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 سار الطالبً المحدودة للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةشركة الم

 

 مقدمة 
فً أغلى مورد بشري )العقل  انإن أردت بناء مجتمع فعلٌك بالتربٌة والتعلٌم والتدرٌب. إن التعلٌم والتدرٌب هما استثمار

جاءت  الدراسات العلمٌة اإلنسانً(. فما تنفقه على التعلٌم والتدرٌب ٌعود علٌك بأضعاف مضاعفة مما أنفقت، وفً إحدى

ٌُعادله من قدرات ومهارات، وذلك إذا أُحسن 02أن إنفاق دوالر واحد على التدرٌب ٌعود علٌك بعائد ) النتائج: ( دوالر أم ما 

 األداء فً عملٌتً التخطٌط والتنفٌذ.

 لذا؛ علٌنا أن نسؤل أنفسنا دوماً السإال التالً:

 !ما العائد من التعلٌم والتدرٌب ؟؟؟!!!

أو محاباة، وأال تبقى عملٌة هالمٌة ال طائل  علٌم والتدرٌب بال مجامالتال بد من إٌجاد معاٌٌر دقٌقة لتقٌٌم وتقوٌم عملٌتً الت

منهما. إن الشعوب التً اهتمت بالتعلٌم والتدرٌب تطورت وترعرعت حضارتها وأصبحت تعٌش حٌاة الرفاهٌة، والشعوب 

 اء البشر اندثرت وتهدمت حضارتها بعد طول بناء، وأصبحت تعٌش حٌاة البؤس والشقاء.التً اهتمت ببناء الحجر وتركت بن

 

 نحن؟ من! 

 الغائرة، العربً جراحات الفكر ُتضمد كً التأمت وخارجه قد*  لٌبٌا*  الوطن داخل من الخبروٌة الكوادر من مجموعة نحن

 مكان بلدنا ولٌحتل جدٌد، الوطن من هذا نهضة أجل من بناءال مسٌرة ةبوصل معا   ٌصوبوا كً لو المؤسسٌن اآلباء بٌد ولتأخذ

 القادر الكفؤ والتدرٌب المتقدم، توعوٌة بالتعلٌم نهضة خالل من التلٌد مجده بعودة وذلك كان، كما المتقدمة األمم بٌن الصدارة

 الناهضة. ضاراتوالح  الشعوب الشمس بٌن تحت مكانه لٌأخذ الصواب؛ جادة على لٌضعه اإلنسان بٌد األخذ على

 البشرٌة الموارد وتنمٌة للتدرٌب الطالبً المسار/ لشركة القانونٌة السٌرة 

 محدودة؛ خاصة كشركة (؛م0241العام ) فً (MTC) البشرٌة الموارد وتنمٌة للتدرٌب الطالبً المسار/ شركة ترخٌص تم

 (00)  رقم بالقانون (؛ عمال  40022)  ريبالسجل التجا قٌد (، ورقم1240022) رقم االقتصاد زارة و ترخٌص تحمل حٌث

 .، ولدى الشركة كافة التراخٌص الالزمة من كافة الجهات الرسمٌة دون استثناء(م0242) لعام

 وتقوم. دون تمٌٌز المشارب شتى من الوطن هذا أبناء كافة وكذلك والمبدعٌن، اإلبداعٌة للمبادرات كحاضنة الشركة تعمل

 والقٌم واألفكار تنمٌة القدرات وكذلك الناهضة، المؤسسات وتعزٌز المتعثرة، المؤسسات بٌد لألخذ االستشارات بتقدٌم الشركة

 برامج بناء على والعمل تحدٌد االحتٌاجات، خالل من والطلبة للموظفٌن والمهنٌة الشخصٌة المهارات وصقل واإلبداعات،

 الفٌدٌو ولقاءات واللقاءات المباشرة المحاضرات،و العمل، وكذلك عقد ورش وتنفٌذها، المناسبة التدرٌب ومنظومات

