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ب,  س, الدظوٍم, الاؽخماداث, الخدٍز الخطٍو
  الهُيل الوعُفي.

 امللخص 

 

م النفط في مدًنت بنقاشي ومناطم الوططى  لت لدظٍو ب بشسهت البًر هدفذ هره الدزاطت الى الخؾسف ؽلى أزس بسامج الخدٍز

املظخمس بأهمُت  والشسكُت )منطلت طبرق(. وكدمذ مجموؽت من الخوصُاث بناء ؽلى النخائج املخحصل ؽليها منها , الخؾٍسف

بُت  بُت , هرلً الاهخمام في مواهبت الخطوز الؾلمي والخىنولوجي وإدخاٌ الخلنُاث الحدًثت ؽلى البرامج الخدٍز البرامج الخدٍز

بُت للسفؿ من مظخوى أداء الؾاملين بالشسهت , ومن املشاول التي واجهذ الشسهت في خطت  والترهيز ؽلى جىثُف البرامج الخدٍز

ب بشس  ت , ووجود الخدٍز ب وهرلً جوكف ئؽخاد الخطت الظنٍو لت هي ؽدم وجود هُيل جنغُمي واضح إلدازة الخدٍز هت البًر

ب , وهرلً ؽدم اؽخماد امليزانُت وكد  ب السئِظُت طسابلع وؽدم وجود ملس زابذ إلدازة الخدٍز ت لدى ئدازة الخدٍز املسهٍص

م الؾمل ؽل ى ئؽخاد هُيلُت الشسهت ووضؿ وصف وعُفي لها , وهرلً طاهمذ الشسهت في حل هره املشاول وذلً ؽن طٍس

ت , ومنح صالحُاث ئجساءاث وافُت  س اليوادز البشٍس حظهُل ئجساءاث الاؽخماداث وجخصُص ميزانُت مناطبت لخطٍو

ب بأطع ؽلمُت حدًثت .  وجخصُص ميزانُت إلنشاء ملس خاص بادازة الخدٍز

. 
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Abstract 
This study aimed to identify the impact of training programs in the Brega Oil Marketing Company in 

the city of Benghazi and the central and eastern regions (Tobruk region). 

She presented a set of recommendations based on the results obtained from them, continuous 

awareness of the importance of training programs, as well as interest in keeping pace with scientific 

and technological development, introducing modern technologies to training programs, and focusing 

on intensifying training programs to raise the level of performance of the company's employees, and 

among the problems that the company faced in the company's training plan. Brega is the absence of a 

clear organizational structure for the training department, as well as the discontinuation of the 

adoption of annual plans, the centralization of the main training department in Tripoli and the 

absence of a fixed headquarters for the training department, as well as the lack of budget approval, 

and the company has contributed to solving these problems by working on the restructuring of the 

company and Create a job description for her , As well as facilitating the accreditation procedures 

and allocating an appropriate budget for the development of human cadres, granting the powers of 

sufficient procedures and allocating a budget for the establishment of a special headquarters for the 

Training Department on scientific and modern foundations. 

. 

 
 

 املقدمت;

ةان ذلةةً فةةي الةةدٌو النامُةةت أو املخلدمةةت  ئن الؾناًةةت والاهخمةةام ب طةةواء وة بالخةةدٍز

متزاًةةدة باطةةخمساز فةةي ججةةدد دائةة  ان لفيةةاز واملؾلومةةاث وا خترؽةةاث مخجةةددة 

ب اللةةةةةوى الؾاملةةةةةت , زأًةةةةةذ أن أبحةةةةة  فُةةةةةة   باطةةةةةخمساز . واهمُةةةةةت موضةةةةةوؼ جةةةةةدٍز

خ ةةةةةةمن هةةةةةةةرا  وبلةةةةةةدز املظةةةةةةخطاؼ أحةةةةةةاٌو أن انةةةةةةاكم بؾةةةةةة  جوانبةةةةةة  الهامةةةةةةت ٍو

ب , وهةةةةةةةةرلً الدزاطةةةةةةةةت املوضةةةةةةةةوؼ جح دًةةةةةةةةد املشةةةةةةةةيلت ومناكشةةةةةةةةت مفهةةةةةةةةوم الخةةةةةةةةدٍز

لةةةةت  ب بشةةةسهت البًر الخطبُلُةةةت التةةةي جخيةةةون مةةةن الهُيةةةةل الخنغُمةةةي إلدازة الخةةةدٍز
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بُةةت وأنةةواؼ  م الةةنفط , همةةا جخ ةةمن الف ةةاث التةةي جةةوفس لهةةا البةةرامج الخدٍز لدظةةٍو

ب ذهةةره الشةةسهت , وفةةي النهاًةةت أحةةاٌو أن نوضةةح أهةة  املشةةاول التةةي ح ؾةةوق الخةةدٍز

ب والحلةٌو املوضةوؽت لهةا , همةا أطةست بؾة  الاطةةخ خاجاث  جنفُةر خطةت الخةدٍز

 والاكتراحاث .

 

 مشكلت الدراست  2.3

سه  , ولىةةةةةن كةةةةةد   جةةةةةإدي  ب مظةةةةةخخدميها وجطةةةةةٍو تهةةةةةخ  جمُةةةةةؿ الشةةةةةسواث بخةةةةةدٍز

ب القةةسو املطلةةوذ وهةةرا ئذا مةةا واجهاهةةا صةةؾاذ ومشةةاول حؾةةوق  ؽملُةةت الخةةدٍز

ب  ب مشيلت في حد  باؽخبازجنفُر خطت الخدٍز اتها مةن حُة  ذأن ؽملُت الخدٍز

بي والشخص املناطب ل  . ب وامليان املؾد للبرنامج الخدٍز  املدة الصمنُت للخدٍز

بُةةةةت خةةةةاز  لُبُةةةةا منهةةةةا  فمةةةةن املشةةةةاول التةةةةي جواجههةةةةا الشةةةةسهت لللُةةةةام ببةةةةرامج جدٍز

لةت الباهغتالخيالُف  ب فتةرة طٍو ,  التي جخحملها الشسهت ئذا ما اطخقسق للخدٍز

 لؾةةةدم 
 
همةةا كةةةد   جحصةةل الشةةةسهت ؽلةةى نخةةةائج التةةي جطمةةةح للوصةةٌو ئليهةةةا , نغةةسا

ت , مما ًإدي الى اطساز الشةسهت إلكامةت  ئملام مؾغ  املظخخدمين للقت إلانجليًز

ب جةإدى  دوزاث وبسامج في جلً اللقت بالةداخل والخةاز  ان مؾغة  بةسامج الخةدٍز

ت .  باللقت إلانجليًز

 وجةةةةةةو 
 
د جفةةةةةةاوث فةةةةةةي املظةةةةةةخوى الخؾلُمةةةةةةي والثلةةةةةةافي بةةةةةةين ومةةةةةةن الصةةةةةةؾوباث أً ةةةةةةا

ب .  املظخخدمين اللُبُين ولجانب الرًن ًلومون بؾملُت الخدٍز

 اهمُت املوضوؼ فةال بةد مةن مالحغةت مةا ًةدوز حةٌو مةن 
 
تهة   اطخفظةازاثونغسا

 الشسهت ومحاولت وضؿ الحلٌو املناطبت لها .

