسات في 

، وذلك من خالل خبرائنا صارفمالنها اني ملحل المشكالت التي تعالمصرفي 

 المتواجدين داخل ليبيا وخارجها.

 

 مالحظة مهمة/ 

اإلمارات العربية  –ماليزيا  –تركيا  -أستراليا  –ألمانيا  –في دول: بريطانيا  دوراتنا المقترحة تتم داخل ليبيا وخارجها
 لم المختمفة.تونس وغيردها من دول العا –المغرب  –قطر  -المتحدة
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 :األخرى للشركة ما ٌلً * من الخدمات

 قوة لتعزيز والخاص، وذلك العام القطاعين االستشارات وإعداد الدراسات البحثية لألفراد، وكذلك لمؤسسات تقديم -4

 .منها المتعثر مشكالت ومعالجة من تلك المؤسسات، الناهض

وبخاصة: الوزارات، وقطاعات: النفط والغاز والبتروكيماويات، المجاالت،  كافة في وخارجها ليبيا داخل التدريب -0

وسيكوف  والمصارف، والبلديات، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من قطاعات العمل المهمة.
األولية، والنيبوش التدريب في كافة المجاالت والبرامج وبخاصة برامج اآليزو، ودورات السالمة المينية، واإلسعافات 

(NEBOSH( البريطانية، واألوشا )OSHA األمريكية وغيرىا )،بشهادات ُمعتمدة 
 إجازة - زمالة -دكتوراه  –ماجستير  - بكالوريوس: وأكاديمي لغة/ الخارج في الدراسة وقبوالت الدراسية، المنح تقديم -3

 علمي( ... )تفرغ علمية

دولية؛ حيث قامت الشركة بالتشبيك بين جامعات ليبية وجامعات  ومؤسسات ليبية تمؤسسا بين البينية العالقة تشبيك -1

 ( جامعة في العالم.322خارج الوطن ضمن أعلى )

لمن لم يحالفهم حظ  تأدهيل معممي المدارس والمديرين والمشرفين التربويين، وكذلك المحاضرين الجامعيين تربوياً  -5
 ممين المؤدهمين ضمن برنامج رفع قدرة وكفاءة.التأدهيل التربوي من قبل، وكذلك لممع

 ،باألردنالجامعة األمريكية ودورات تدريبية ُمعتمدة من دبمومات  -1
كذلؾ و  ،، وتأدهيل األطباء والممرضين والمهندسين لسوق العمل بدولة ألمانياية معتمدةبشهادة ألمان تدريب مهني -2

 كامؿ خدمات دولة ألمانيا،
حيث قاـ فريؽ الشركة بتحقيؽ حمـ كؿ مواطف في  ؛(Discounts Smart Card) بطاقة التخفيضات الذكية -3

عمى موقع إلكتروني: و االفادة من ةي، ويمكنكـ تعرؼ المشروع وكيفمف محالت ومؤسسات شتى تخفيض األسعار
((www.dsc.com.ly بطاقة التخفيضات الذكية، أو صفحتيا عمى الفيسبوؾ(dsc)، 

 ترجمة قانونية ُمعتمدة. -4
-Beginner -  Elementary- Pre(، ومستوياتها )IELTSبرامج اللغة اإلنجليزية )اآليلتس : تعلٌم اللغات  -5

Intermediate - Intermediate - Upper-Intermediate)...إضافة للغات: األلمانية والفرنسية واإليطالية ، 

لطلبة المدارس، والجامعات: كليات: الطب، والهندسة، والعلوم، والمحاسبة  برنامج التعلٌم: دورات التقوٌة  -6

 واإلحصاء وغيرها.

 بوجود ُمختصين لدى الشركة. التخرج؛ مساعدة الطلبة الخرٌجٌن فً إنجاز مشارٌع  -7

 وعمل؛ آملٌن أن تتمتعوا بخدماتناٌومكم تفاؤل وأمل                    منح دراسٌة عالمٌة. -8

http://www.dsc.com.ly/
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 -امتٌازاتنا :*         

  ُمعتمدهُنُالمتفوقٌنُوبشهادةمنحُدورةُمجانٌةُبالنسبةُللمتدربٌت . 

 مجانية مصرُتحدٌداُتمنحُرحلةُةوبجمهورٌُ،متدربُللتدربُخارجُلٌبٌا 75 الةُتحوٌلُأيُجهةُعامةُلعددُأكثرُمنفًُح 
فًُُلك،ُوكذمنُقبلُاإلدارةُبالتدرٌبُلمدةُأسبوعُوُشخصُآخرُممنٌُتمُترشٌحهُلمدٌنةُالغردقةُلمدٌرُإدارةُالفرعُالمكلف

ُلجمهورٌةُالتونسٌة.ا

 متدربُفماُفوقُللتدرٌبُفًُاللغةُاالنجلٌزٌةُتمنحُدورتً 100 دفًُحالةُتحوٌلُأيُمؤسسةُعد ICDL , IC3   وبرسوم
 متدربٌنُممنٌُتمُترشٌحهمُ. 5حسبُاالختٌارُلمدٌرُإدارةُالفرعُوعددُ دارية فقطإ

 نجلٌزٌةٌُحصلُالمتدربُعلىُدورةللغةُاإلُالمكثفُبالدبلومااللتحاقُندُع ICDL  أوُدورة IC3 فقط. دارٌةوبرسومُإ 

 خاصةُلهمُوألبنائهم تخفيضات ٌمنحُلإلخوةُالعاملٌنُبالنقاباتُالعامة . 

 معٌنةتخفيضات  بمختلفُاألعمارُوالمراحلاالول والثاني والثالث  ٌمنحُالمتدربٌنُالمتحصلٌنُعلىُالترتٌبات . 

 إخوةُفماُفوقُ 3 ددفًُحالةُالتحاقُع% 20 و منُاإلخوةُبنفسُالمستوى 2 فًُحالةُالتحاق%  10 ٌتمُمنحُتخفٌضُبنسبة

 بنفسُالمستوىُالتدرٌبً.

 ُعدد%   50 ٌمنحُالمتدربُتخفٌض ُعنمجانية  ودورةُ،بٌنُللتسجٌلُعنُطرٌقهمنُالمتدر 2 فًُحالةُحضور ُالعدد ُزاد  5 إذا
 متدربٌن.

**************************************************************** 

 فً بٌئة العمل للنفاذجد ما ٌتدرب علٌه الموظفون طرٌقه أملٌن أن ٌنال عرضنا إعجابكم، وأن ٌ

 

 مع أطٌب التحاٌا والمنى من فرٌق شركة المسار الطالبً للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 د. فوزي أبو عوده
 المدٌر التنفٌذي

 شركة المسار الطالبً للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 