 المدارس ألفضل فً الوصول الطلبة مهمة تسٌٌل فً المساهمة أٌضا   الشركة أعمال ومن. وغٌرها والندوات كونفرنس،

 والماجستٌر البكالورٌوس :العلمٌة الدرجات وكذلك اللغة قبوالت استصدار فً بالمساعدة وذلك والجامعات، والمعاهد



 
 

 الحدٌثة لٌبٌا لبناء بخاصة والوعً اللٌبً بعامة، العربً بالوعً النهوض أجل من العالم دول جامعات مختلف من لدكتوراهوا

 .المعاصرة والتكنولوجٌا والمعرفة العلم أسس على

 من التنسٌقو وعالمٌة بالتعاون محلٌة عمل شبكات منظومة ضمن من وانما المٌدان، فً وحٌدة الشركة تعمل ال ذلك ولتحقٌق

 أجل من الجهود كافة فٌه لتضافر نحتاج الذي فً الوقت البناء فً شركاء باب من اإلنجاز وركٌزة العمل قاعدة إٌجاد أجل

 المرسومة. والغاٌات ألهدافتحقٌق لل الوصول

 التالً فً الشركة فرٌق رؤٌة تتمثل :رإٌتنا: 

 األداء. قنٌةت الكتساب ومختبره معمله والتدرٌب الوعً، مسرب التعلٌم

 ٌلً: ما رسالتنا تشمل :رسالتنا 

، والمصارف، والغاز كات النفطشرو ،وبخاصة الوزارات، مساعدة األفراد ومؤسسات القطاعٌن العام والخاص -4

بناها الهٌكلٌة تطوٌر بتطوٌر القدرات وصقل المهارات، وكذلك  ذلكوزارة التربٌة والتعلٌم العالً، ووالبلدٌات، و

الالزمة لذلك  االستشارات وإجراء الدراسات البحثٌةوالتنظٌمٌة من أجل تحسٌن مخرجاتها، وذلك بتقدٌم 

 كافة المجاالت.من خالل خبراء فً 

 .االرتقاء باألنشطة واألعمال والفعالٌات المقدمة بتمٌز أجل من والدولٌة واإلقلٌمٌة المحلٌة الخبرات جمٌع من اإلفادة -0

 المجتمع مستوى وعلى الذاتً المستوى على واالزدهار التقدم طرٌق على ٌضعها بناء   اذاته بناء فً األجٌال مساعدة -0

 .ككل

 .والغاٌات األهداف تحقٌق نحو واالنطالق النجاح سر هو والخاص العام القطاعٌن فً ساتالمؤسكافة  مع العمل -1

 .وعالمٌة عالقات محلٌة منظومة بناء خالل من وذلك عالمٌا ؛ أو محلٌا   ذلك أكان سواء اآلخر/ ٌن على االنفتاح -2

 :ٌلً ما الشركة أهداف تتضمن :ناأهداف* 

 نظٌفة خدمات تقدٌم من وذلك للتمكن لموظفٌنا، األدائً بالمستوى النهوض أجل من لٌبٌا بلدنا فً التكنولوجٌا توطٌن -1

 .الكرام لمواطنٌنا وراقٌة وشرٌفة

 .الشركة بها تقوم التً الخدمات مختلف تقدٌم إطار فً جدٌدة وتقنٌات ووسائل وطرق استراتٌجٌات إبداع -2



 
 

 بأنفسهم أجل النهوض من بالمؤسسات العاملٌن اصةوبخ األفراد مهارات وصقل تراالقد تطوٌر فً المساهمة -3

 .إلٌه ٌصبون ما تحقٌق ثم ومن ومؤسساتهم،

 والمؤسسات األفراد تواجه التً المشكالت حل فً بالمساهمة وذلك كبوتها، من تنهض كً المتعثرة المؤسسات مساعدة -4