 أهداف الدراست  2.4

لسفةؿ الىفةاءة إلانخاجُةت  لداءحددة لخحظةين تهدف الدزاطت الى وضؿ بسامج م

ةةةد   وجةةةسفُذه  فةةةي الؾمةةةل الةةةري ًإدونةةة  حتةةة  ًٍص
 
للؾةةةاملين بالشةةةسهت مؾسفةةةت وفىةةةسا

ب ئلةةةى ئشالةةةت اللصةةةوز وال ةةةؾف فةةةي  ئنخةةةاجه  فةةةي الؾمةةةل , ومهةةةدف بسنةةةامج الخةةةدٍز

ب املظةةةةةةاهمت فةةةةةةي حةةةةةةل  لداء وهةةةةةةرلً مةةةةةةن أهةةةةةةداف الدزاطةةةةةةت فةةةةةةي ؽملُةةةةةةت الخةةةةةةدٍز

ةةةةةم الخبةةةةةراث املشةةةةةاول و الصةةةةةؾوب اث التةةةةةي جلابةةةةةل الؾةةةةةاملين فةةةةةي الؾمةةةةةل ؽةةةةةن طٍس

ةةت وإلانظةةةانُت ذهةةدف جحلُةةةم أك ةة   هفةةةاءة  واملؾةةازف وجوضةةُح املفةةةاهُ  الفىٍس

ئنخاجُت بأكل جيلفت ممىنةت ولهةرا فةان جحلُةم هةرا ًخطلةب ) خ ةير , ًاطةين , 

 ( . 127, ص 2007

املطلةةةوذ  الؾمةةةل بفاؽلُةةةت وطةةةد الفجةةةواث املوجةةةودة بةةةين  داء أداءضةةةمان  -1

 الفؾلي . ولداء

ةةةده  بملومةةةاث جةةةأهله  للوصةةةٌو ئلةةةى  -2 ةةةادة مهةةةازاث وكةةةدزاث الؾةةةاملين وجصٍو ٍش

 املناصب الوعُفُت لؽلى في مظخوى الشسهت .

لفةةةساد انمةةاج واججاهةةةاث طةةلوهُت جدًةةةدة ج تةة   مةةةؿ الحاجةةةاث  اهدظةةاذ -3

س الؾمل في املنغماث التي ٌؾملون ذها .  التي ًخطلذها جطٍو

 اطةخخدامجبادٌ الخبةراث واملؾةازف واملؾلومةاث بةين املخةدزبين  طةُما ئذا جة   -4

بُت التي حؾخمد ؽلى جبادٌ املؾازف والافياز .  لطالُب الخدٍز

 أهميت الدراست  2.5

 باؽخبازهةةةةةا نبحثةةةةة حظةةةةةخمد هةةةةةره الدزاطةةةةةت أهمُاهةةةةةا مةةةةةن اهمُةةةةةت املوضةةةةةوؼ الةةةةةري 

س لشسهت الب ب والخطٍو م النفط .جبح  في مؾسفت مدى الخدٍز لت لدظٍو  ًر

ن صةةةوزة أه ةةةر  خوكةةةؿ ان حظةةةه  هةةةره الدزاطةةةت ومةةةن الناحُةةةت الؾملُةةةت فةةةي جيةةةٍو ٍو

ب بالشةةةسهت , همةةةا ًدبةةةؿ أهمُةةةت هةةةره الدزاطةةةت فةةةي اطةةةخفادة  وضةةةوحا ؽةةةن الخةةةدٍز

الؾاملين في الشةسهت بمدًنةت بنقةاشي مةن نخائجهةا فةي الخقلةب ؽلةى املؾوكةاث التةي 

س بال ب والخطةةةةةٍو  اطةةةةةخىما شةةةةةسهت همةةةةةا ًسجةةةةةى ان جةةةةةأحي جحةةةةةد مةةةةةن هفةةةةةاءة الخةةةةةدٍز

ذ في بِ اث مخخلفت .  للدزاطاث الظابلت التي اجٍس

ب ؽلةةةى  وهةةرلً أهمُةةت الدزاطةةةت مةةن الناحُةةت الؾلمُةةةت هةةو مؾسفةةت بةةةسامج الخةةدٍز

 الؾاملين بالشسهت . أداء

الؾاملين بالشةسهت مةن نخةائج جلةً الدزاطةت  اطخفادةومن الناحُت الؾملُت : هو 

   من بُاناث صادكت وموزلت .من خالٌ ما جلدم له

 وجخمثل أهمُت الدزاطت في وونها جخطسق ئلى :

ب ومحاولةت ئؽطةاءه  -1 اليةافي ممةا لة  مةن جةأزيراث  الاهخمةامدزاطت بسامج الخةدٍز

 الؾاملين بالشسهت . أداءئًجابُت ؽلى 

النخةةةائج املخحصةةةل ؽليهةةةا  اطةةةخخدامجىمةةةن أهمُةةةت هةةةره الدزاطةةةت فةةةي ئميانُةةةت  -2

 منها وذلً فير الخوصُاث التي طِخ  حدًثنا ؽنها . لالطخفادة

 الخدريب مفهوم 2.6

 ملةةا , أبنائهةةا ومهةةازة  هفةةاءة مةةدى فةةي جىمةةن أمةةت أي لخلةةدم لطاطةةُت الدؽامةت ئن

ةان ب وة  الدولةةت فةةي الىفةةاءة مظةةخوى  مةةن والسفةةؿ مهةةازاث خلةةم ؽلةةى ٌؾمةةل الخةةدٍز

فاث دزاطدنا نبدأ فاننا ب بخؾٍس  . وبأهداف  الخدٍز

فاث  -أ  ب: حؾٍس   -الخدٍز

فاث ب حؾٍس   -منها: نرهس ؽدًدة للخدٍز

ب - 1  وال ماؽةةت الفةةسد حقيةةراث فةي احةةدار الةى مهةةدف مخطةةط نشةاج هةةو الخةدٍز

 وطةةةةةةسق  لداء مؾةةةةةد ث و واملهةةةةةازاث وامليةةةةةزاث والخبةةةةةراث املؾلومةةةةةاث ناحُةةةةةت مةةةةةن

  ئلةةةين  ال ماؽةةةت جلةةةً أو الفةةةسد هةةةرا ًجؾةةةل بمةةةا والاججاهةةةاث والظةةةلون الؾمةةةل

 .  ؽالُت وانخاجُت بىفاءة بأؽماله  لللُام

ب - 2 ةةةةةةد أن شةةةةةةأن  مةةةةةةن مةةةةةةنغ  ئجةةةةةةساء هةةةةةةو الخةةةةةةدٍز  ومهةةةةةةازاث مؾلومةةةةةةاث مةةةةةةن ًٍص

 . محدد هدف لخحلُم إلانظان

ب - 3  املؾلومةةةاث حؾةةدًل لخنمُةةت أو حظةةخخدم التةةةي املنغمةةت الخبةةراث هةةو الخةةدٍز

 . املشسوؼ  في والؾاملون  الناض ٌؾخنلها التي والاججاهاث واملهازاث

ب - 4  ملظةةةةةةةاؽدة املإطظةةةةةةةاث حظةةةةةةةخخدمها التةةةةةةةي السطةةةةةةةمُت البةةةةةةةرامج هةةةةةةةو الخةةةةةةةدٍز

 الحالُةةةةةةةةت أؽمةةةةةةةةاله  فةةةةةةةةي والىفةةةةةةةةاءة الفاؽلُةةةةةةةةت هظةةةةةةةةب ؽلةةةةةةةةى والؾمةةةةةةةةاٌ املةةةةةةةةوعفين

ةةةم ؽةةةن واملظةةةخلبلُت ةةةت الؾةةةاداث جنمُةةةت طٍس   واملهةةةازاث املناطةةةبت والؾملُةةةت الفىٍس

 .  الشسهت اهداف جحلُم مؿ ًدناطب بما والاججاهاثواملؾازف 

ب - 5  املهةةن مةةن مهنةةت أو فنةةون  مةن فةةن  دزاطةةت فةةي ًدبةؿ الةةري النغةةام هةةو الخةدٍز

ةةد املظةةخمس ال شةةاج هةةو أو وعُفةةت , أي اؽمةةاٌ دزاطةةت أو  باملهةةازاث  الفةةسد لتزٍو

  ججؾل  التي والاججاهاث والخبراث
 
 . ؽمل ما ملصاولت صالحا

ب أهداف  -ذ    -: الخدٍز

ب مهةةةةةةدف  ولسفةةةةةةؿ والظةةةةةةلون لداء لخحظةةةةةةين محةةةةةةددة بةةةةةةسامج وضةةةةةةؿ ئلةةةةةةى الخةةةةةةدٍز

  مؾسفت للؾاملين إلانخاجُت الىفاًت
 
 حت  ًإدون  الري الؾمل في وجسفُذه  وفىسا

ةد ت اليةوادز جةةوفير وهةرلً الؾمةةل فةي ابخيةةازه و  ئنخاجهةا مةةن ًٍص  اللةةادزة البشةةٍس

 جأهُةةةةةل وهةةةةةرلً ُةةةةةتطالنف الؾملُةةةةةت فةةةةي واملظةةةةةاندة لطاطةةةةةُت املهةةةةةام جنفُةةةةةر ؽلةةةةى

ؿ وجنفُةةةةر الؾملُةةةةاث للُةةةةادة الوطنُةةةةت اليةةةةوادز  الؾمةةةةل فةةةةي املخخصصةةةةت  املشةةةةاَز

 وذلةةً الؾمةةل فةةي الؾةةاملين جلابةةل التةةي والصةةؾوباث املشةةاول حةةل فةةي واملظةةاهمت

ح واملؾةةةةازف الخبةةةةراث خةةةةالٌ مةةةةن ةةةةت املفةةةةاهُ  وجوضةةةُة  ذهةةةةةدف وإلانظةةةةانُت الفىٍس

 ممىنت . جيلفت بأكل ئنخاجُت أك    هفاًت جحلُم
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ٌ  ًمىننةةا ذلةةً مةةن ب زطةةالت بةةأن اللةةو  لهةةداف جحلُةةم فةةي بلوزتهةةا ًمىةةن الخةةدٍز

 وذلةً الؾمةل نفلةاث جللُةل وهةرلً الثابخةت إلانخةا  نفلاث جللُل - 1  -الخالُت :

ةةةم ؽةةن  إلانخاجُةةةت الؾملُةةةت إلجمةةةام الةةةالشم الوكةةذ املناطةةةب الوكةةةذ جخفةةةُ  طٍس

م ؽن وذلً س إلانخاجُت الىفاًت زفؿ طٍس  .للؾامل لداء أطلوذ وجطٍو

 جوجةةةد التةةةي الثقةةةساث وطةةةد و اكخصةةةاد وطةةةسؽت بفاؽلُةةةت الؾمةةةل اداء ضةةةمان  - 2

  للؾاملين . الفؾلي لداء بين و السؤطاء ًحددها التي لداء مؾاًير بين

ةةةةةادة أن باؽخبةةةةةاز  فةةةةةي ؽملةةةةة  فةةةةةي املوعةةةةةف جسفُةةةةةب - 3  بخةةةةةوافس مسهونةةةةةت ئنخاجةةةةة  ٍش

 الؾمل . أداء في لدً  السفبت

ب ٌظةاه   - 4 ةةس فةةي الخةةدٍز  أن ًمىنةة  الةةري هةةو املخةةدزذ بةاملوعف إلاشةةساف جلٍس

 ًيةون  هبيةرة بدزجةت الاطةخلالٌ هبيةر وبةدً ي ئن حةد ئلةى الفؾلُةت السكابت ًمازض

ب  ج  كد املوعف ًىن ل  ما ممىنا  وافُت . بدزجت جدٍز

م ؽن للموعف إلانخاجُت الىفاًت زفؿ  - 5  ًلف ليي أمام  ئجاحت الفسصت طٍس

 ؽلُة  ًترجةب ممةا و الؾمةل و الخىنولةوجي الخطةوز  مجةاٌ فةي جدًد هو ما ول ؽلى

 الؾمل . وأطالُب فنون  جطوز  من

ب  - 6  إلميةان مؾسفاهةا املطلةوذ واملؾةازف والؾاداث املهازاث ؽلى الؾاملين جدٍز

 . ئليها ًسكين التي زكوا او كد الوعائف بمهام كُامه 

  -جلوم باملهام الخالُت : فانها لهداف هره بخحلُم الشسهت جلوم ولىن

بُةت الشةسهت  حخُاجةاث مظخمسة باجساءاث اللُام - 1  مجةا ث جمُةؿ فةي الخدٍز

 الشسهت . داخل إلادازاث مدزاء مؿ الوزُم بالخؾاون  الؾمل

ب نشةةةةاطاث جمُةةةةؿ وضةةةةؿ  - 2  وزفةةةةؿ املظةةةةخمسة املساجؾةةةةت جحةةةةذ بالشةةةةسهت الخةةةةدٍز

س بشةةأن الخوصةةُاث  إلانخاجُةةت وامللةةدزة الىفةةاءة جحظةةين بقُةةت الةةوعُفي الخطةةٍو

 . الشسهت لصالح

ت اللقت في دوزاث و ئدازة جنغُ  - 3  ًيةون  ممةا وفيرهةا لمُةت وميافحت إلانجليًز

 لخحظين الاجصاٌ و الفه  . فُ  مسفوذ

ب لخحظةةين – 4  وجةةةوفير إلانخاجُةةت وامللةةدزة املهةةةازاث جةةوفير جمُةةؿ أنةةةواؼ الخةةدٍز

س التركُت فسص  .  الشسهت ثائداز  جمُؿ مؿ بالخؾاون  وذلً الوعُفي والخطٍو

ب اهداف الى وبالنغس ب أن نظةخ خج الظابلت الخدٍز  ؽملُخةين ؽةن ؽبةازة الخةدٍز

ةةةادة بالخنمُةةةت امللصةةةود وحقُيةةةر جنمُةةةت همةةةا س خبرجةةة املخةةةدزذ مهةةةازة هةةةو ٍش   وجطةةةٍو

ل   أو آخةس بفةسد فةسد ئحةالٌ هةو بةالخقُير هنةا امللصةود , ولةِع ؽملة  أداء وطٍس

 الةةةري الخقُيةةةر هةةةو هنةةةا امللصةةةود ولىةةةن آخةةةسى  بمجموؽةةةت لفةةةساد مةةةن مجموؽةةةت

لةةةةةةت فةةةةةةةي ًحةةةةةةدر  فةةةةةةةي الخصةةةةةةةسف وهةةةةةةرلً الخصةةةةةةةسفاث ومساجؾةةةةةةت الؾمةةةةةةةل أداء طٍس