 .عمله إطار فً كل

 .المرسومة والغاٌات لألهداف الوصول بغٌة الشرٌكة المؤسسات بٌن العالقة تنسٌق -5

 كً العلمً مواصلة مشوارهم أجل من بالخارج الدراسة وقبوالت الدراسٌة، المنح على الحصول فً الطلبة مساعدة -6

 .ممكنة درجة أعلى على ٌحصلوا

 .وعالمٌة محلٌة معاٌٌر ضمن ٌعملون ٌجعلهم الذي الدولً االعتماد من والمؤسسات األفراد تمكٌن -7

 صحٌحة. وجهة بوصلتها وتوجٌه مساراتها، تصحٌح أجل من وتقوٌمه والمؤسسات األفراد عمل ٌمتقٌ -8

 .التنموٌة والفعالٌات النشاطات مختلف بتطبٌق معاٌٌر اآلٌزو فً الشاملة الجودة منظور من دوما   العمل -9

 :الشركة * خدمات

 قوة لتعزٌز والخاص، وذلك العام القطاعٌن مؤسساتلألفراد وكذلك الدراسات البحثٌة لإعداد االستشارات و تقدٌم -4

 .منها المتعثر مشكالت ومعالجة منها، الناهض

النفط والغاز، والمصارف، والبلدٌات، الوزارات، وقطاعً : المجاالت، وبخاصة كافة فً وخارجٌا لٌبٌا دخل التدرٌب -0

التدريب في كافة  .المهمة لبناء دولة وحضارة قطاعات العملوالتربٌة والتعلٌم، والتعلٌم العالً والبحث العلمً، وغٌرها من 
( OSHA( البريطانية، واألوشا )NEBOSHوبخاصة برامج اآليزو، ودورات السالمة المهنية والنيبوش ) مجالمجاالت والبرا

 وغيرها، ..... بشهادات ُمعتمدةاألمريكية 
 إجازة - زمالة - دكتوراه -ماجستٌر  - بكالورٌوس: وأكادٌمً ةلغ/ الخارج فً ةالدراس وقبوالت الدراسٌة، المنح تقدٌم -0

 علمً( ..... )تفرغ علمٌة

دولٌة؛ حٌث قامت الشركة بالتشبٌك بٌن جامعات لٌبٌة وجامعات  ومؤسسات لٌبٌة مؤسسات بٌن البٌنٌة العالقة تشبٌك -1

 الم.( جامعة فً الع022خارج الوطن ضمن أعلى )



 
 

لمن لم يحالفهم حظ  المديرين والمشرفين التربويين، وكذلك المحاضرين الجامعيين تربويا  تأهيل معممي المدارس و  -5
عمى البرنامج التدريبي التأهيمي والتطويري لمكوادر المدرسية، والمحاضرين الجامعيين بما يجعمهم  التأهيل التربوي من قبل،

 يب تفاعمية غير مألوفة من أجل بناء جيل طالبي ُمغاير،قادرين عمى التفاعل مع الطمبة باستراتيجيات وطرق ووسائل وأسال
 عميك بالتربية والتعميم(،)إن أردت بناء مجتمع؛ ف

مالحظة مهمة/ التأهيل التربوي أصبح إلزاميا  في الدول المتقدمة عمى جميع المعممين والمحاضرين الجامعيين في 
 مختمف الكميات دون استثناء،

في كافة التخصصات، باعتماد التعميم العالي  باألردنالجامعة األمريكية مدة من ودورات تدريبية ُمعتدبمومات  -6
 األردن،دولة في الواقعة األمريكي، والتعميم العالي األردني، والخارجية األردنية وسفارة الدولة التي يتبع لها الطالب 

كذلك و  ،لسوق العمل بدولة ألمانيا ، وتأهيل األطباء والممرضين والمهندسينبشهادة ألمانية معتمدة تدريب مهني -7
 كامل خدمات دولة ألمانيا،

حيث قام فريق الشركة بتحقيق حمم كل مواطن في  ؛(Discounts Smart Card) بطاقة التخفيضات الذكية -8
عمى موقع إلكتروني: ه االفادة من ية، ويمكنكم تعرف المشروع وكيفمن محالت ومؤسسات شتى تخفيض األسعار