 . مؾال اها وهُفُت املشىالث مواجهت أو الحسجت املواكف

   بالشزكت الخدريب عمليت 2.7

ب إلدازة الخنغُمةةي الهُيةل لةت لشةةسهت الخةدٍز م النفطةي ؽنةةد البًر  دزاطةةت لدظةةٍو

ب إلدازة الخنغُمي الهُيل س الخدٍز  الشةيل فةي موضةح هو هما بالشسهت والخطٍو

  اهخماما اهخمذ الشسهت أن نالحػ الالحم,
 
ب هبيرا س بالخدٍز  فلظمذ والخطٍو

   -زئِظُت هي : أكظام خمظت ئلى إلادازة

ب . –أ   م ظم كظ  الخدٍز

ب كظ  زئِع -ذ  .ا حلي  الخدٍز

ب كظ  زئِع  -جة  .الخازجي  الخدٍز

ب كظ  زئِع  -د   . طبرق  منطلت الخدٍز

بُت  البرامج وجلُُ  الخخطُط كظ  زئِع -هة   .الخدٍز

اللُبُةةين , همةةا نةةسى أن  املةةوعفين مةةن ؽةةدد ً ةة  لكظةةام هةةره مةةن كظةة  ووةةل 

ب و ًحُلهةةا لللظةةةمين  كظةة   الخ ظةةُم هةةةو اللظةة  الةةةري ًخطةةط بةةسامج الخةةةدٍز

 مةةا ٌشةةترن فةةي وضةةؿ
 
ن , وهثيةةرا الخطةةت زؤطةةاء لكظةةام لزإلؾةةت باإلضةةافت  لخةةٍس

ئلى مدزذه  بحُة  جيةون الخطةت أكةسذ ئلةى النجةات مةن أن ً ةؾها كظة  واحةد , 

ب أزنةاء الؾمةل  ب ا حلةي فِشةمل وحةداث وةل مةن بةسامج الخةدٍز أما كظ  الخدٍز

ب الخةةةةةةازجي فُخةةةةةةخص بالبؾثةةةةةةاث و  ب املُيةةةةةةانُيي , أمةةةةةةا كظةةةةةة  الخةةةةةةدٍز و الخةةةةةةدٍز

وادًمُةةةةت و الدزاطةةةةاث الؾلُةةةةا و الاشةةةةتران فةةةةي البةةةةرامج الدزاطةةةاث ال امؾُةةةةت و ل

ين س إلاداٍز  التي ججسذها بؾ  الشسواث املخخصصت في جطٍو

 

 

 

 

 

 أهداف الشزكت 2.8

جحةةسص الشةةسهت ؽلةةى حشةة ُؿ و مظةةاؽدة الؾةةاملين ؽلةةى جحظةةين مظةةخواه  وةةل 

حظب جخصص  ذهدف السفؿ من هفاءته  و مهازاته  صمن مجةا ث وعةائفه  

 وفم خطةط و  اأو لؽماٌ التي ًمىن أن ًف لو الحالُت 
 
أو ًسفو ئليها مظخلبال

س  ب وجطةةةةةٍو  ؽةةةةن جةةةةةدٍز
 
اطةةةةتراجُجُاث الشةةةةةسهت و ٌؾخبةةةةر وةةةةةل مةةةةدًس ئدازة مظةةةةة و 

ب زاملظةةخخدمين الخةةابؾين لةة  طةةواء ا نةةاء الؾمةةل او خازجةة  فةةي ئطةةاز خطةةت الخةةدٍز

جب مساؽاة لهداف الخالُت :  املؾخمدة للشسهت , ٍو

ت اللةةةةةةةةادزة ؽلةةةةةةةةى جنفُةةةةةةةةد املهةةةةةةةةام لطاطةةةةةةةةُت جةةةةةةةةوفير اليةةةةةةةةو  .1 ادز البشةةةةةةةةٍس

 واملظاندة في الؾملُت النفطُت .

ؿ  .2 جأهُةةةةةةةةةل اليةةةةةةةةةةوادز الوطنُةةةةةةةةةةت للُةةةةةةةةةةادة الؾملُةةةةةةةةةةاث وجنفُةةةةةةةةةةد املشةةةةةةةةةةاَز

 الخخصصُت .

 جوفير احخُاجاث حسهت اللوى الؾاملت وحؾٍو  الفاكد منها . .3

ةةةت و  .4 جلبُةةةت احخُاجةةةاث الشةةةسهت مةةةن اللةةةوى الؾاملةةةت ل خطةةةط الخنمٍو

ؿ ال دًدة .امل  شاَز

الخؾةةةةاون مةةةةؿ الشةةةةسواث الؾاملُةةةةت ذاث إلاخخصةةةةاص فةةةةي نلةةةةل الخلنُةةةةت  .5

 املخطوزة .

 الخدريبيت  البرامج لها جوفز التي الفئاث

بُةةةةت البةةةةرامج لهةةةةا جةةةةوفس الؾةةةةاملين مةةةةن ؽدًةةةةدة ف ةةةةاث هنةةةةان   الف ةةةةاث وهةةةةي الخدٍز

  -الخالُت :

ب مةةةن نةةةوؼ ًةةةوفس - 1  ٌ  بالشةةةسهت ًلخحلةةةون  الةةةرًن ال ةةةدد للمؾةةةاملين الخةةةدٍز  او

ةةةةان  أًةةةةةا مةةةةةسة  بسنةةةةةامج لهةةةةة  ًةةةةةوفس وهةةةةةإ ء الةةةةةوعُفي مظةةةةةخواه  أو ؽملهةةةةة  نةةةةةوؼ وة

 .وطُاطاتها  وأهدافها الشسهت نشاج ؽن جوجُ ي

بُةةةةةت البةةةةةرامج جةةةةةوفس  - 2  مهةةةةةازاث إلهظةةةةةاذه  بالشةةةةةسهت اللةةةةةدامى للؾةةةةةاملين الخدٍز

 ؽلةى كةدزاته  جحظةين فةي حظاؽد و الخىنولوجي الخلدم خطلذهاً جدًدة ومؾازف
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 واملهنُةةةت الفنُةةةت والاججاهةةةاث بااطةةةالُب إلاحاطةةةت مةةةن وجمىةةةنه  لؽمةةةاٌ انجةةةاش

 . الؾمل بأداء ا حُطت

بُت البرامج وجوفس - 3  كةدزاث ئهظاذه  ذهدف التركُت املسشحين للؾاملين الخدٍز

 املظةةةةةخوى  ذاث وأؽبةةةةةاء الوعةةةةةائف بمظةةةةإولُاث  النهةةةةةوو مةةةةةن جمىةةةةةنه  ومهةةةةازاث

 ئليها . للتركُت املسشحين لؽلى

بُةةت البةةرامج جةةوفس  - 4  ؽلةةى حؾةةدًالث طةةسأث مةةا ئذا ؽامةةت بصةةفت للؾةةاملين الخدٍز

 . أو ئجساءاج  الؾمل أنغمت

ىفل ب هةرا ٍو   ال دًةدة الخؾةدًالث مواجهةت ؽلةى اللةدزة الخةدٍز
 
ب ئذا    الخةدٍز

 بالشةةسهت الؾةةاملين وافةةت ًةةوفس هةةو أنمةةا و الؾةةاملين مةةن مؾُنةةت ف ةةت ؽلةةى ًلخصةةس

 مةةةةةةن مظةةةةةخوى  أي فةةةةةي مةةةةةنه  الشةةةةةافلين وطةةةةةواء أو اللةةةةةدامى مةةةةةنه  ال ةةةةةدد طةةةةةواء

اث   الخدريب أنواع 2.9 إلادازي . إلاشساف مظخٍو

ب ًخخةةةةةر خوكةةةةةف مخؾةةةةةددة وأنةةةةةواؼ طةةةةةسق  الخةةةةةدٍز  و الشةةةةةسهت ح ةةةةة  ؽلةةةةةى ذلةةةةةً ٍو

ب اهةةةداف  فهنةةةةان أخةةةسى  ئلةةةةى شةةةسهت مةةةةن جخخلةةةف حُةةةة  الشةةةسهت داخةةةةل الخةةةدٍز

ب  الؾمةةةةل و ئلُةةة  طِظةةةند الةةةري الؾامةةةل أو املوعةةةةف ًخةةةولى أن كبةةةل ًةةةخ  الخةةةدٍز

ب انةةةةةواؼ بال ظةةةةبت لةةةةةت شةةةةسهت فةةةةةي الخةةةةدٍز م البًر  أنةةةةةواؼ طةةةةندزض الةةةةةنفط لدظةةةةٍو

ب   -:  حي الترجِب مخخرًن الشسهت هره في الخدٍز

 
ا
 )بالداخل( املحلي ; الخدريب أول

بُةةةةت البةةةةةرامج جنفُةةةةر بةةةةة  ًلصةةةةد  ةةةةم ؽةةةةةن الخدٍز ب ئدازة طٍس  أو باملإطظةةةةةت الخةةةةةدٍز

بُةةةةت بةةةةالخطط  والةةةةوازدة الشةةةةسهت ب بمساهةةةةص الخدٍز  والشةةةةسواث واملؾاهةةةةد الخةةةةدٍز

ن مؿ بالخؾاكد أو املؾخمدة املساهص أو النفط للطاؼ الخابؾت  مخخصةين محاضٍس

ب مساهص مؿ أو  بالداخل. املؾخمدة الوطنُت أو لهلُت الخدٍز

ب مجا ث في    -هي : ا حلي الخدٍز

ب  -1  الؾمل . أزناء الخدٍز

ب -2  الؾمل . خاز  الخدٍز

ب -3  .  الخأهُلي الخدٍز

ب -4  الراحي . الخدٍز

 ويشمل ; ليبيا خارج بالخدريب ويقصد بالخارج الخدريب ثانيا ;

ب  -أ   طنت . ئلى لطبوؼ من اللصيرة والدوزاث لجل : كصير جدٍز

ب -ذ  ل جدٍز  ال امؾُةت الدزاطةاث ٌشةمل وهةو طةنت مةن أه ةر ملةدة لجل :  طٍو

ب ٌظم  ما أو الؾلُا الدزاطاث جح ير و  ن. النغامي املخخصص بالخدٍز

ب أنواؼ ول و د ئلى جسمي هره الخدٍز  مفصةلت بمؾلومةاث والؾماٌ املوعفين جصٍو

 أداء حظةةن ل ةةمان وذلةةً لخةةسى  بااؽمةةاٌ ؽالكخةة  وؽةةن وأهدافةة  الؾمةةل ؽةةن

 . واملوعفين الؾماٌ نفوض في الثلت وب 

: 
 
ب أو  ب : أي الداخل في الخدٍز  لُبُا . داخل الخدٍز

ب أزناء  -أ   :  الؾمل الخدٍز

لصةةةةد ب بةةةة  ٍو بُةةةةت بةةةةسامج حظةةةةب ًةةةةخ  الةةةةري املةةةةنغ  الخةةةةدٍز  مةةةةن ومؾخمةةةةدة جدٍز

ب وإدازة ا خخصت إلادازة خ  نفظ  , واملخدزذ الخدٍز ب من النوؼ هرا ٍو  الخدٍز

ب مةةةةةن النةةةةوؼ وهةةةةرا الؾمةةةةةل طةةةةاؽاث أزنةةةةاء ب ئلةةةةةى موجةةةة  الخةةةةدٍز  املةةةةةوعفين جةةةةدٍز

 محةددة بمهةام اللُةام ؽلةى أخةسى  وعُفةت ئلى املنخللين أو املظخخدمين والفنُين

ةةةةةةةت وحةةةةةةةدة اي ب ئدازة وجلةةةةةةةوم بالشةةةةةةةسهت , ئداٍز  إلادازاث مةةةةةةةؿ بالخؾةةةةةةةاون  الخةةةةةةةدٍز

س بةةةسامج باؽةةةداد املخخصصةةةت لخةةةسى   التةةةةي البةةةرامج مةةةن وفيرهةةةا املىثةةةف الخطةةةةٍو

ب ئلةةةى جحخةةةا   كبةةةل مةةةن البةةةرامج , وحؾةةةد هةةةره السطةةةمي الؾمةةةل وكةةةف أزنةةةاء الخةةةدٍز

ب, ئدازة وبمؾسفةةةةةةت ا خخصةةةةةةين الؾمةةةةةةل زؤطةةةةةةاء  لكظةةةةةةام زؤطةةةةةةاء ٌؾخبةةةةةةر الخةةةةةةدٍز

ب مظةةةةإولُت وجلةةةةؿ الؾمةةةةل أزنةةةةاء مةةةةدزبين والخبةةةةراء واملشةةةةسفون    مسؤوطةةةةيه جةةةةدٍز

جةةةوش  الالئحةةةت هةةةره نصةةةوص حظةةةب  مخخصةةةين حؾُةةةين مةةةدزبين ال ةةةسوزة ؽنةةةد ٍو

ب د ؽلى فلط الؾمل أزناء بالخدٍز ب فترة أ  جٍص  .أشهس ((6)) ؽن الخدٍز

ب -ذ   الؾمل: خاز  الخدٍز

ب ًلصةةةد  ب الؾمةةةل خةةةاز  بالخةةةدٍز  ؽملةةة  مةةةن املخةةةدزذ لةةة  ًخفةةةـس الةةةري : الخةةةدٍز

بي مسهةةةص أو مؾهةةةد فةةةي خازجةةة  أو الؾمةةةل داخةةةل املؾخةةةاد  ؽلمُةةةت مإطظةةةت أو جةةةدٍز

يةةةةةون    ٍو
 
ب خطةةةةةت ضةةةةةمن مةةةةةدزجا  كةةةةةدزاث جنمُةةةةةت ئلةةةةةى مهةةةةةدف و املؾخمةةةةةدة , الخةةةةةدٍز

شةةةةةةمل أخةةةةةةسى  وعُفةةةةةةت الشةةةةةةيل أو ؽملةةةةةة  فةةةةةةي املوعةةةةةةف  الدزاطةةةةةةُت امل حلةةةةةةاث , َو

بُت والدوزاث  ((شهسا . 12)) جخؾدى   ملدة الخدٍز

ب -جة    الخأهُلي : الخدٍز

ب ًيةةةون    ؽةةةن الةةةوط ي الؾنصةةةس ًخةةةوفس فيهةةةا    التةةةي الحةةةا ث فةةةي الخةةةأهُلي الخةةةدٍز