((www.dsc.com.ly بطاقة التخفيضات الذكية، أو صفحتها عمى الفيسبوك(dsc)، 
 ترجمة قانونية ُمعتمدة. -9
-Beginner -  Elementary- Pre(، ومستوٌاتها )IELTSبرامج اللغة اإلنجلٌزٌة )اآلٌلتس : تعلٌم اللغات  -42

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

 .حسب طلب المجموعة

لطلبة المدارس، والجامعات: كلٌات: الطب، والهندسة، والعلوم، والمحاسبة  دورات التقوٌةٌم: برنامج التعل  -44

 واإلحصاء وغٌرها.

 ن لدى الشركة.ُمختصٌالخرٌجٌن فً إنجاز مشارٌع التخرج من خالل مساعدة الطلبة   -40

 منح دراسٌة عالمٌة. -40

 .والموظفٌن المتدربٌن الطلبة إجراءات إلتمام اللوجستٌة الخدمات -41    

 السفارات، مختلف تأشٌرات ملفات تجهٌز -

 العالم، دول لمختلف التذاكر حجز -

 الفنادق، حجز -

 الصحً(، )التأمٌن مسافرٌن تأمٌن -

http://www.dsc.com.ly/


 
 

 المطار، فً والتودٌع االستقبال -

 والتدرٌب، الدراسة بلد فً للعائمة لتسكٌنا -

 والتدرٌب. الدراسة بلد فً العائلة إقامة إجراءات إتمام -

 التدرٌبٌة البرامج منظومة تنفٌذ آلٌات 

 :ٌلً وكما مناسبة تنفٌذ بآلٌات والغاٌات األهداف تنفٌذ ٌتم سوف

 فً الشركة، أو أو بمقر نفسه، العمل مكان فً ملالع أثناء التدرٌب برنامج خالل من لٌبٌا داخل ٌمكن أن ٌتم التدرٌب -

 األمنٌة الظروف حالما تسمح خارجها من مدربٌن باستقطاب لٌبٌا، أو داخل من بمدربٌن وذلك الفنادق، صاالت

 .بذلك

 خارج من بمدربٌن بً السكاي كونفرنس، أو الفٌدٌو عبر ٌمكن استقطاب خبرات تدرٌب عالمٌة من خالل التدرٌب -

 .وأجانب بعر :لٌبٌا

         المتحدة، العربٌة اإلمارات أو تركٌا، أو مالٌزٌا، أو أمرٌكا، أو برٌطانٌا،: من كل بدول: لٌبٌا خارج التدرٌب -

 أو غٌرها. .... ، أو المغرب، أو سلطنة ُعمانتونس أو مصر، أو األردن، أوأو قطر، 

 * استراتٌجٌاتنا فً التدرٌب:

 قدح الدماغ ال ملء الوعاء. -1

 .وبعده ، وتقٌٌمها أثناءهتحدٌد توقعات المتدربٌن قبل بدء التدرٌب -2

 .وعالمٌا   ٌا  محل والمؤسسات األفراد مع والتنسٌق المثمر التعاون -3

 .الخبرات تناقل أجل من المتبادل الحوار -4

 .اآلخر والرأي الرأي احترام -5

 .وعالمٌا   محلٌا   المٌدان خالل من العمل -6

 :ٌلً ما وتشمل :والفعالٌات * األنشطة

 المؤتمرات -4

 المحاضرات -0



 
 

 الندوات -0

 اللقاءات -1

 العمل ورش -2

 إنجازاتنا 

 التعلٌم صعٌد على إنجاز الكثٌر استطاعت والتً ودولٌة، محلٌة لمؤسسات استراتٌجً الطالبً كشرٌك المسار شركة تعمل

 لٌبٌا داخل وتدرٌب تعلٌم ؤسساتم مع بعالقات وثٌقة نرتبط حٌث الحافل؛ سجلنا من اإلفادة شرف لنا وكان والتدرٌب،