ةةةةةم ةةةةةم ؽةةةةةن أو اللطةةةةةاؼ داخةةةةةل مةةةةةن النلةةةةةل طٍس  حاجةةةةةت لظةةةةةد وذلةةةةةً الخؾُةةةةةين طٍس

ب ئدازة ,جلةةةةةةوم لجانةةةةةةةب ٌشةةةةةةقلها التةةةةةةي الوعةةةةةةةائف ولخلُِةةةةةةب الشةةةةةةسهت ,  الخةةةةةةةدٍز

 بخحدًةةةد ا خخصةةةت وإلادازاث املةةةوعفين شةةةإون ئدازاث مةةةؿ بالخؾةةةاون  بالشةةةسواث

بةةاملالن  ا حةةددة الوعةةائف لخلةةً لخةةأهُله  الوطنُةةت الؾناصةةس مةةن الةةالشم الؾةةدد

شةةقلها شةةافسة ماشالةةذ التةةي و  فةةي جوافسهةةا الةةالشم الشةةسوج جحدًةةد مةةؿ أجانةةب َو

  الفسصةةةت حؾطةةةي و املخةةةدزذ
 
 ًخةةةوفس لةةة  ئذا اللطةةةاؼ و جةةة  بالشةةةسهت للؾةةةاملين أو 

ب ئدازاث جخجةةة  الةةةالشم الؾةةةدد ةةةم ؽةةةةن الخةةةدٍز  و ج ظةةةةُم ل نةةةت ئلةةةى املإطظةةةت طٍس

ٌ  الطلبةةةت ج ظةةةِب ب مساهةةةص ئلةةةى وج ظةةةُذه  الالشمةةةت لؽةةةداد ؽلةةةى ل حصةةةو  الخةةةدٍز

بُت بسامج حظب  خازج  أو داخل اللطاؼ املؾخمدة والخأهُل  . مؾخمدة جدٍز

 الراحي : الخطوز  -د 

س جنمُةةةةةت ؽلةةةةةى بةةةةة  الؾةةةةةاملين اللطةةةةةاؼ ٌشةةةةة ؿ الةةةةةراحي بةةةةةالخطوز  امللصةةةةةود   وجطةةةةةٍو

ةم ؽةن وذلً والؾملُت الؾلمُت وإميانُاته  مهازاته   املةدازض ئلةى الاندظةاذ طٍس

بُةةةةت والةةةةدوزاث الدولةةةةت مةةةةن املؾخمةةةةدة واملؾاهةةةةد وال امؾةةةةاث املظةةةةائُت  وةةةةل الخدٍز

 ًخؾةازو   بمةا و الؾمةل مجةاٌ فةي ذلةً ًيةون  أن ؽلةى الشخصُت زفبخ  حظب

ب ئدازة جلةةوم أن ؽلةةى وعةةائفه  , مهةةام و  باإلشةةساف ا خخصةةت وإلادازاث الخةةدٍز

ت الخطت ئلى وضم  وجنغُم  ذلً ؽلى ب الظنٍو س للخدٍز  والخطٍو

1-   ٌ   دزاطُت شهائد ؽلى الحصو

ةةةم ؽةةن دزاطةةةُت شةةهائد ؽلةةةى ًحصةةةلون  الةةرًن املظةةةخخدمون  ًمةةنح س طٍس  الخطةةةٍو

 .الراحي

ٌ  بلُةةةةةةةاده الؾةةةةةةةاملون  ًمةةةةةةةنح - 2   الةةةةةةةرًن النفطُةةةةةةةت واملةةةةةةةوان  الظةةةةةةةُازاث بةةةةةةةالحلو

س من ًخمىنون  ٌ  حالةت فةي حشة ُؾُت ميافةاة أنفظه  جطٍو  زخصةت ؽلةى الحصةو

ٌ  حالت في أو الثالثت ئلى الثانُت الدزجت اللُادة  . السابؾت  الدزجت ؽلى الحصو

ةةةةخ  ب ئدازة موافلةةةةت بؾةةةةةد صةةةةةسفها ٍو  لهةةةةةا الخابؾةةةةةت الشةةةةسهت أو باملإطظةةةةةت الخةةةةةدٍز

 . الؾامل 

 باملساطلت : الدزاطت  – 3

س بةةةةسامج ضةةةمن باملساطةةةةلت الدزاطةةةت حؾخبةةةر   أحيةةةةام ؽليهةةةا وجطبةةةةم الةةةراحي الخطةةةٍو

 خاز  مساطلاها ًخ  التي ال هت ميان وان ولو الالئحت هره في ذها الخاصت املواد

 مظخمسة . بصوزة البلاء من واملهنُت الاجخماؽُت عسوفه  جمىنه    ملن لُبُا

ب  : الخدٍز
 
 لُبُا خاز  جانُا
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ب ًلصةةةد   اهدظةةةاذه  ذهةةةدف لُبُةةةا خةةةاز  ئلةةةى املسشةةةحين : ئًفةةةاء  بالخةةةاز  بالخةةةدٍز

ب ئميانُةةةةاث   جخةةةةوفس ومهةةةةازاث مؾةةةةازف  أن ؽليهةةةةا الخةةةةدٍز
 
 املسشةةةةح ًيةةةةون  محلُةةةةا

ب  بالوعُفت . ط خين أمض   كد بالخاز  للخدٍز

 بالخارج ; الخدريب مجالث #

ب ٌظةةةمح  ب فيهةةةا ًخؾةةةرز التةةةي ا  ةةةا ث فةةةي بالخةةةاز  بالخةةةدٍز   الخةةةدٍز
 
 والتةةةي محلُةةةا

س ئلةةةةى تهةةةةدف   املةةةةإهلين جطةةةةٍو
 
لةةةةت الؾملُةةةةت الخبةةةةرة وذوي  ؽلمُةةةةا  مجةةةةا ث فةةةةي الطٍو

 أو أؽلةةةةى وعةةةائف ئلةةةى جةةةةسكُاه  أو لةةةدمه  إلانخاجُةةةت الىفةةةةاءة زفةةةؿ بلصةةةد ؽملهةةة 

ب ئلى مؾها الخؾامل ًحخا  الؾمل في جدًدة نغ  ئدخاٌ  ؽلةى الاطةالؼ أو الخدٍز

ةةةةةةةخ  املخبؾةةةةةةةت , ولطةةةةةةةالُب الظةةةةةةةبل أحةةةةةةةدر  كصةةةةةةةيرة دوزاث بح ةةةةةةةوزه  ذلةةةةةةةً ٍو

ب مةةةةةدة وجتةةةةةراوت نةةةةدواث أو دزاطةةةةةُت حللةةةةةاث أو مخخصصةةةةت  أطةةةةةبوؼ مةةةةةن الخةةةةدٍز

 , 12 ئلى واحد
 
جب شهسا ب مدة ًخجاوش    أن ٍو . 12 الخدٍز

 
 شهسا

ب ًخؾلةةةةم فُمةةةةا أمةةةةا  ةةةةل بالخةةةةدٍز  جأهُةةةةل بةةةة  فُلصةةةةد ؽلُةةةةا( )دزاطةةةةاث لجةةةةل طٍو

  املخةةةةدزبين
 
  أوادًمُةةةةا

 
ةةةادًمي جأهُةةةةل وفنُةةةةا ن للموهةةةةوبين جل ةةةةي أو أوة  لظةةةةد واملخميةةةةًز

ةت أو الفنُةت الوعةائف مةن اللطةاؼ حاجت ةإدي الخخصصةُت أو إلاداٍز  البةرامج ٍو

 ٌ  و دهخةةةةوزة أو ماجظةةةةخير أو ؽلُةةةةا( دزاطةةةةاث )دبلةةةةوم ؽةةةةالي مإهةةةةل ؽلةةةةى ل حصةةةةو

ب مةةةةدة جخجةةةةاوش    ؽشةةةةس از ةةةةي فةةةةي الخةةةةدٍز
 
ةةةةدخل شةةةةهسا  الدزاطةةةةاث بسنةةةةامج ضةةةةمن ٍو

ب من النوؼ لهرا الؾلُا الدزاطاث نظب وجحدد الؾلُا  املإطظةت ملوعف الخدٍز

ٌ  حظةةةةب وشةةةسواتها  وشازة مةةةةؿ للةةةةنفط الوطنُةةةةت املإطظةةةةت ؽنةةة  حؾلةةةةم شم ةةةةي جةةةةدو

 .النفط 

  لها املوضوعت والحلول  الخدريب خطت جنفيذ حعوق  التي املشاكل :.2 

 ; الخدريب خطت جنفيذ حعوق  التي املشاكل - 2

 املخؾللةةةةةت الخطةةةةةت جنفُةةةةةرها بةةةةةدء لةةةةةدى املشةةةةةاول مةةةةةن الؾدًةةةةةد الشةةةةةسهت واجهةةةةةذ

ب و ةةةم املشةةةاول فةةةي بؾةةةة  جوجةةةد الخنفُةةةر حالةةةت فةةةي بالخةةةدٍز  هةةةةره حؾتةةةرو الطٍس

ٌ  في ببظاطت ؽليها الخؾسف ًيون  وكد الخطت مىةن لمس أو  لحُةان بؾة  فةي ٍو

 شةةةةسهت واجهةةةةذ , وكةةةةد النهاًةةةةت ؽليهةةةةا فةةةةي الخؾةةةةسف ًةةةةخ  أي بظةةةةهول , ذلةةةةً ًةةةةخ   

لةةت ب خطةةت جنفُةةر دون  حةةائال جلةةف التةةي املشةةاول بؾةة  البًر  مةةا فةةي هةةي و الخةةدٍز

 : ًلي

ةةةةةةت اللقةةةةةةت هةةةةةةي الشةةةةةةسهت واجهةةةةةةذ التةةةةةةي املشةةةةةةاول هةةةةةةره أولةةةةةةي .1  إلانجليًز

بُةةت البةةرامج فمؾغةة  ةةت باللقةةت جةةإدي الخدٍز  ؽلةةى ًخؾةةرز ممةةا إلانجليًز

ٌ  املظخخدمين بؾ   . البرامج هره من واملت افادة ؽلى الحصو

 اللُبُةةةةةةةين املظةةةةةةةخخدمين بؾةةةةةةة  لةةةةةةةدى والثلةةةةةةةافي الخؾلُمةةةةةةةي املظةةةةةةةخوى  .2

ب بةةةةةةسامج ممةةةةةةا ًسبةةةةةةً مةةةةةةنخف  بالشةةةةةةسهت  الؾمةةةةةةل و هةةةةةةرلً الخةةةةةةدٍز

 . الشسهت بأكظام

ب . إلدازة واضح وعُفي ووصف  جنغُمي هُيل وجود ؽدم .3  الخدٍز

ت الخطةةةةةط اؽخمةةةةةاد جوكةةةةةف .4  فةةةةةي أزةةةةةس ممةةةةةا (2014 ؽةةةةةام) منةةةةةر الظةةةةةنٍو

س فةةةي الةةةسافبين املظةةةخخدمين نفةةةوض  بالةةةرهس وأخةةةص مهةةةازاته  جطةةةٍو

  حؾُُةةةنه  جةةة  الةةةري الشةةةباذ ف ةةةت
 
ةةةادة فةةةي وزفبةةةاه  مةةةإخسا  مؾةةةسفاه  ٍش

س )بةةةةسامج الخؾلُمةةةةي مظةةةةخواه  وزفةةةةؿ  ًخةةةةخص الةةةةري الةةةةراحي( الخطةةةةٍو

 .  الؾلمُت باملإهالث

ت .5 ب ئدازة لدى املسهٍص  . طسابلع السئِظُت الخدٍز

ب إلدازة زابذ ملس وجود ؽدم .6   2015 ؽام منر باجاز)امللس  الخدٍز

ب ججةةةةةةاه مظةةةةةةإولُاها بؾةةةةةةد جةةةةةةدزن لةةةةةة  املشةةةةةةسفت الف ةةةةةةت ماشالةةةةةةذ .7  جةةةةةةدٍز

 الظةلُ  إلاؽةداد وإؽداده  ئشسافه  جحذ ٌؾملون  الرًن الؾاملين

  وجنمُت نفوطه . املفهوم هرا خلم في

  الخدريب إدارة قبل من املشاكل لهذه املوضوعيت الحلول  -3

ب خطةةةت جنفُةةةر فةةةي الشةةةسهت واجهةةةذ التةةةي املشةةةاول أهةةة  دزاطةةةت بؾةةةد  كةةةد الخةةةدٍز

 بؾةةةةةة  ئًجةةةةةةاد محاولةةةةةة  زةةةةةة  املشةةةةةةاول هةةةةةةره وجحلُةةةةةةل بدزاطةةةةةةت  الشةةةةةةسهت كامةةةةةةذ

, ٌ  ئًجةةةةاد وهةةةةرلً الحلةةةةٌو ٌ  هةةةةره ومةةةةن مخخلفةةةةةت بدًلةةةةت حلةةةةو  مةةةةا كامةةةةةذ الحلةةةةو

 فةةي املظةةإولت ال هةةاث ئلةةى بازطةةال  ذمةةا كامةة وإلؾ ةةها مباشةةسة بدنفُةةرها الشةةسهت

 الةةةةنفط شةةةةسواث كبةةةةل مةةةةن الشةةةةإون هةةةةره مثةةةةل فةةةةي البةةةة  حظةةةةخطُؿ التةةةةي الدولةةةةت

ٌ  أه  وطنؾسو ب. ئدازة كبل من املشاول لهره املوضوؽت الحلو  الخدٍز

 مةةةةةةؿ ًدناطةةةةةةب وعُفةةةةةةي وصةةةةةةف ووضةةةةةةؿ الشةةةةةةسهت هُيلةةةةةةت ئؽةةةةةةادة ؽلةةةةةةى الؾمةةةةةةل -1 

ةةةادة الشةةةسهت ؽلةةةى طةةةسأث التةةةي الخقيةةةراث  بدشةةةةىُل , وذلةةةً ذهةةةا الؾمالةةةت ؽةةةدد وٍش

 ا  اٌ . هرا في الخبرة بروي  الاطخؾانت أو الشسهت خبراث من ل ان

س مناطةةبت ميزانُةةت وجخصةةُص الاؽخمةةاداث ئجةةساءاث حظةةهُل -2  اليةةوادز لخطةةٍو

ت  بالشسهت. البشٍس

ب إلدازة وافُت صالحُاث منح -3  والشسكُت. الوططى باملناطم الخدٍز

ب بةةةةةةةادازة خةةةةةةاص ملةةةةةةةس إلنشةةةةةةاء ميزانُةةةةةةةت جخصةةةةةةُص -4  بأطةةةةةةةع ؽلمُةةةةةةةت الخةةةةةةدٍز