 بمجالً ُصعد عدة فً مثمرة تعاون عالقات تكوٌن والدولٌة عالقاتها المحلٌة خالل ومن الشركة استطاعت كما وخارجها،

 .والتدرٌب التعلٌم

 قوة رأكث عملنا ٌجعل ما دول العالم؛ مختلف فً عالمٌة وجامعات ومعاهد مدارس مع وشراكات وكاالتالشركة  لدى وتوجد

 .والتنفٌذ التخطٌط عملٌتً فً ومصداقٌة

 الكثٌر فً زمالة - دكتوراه – – ماجستٌر بكالورٌوس لغة: الدراسٌة و القبوالت الخارج، فً التدرٌب صعٌد على فإنجازاتنا

 .اإلنجازات تلك من محفوظة فً أرشٌف صور ولدٌنا ،للشركة الذاتٌة السٌرة ٌقوي إرثا   أصبحت العالم دول من

 :شركاإنا* 

 وزارة التربٌة والتعلٌم، -

 المؤسسة الوطنٌة للنفط، -

 لتكرٌر النفط، شركة الزاوٌة -

 الطبً، طبرق مركز -

 طبرق، - الطبٌة العاملة القوى تنمٌة مركز -

 طبرق، فبراٌر 17 رادٌو -

 البٌضاء، السنوسً عمً بن محمد جامعة -

 بنغازي، الكفاءات شركة -

 الغاز ....شركة أكاكوس للنفط و -



 
 

 طرابلس، السٌاحة وزارة -

 إلنتاج النفط والغاز، الهروج شركة -

 مؤسسات فً الموظفٌن من العدٌد تدرٌب تم حٌث والتعلٌم؛ التدرٌب لخدمات وأجنبٌة عربٌة وكاالت مع التعاقد تم كما -

 البكالورٌوس: ودرجات اللغة اسةلدر الطلبة لمئات اللغة واألكادٌمٌة قبوالت استصدار وكذلك والخاص، العام القطاعٌن

 فً العالم التً جامعة (022أعلى ) قائمة ضمن الجامعات أفضل من العلمٌة والزمالة واإلجازة والدكتوراه والماجستٌر

 ، على مستوى العالم.م0246دٌسمبر  45( الذي صدر فً 30قرار ) بسحب العالً التعلٌم وزارة عنها أعلنت

 وٌزٌدهم المال علٌهم ٌوفر لٌبٌا؛ ما داخل الشركة لدى للطلبة التحضٌرٌة السنة ضمن القائمة إلتمام جامعات مع جار والعمل

 .المختلفة درجاتهم العلمٌة إلتمام أنفسهم فً وثقة العالمٌة بالمناهج معرفة

 العمل منطلقات 

 ىعل البشري االستثمار موارد أفضل فهً للجسد؛ القلب بمثابة البشرٌة للموارد بالنسبة والمهارات القدرات ُتعتبر

فً  ءراثازداد ال ماكل البشرٌة، الموارد فً االستثمار دزداا ماكل أنه المعادلة لتصبح وُتنمى، األموال ُتدخر اففٌه. اإلطالق

 المجتمع.

 ٌعمل ولذا؛. عظٌمة وأمانة صعبة مةمه اأنه نعلم ونحن ك،نمل ما ىأغل وه الذي اإلنسان خدمة أنفسنا ىعل آلٌنا لقد

 إلى وصوللل وتؤدة بصبر وٌعمل نفوسنا، فً سامقة مكانة له بإنسان قتلٌ كً وخدماته نفسه تطوٌر ىعل دوما   الشركة كادر

 .اإلبداعٌة والطاقات ترااوالمه تراالقد من متكامل بفرٌق المرجوة الغاٌاتو دافاأله

 اإلٌه توصل التً بٌةالسل نتائجلل ٌنٌدٌالتقل والتدرٌب ٌمالتعل بؤس من نرى ما وٌكفٌنا الالمألوف، فً نعمل نحن