 . وحدًثت

ٌ  أه  هره   . املشاول ملؾغ  بال ظبت الشسهت أوجدتها التي الحلو

 والاقتراحاث الاسخنخاجاث 2.21

ب كظةةةةة  ًوجههةةةةةا التةةةةي املشةةةةةاول ئحةةةةدى ئن  لةةةةةت شةةةةسهت فةةةةةي الخةةةةدٍز م البًر  لدظةةةةةٍو

 كبةةل مةةن جحةةل أن املشةةاول ًمىةةن وهةةره الثلةةافي املظةةخوى  انخفةةاو  هةةي الةةنفط

م ؽن وذلً أنفظه  لشخاص  . واللساءة الاطالؼ طٍس

ةةم ؽةةن وذلةةً املشةةاول هةةره حةةل فةةي الشةةسهت حظةةاه  أن ًمىةةن و هةةرا  اجةةساء طٍس

  املخفةةةةةةوكين ميافةةةةةةأة و الؾامةةةةةةت املؾلومةةةةةةاث فةةةةةةي املظةةةةةةابلاث و الاجخماؽةةةةةةاث 
 
 مادًةةةةةةا

 
 
ةةا ب بةةسامج ح ةةوز  ؽلةةى الؾامةةل ولدشةة ُؿ ومؾنٍو  فةةي الدزاطةةت والانخغةةام الخةةدٍز

 مياف ةةةةةت جخصةةةةص وهةةةةرلً لجنبُةةةةت اللقةةةةت فةةةةةي الدزاطةةةةت ًخةةةةص فُمةةةةا وخاصةةةةت

بُةةةةةت البةةةةةةرامج ًح ةةةةةسون للةةةةةرًن حشةةةةة ُؾُت لةةةةةت شةةةةةسهت وإن الخدٍز م البًر  لدظةةةةةةٍو

ةةت اللقةةت لخؾلةةُ  دوزاث بازطةةاٌ جلةةوم الةةنفط  هنةةان وبالخةةالي الخةةاز  فةةي إلانجليًز

 ؽلةةد بةةابسام الشةةسهت جلةةوم   فلمةةاذا ذلةةً ئلةةى ومةةا وحؾلةةُ  وإكامةة  طةةفس نفلةةاث

ةةم ؽةةن اليلُةةت جخةةولى أن ؽلةةى بنقةةاشي  بجامؾةةت  داذ ولُةةت مةةؿ واجفةةاق  كظةة  طٍس

ةةةت اللقةةةت  مةةةن جةةةوفس أن حظةةةخطُؿ الشةةةسهت وبةةةرلً الةةةدوزاث هةةةره بةةةاؽالء إلانجليًز

 أؽمالها. جوطُؿ في حشخقل  ما لمواٌ

 الخاجمت;

ب أهمُةةت الوزكةةت البحثُةت ًدبةين مةةن هةةره   ؽلةةى وأزةةسه الحةةدً  الؾصةس فةةي الخةةدٍز

ادة هفاءة وضؿ  , وال هد الوكذ جوفير من ًدبؾ  وما إلانخاجُت وٍش

ب ٌؾخبةةر  حغنةةا وهمةةا ٌ  بال ظةةبت الخةةدٍز  فةةي الهامةة  الؾناصةةس أحةةد  النامُةةت للةةدو

ب وؽةةن إلانخاجُةةت الؾملُةةت س الخةةدٍز ٌ  مظةةخوى  ئلةةى نصةةل والخطةةٍو  املخلدمةةت الةةدو

ما الؾملُةةةةت فةةةةي ٌ  أن إلانخاجُةةةةت و طةةةُة  إلانخةةةةا  ؽناصةةةةس ئلةةةةى جفخلةةةةس النامُةةةةت الةةةةدو

 املاٌ . زأض مثل لخسى 

ت اللوة ؽنصس اطخخدام ئلى ًدؽو الري لمس   . اطخخدام أحظن البشٍس
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 اللومي لالكخصاد لولى والدؽامت السئِس ي املوزد النفط ٌؾخبر حُ  لُبُا وفي 

ةةةةد بةةةرٌ ًجةةةةب لةةةرلً , ب فةةةةي ال هةةةةود مةةةن املٍص  وذلةةةةً اللُبُةةةةت الؾاملةةةت الُةةةةد جةةةدٍز

ادة إلانخا  جيالُف وخف  ال روة هره ؽلى ل حفاظ  حةد أك ة   ئلةى لزبةات وٍش

 البالد. ؽلى الؾام بالنفؿ ٌؾود مما ممىن

 هةةةةةرا وموضةةةةةوؼ جوانةةةةةب حقطُةةةةةت فةةةةةي وفلةةةةةذ كةةةةةد أن اوةةةةةون  فةةةةةي أدؽةةةةةو ه واخيةةةةةرا 

 البح 

 

 ;قائمت املزاجع

 الكخب ; -أ

 ( ت 2001الظةةةةةةلم  , ؽلةةةةةةي , داز  الاطةةةةةةتراجُجُت( ئدازة املةةةةةةوازد البشةةةةةةٍس

ؿ , اللاهسة . ب لل شس والخوَش  القٍس

 ( س الؾمةل 1996ؽبدالفخات , دًاذ حظين ب في جطةٍو ( , دوز الخدٍز

تإلادازي , ا  موؽت   الؾسبُت , اللاهسة . الاطدشاٍز

 ( ئدازة املةةةةةةةةةةوازد 2010ؽبةةةةةةةةةةدالبازي , ابةةةةةةةةةةساهُ  وشهيةةةةةةةةةةر , الصةةةةةةةةةةُاـ , )

ت , داز وائل لل شس .  البشٍس

 ( ت : إلادازة 2004طةةةةةةةةةُد مصةةةةةةةةةطفى احمةةةةةةةةةد (, ئدازة املةةةةةةةةةوازد البشةةةةةةةةةٍس

ت   لسأض املاٌ الفىسي , اللاهسة .الؾصٍس

 ( ةةت , ح حظةةن ت ص جخصةةص نغةة  1999زاٍو ( , ئدازة املةةوازد البشةةٍس

ت , داز الصفاء , ؽمان .  املؾلوماث إلاداٍز

 ( ت , 2008دزة , ؽبةةةةةةةةةةةةةةدالبازي وآخةةةةةةةةةةةةةةسون ( , ئدازة اللةةةةةةةةةةةةةةوى البشةةةةةةةةةةةةةةٍس

م  داثالشسهت الؾسبُت املخحدة للدظٍو  , اللاهسة . والخوٍز

 ; الزسائل العلميت -ب

 ( ب في زفةؿ هفةاءة 2014القامدي , خالد ؽبده  أداء( , دوز الخدٍز

مةةةةةةةةوعفي اللطةةةةةةةةاؼ الؾةةةةةةةةام , زطةةةةةةةةالت ماجظةةةةةةةةخير , جامؾةةةةةةةةت الباحةةةةةةةةت , 

 الظؾودًت .

 املقابالث ; -جـ 

  س  لطةةةةخاذةملابلةةةةت مةةةةةؿ ب والخطةةةةةٍو / طةةةةةؾاد ا  بةةةةري م ظةةةةةم الخةةةةدٍز

م النفط . لت لدظٍو  للمناطم الوططى والشسكُت بشسهت البًر

 

 

 

 

 

 

 

 