 والتقنٌات واألسالٌب الطرقو والوسائل تٌجٌاترااالست فً الجدٌد ىعل التأكٌد من بد ال لذا؛. ماومخرجاتهما نتائجه

 .بالٌة قدٌمة بأدوات جدٌدة نتائج انتظار الغباء فمن نتائجك؛ تتجدد أدواتك جدد: باب من حداثةلل الضرورٌة

 

 طموحاتنا:  

ة الشامل الجودة إطار فً الوطن بناء ٌةعمل فً ةوالفاعل والمتمٌزة ئدةراال المؤسسات من واحدة نكون أن نطمح

                                         المؤسسات، كافة مع وعالمٌا   ٌا  محل والتنسٌق وبالتعاون والنشط الدؤوب بالعمل

 .العالمٌة أفق إلى ٌةالمحل نفق من لالنتقال وذلك

 



 
 

 التطوٌرٌة والخطط والتقوٌم التقٌٌم 

 

ى درها علبتقٌٌمات ذاتٌة من خالل لجنة تقٌٌم وتقوٌم ُمختصة بالشركة من أجل تطوٌر كوادوما   الشركة تقوم

 خالل من ُمختصة اتمؤسس على ٌذهاتنف ومراحل وخططها آرائها جمٌعالشركة  عرضكما تالمستوى الشخصً والمهنً. 

بتعزٌز مواطن القوة  ذلك األمر احتاج كلما المسار تعدٌلمن ثم والدائم و المباشر التقوٌم أجل من مختصٌهاو خبرائها

 جدٌد كل لمواكبة كوادرها تطوٌر من أجل للشركة التطوٌرٌة الخطط بناءٌقوم فرٌق الشركة ب ثم .اطن الضعفومعالجة مو

 الشامة بتطبٌق معاٌٌر اآلٌزو. الجودة نظورم خالل من عملهم، وذلك مجال فً حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 -امتٌازاتنا :*          

  ُمعتمدهُنُالمتفوقٌنُوبشهادةمنحُدورةُمجانٌةُبالنسبةُللمتدربٌت، 

 مجانية مصرُتحدٌداُتمنحُرحلةُةوبجمهورٌُ،متدربُللتدربُخارجُلٌبٌا 55 تحوٌلُأيُجهةُعامةُلعددُأكثرُمنُفًُحالة 
فًُُلك،ُوكذمنُقبلُاإلدارةُبالتدرٌبُلمدةُأسبوعُوُشخصُآخرُممنٌُتمُترشٌحهُلمدٌنةُالغردقةُلمدٌرُإدارةُالفرعُالمكلف

ُلجمهورٌةُالتونسٌة.ا

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

 نجلٌزٌةٌُحصلُالمتدربُعلىُدورةللغةُاإلُالمكثفُبالدبلومااللتحاقُندُع ICDL  أوُدورة IC3 فقط. دارٌةوبرسومُإ 

 خاصةُلهمُوألبنائهم تخفيضات نحُلإلخوةُالعاملٌنُبالنقاباتُالعامةٌم . 

 معٌنةتخفيضات  بمختلفُاألعمارُوالمراحل االول والثاني والثالث ٌمنحُالمتدربٌنُالمتحصلٌنُعلىُالترتٌبات . 

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

 بنفسُالمستوىُالتدرٌبً.

 متدربٌن. 5 إذاُزادُالعددُعنمجانية  ودورةُ،بٌنُللتسجٌلُعنُطرٌقهمنُالمتدر 2 فًُحالةُحضورُعدد%   50 ٌمنحُالمتدربُتخفٌض 

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

 فً بٌئة العمل للنفاذوأن ٌجد ما ٌتدرب علٌه الموظفون طرٌقه  إعجابكم، أملٌن أن ٌنال بروفاٌل الشركة

 

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

  /وتقبلوا فائق االحترام والتقدٌر من

 المدٌر التنفٌذي -د. فوزي أبو عوده 

 
 


