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 ر سطو   يف  NBC لناشيونا 

 NBC global groupللتدريب هي احدى الشركات التابعة ملجموعة    NBC  ناشيونال
 : حيث ان

 : لخال من راتاــإلستش وا يبرلتدا تخدماتقدم  لتطويروا يبرللتد  NBC ليونا ــناش

 .ملتخصصةا ليونا ــناش  تقاعا يف  لكوذ قعيالوا يبرلتدا
 .nbcelearn.com موقع لخال من( ONLINE) رــ ملباشا يبرلتدا
  ة ــ برمجي  يــهو  ontrainers.com  ع ــموق  لال ــ خ  نــ م  يــلتفاعل ا  بــ يرلتدا

 رب ملدا   مع  ربملتدا  يتفاعل  بحيث  الصطناعيا  ء ذكاــلا  ىــعل   دــتعتم  ةرــ مبتك 
 .كامل كلــ بش

 

 ق ــ تحقي   ىــعل   ص ا ــلخوا  يــلحكوم ا  نــلقطاعي ا  يــف   ادرــفاال  NBCناشيونال    تساعد
  ا ــ ترجمن  د ــلق  ،يــملؤسس وا  يــملهنا  ن ــلصعيديا   ىــعل   ةــ لتطويريا  م ــفهاهدأ

 عة ــسوا  ةــ مجموع   لال ــخ  نــم  زــ متميو  يــعامل  ىتو ــمسذو    ب ــ يرتد  ىــلإ  اــتن اخبر
ا  وراتدــلا  وات،د ــلنا  ،ةــيبيرلتدا  جــم البرا  نــ م  ي ــ لتوا  ات رــملؤتموا   لــلعمورش 

 ي ــلتوا  يينر اــإلستشوا  ن ــلعاملييا  نــبي ر ملدا  نــم   ةــنخب  ل الــ خ   نــم   اــنقدمه
 الجميع. تحتياجاوإ لاــعمأ عــ م  بــ تتناس وًالــحل مد ــنق أن  نــ م  اــتمكنن
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 ( لتميزا طنقا) NBC ليونا ــناش ذاملا

 دة د متع  يبية ر تد ت خدما  

  ةــمختلف  ةــ يبيرتد  تاــخدم  مــبتقدي  رــلتطويوا  بــيرللتد  NBC  ليوناــناش  مزــتلت
 . عالية   فية ابإحتر  لك وذ  ادفروأ   ت مجموعا   قطاعاتهم   ف الــبإخت  اــهءعمال  ةــحاج   يــتلب

   ملباشر ا  يبرلتدا 

  ة ــلتلبي  نــلزما  ل ــعام  رــلكس   رــلتطويوا  بــ يرللتد  NBC  ليوناــناش  عىــتس
  إلنترنت ا  طريق   عن   رــملباشا   يبرلتدا  لخال   من  ةــعالي   رعةــبس  تركاــلشا   تاــحتياج إ

 .عامليًا  ملعتمدينا  اءلخبرا فضل أ  دةبقيا

 لتفاعلي ا  يبرلتدا 

 ا ــبه  رــم  يــلتا  وفرــلظا  لــ ظ  يــف  رــلتطويوا  بــ يرللتد  NBC  ليوناــناش  عتراــس
  اد رــلألف  حــتتي  ةــخاصو   ةدــفري  ةــبرمجي  اعرــخت إ  ىــلإ(  اــنروكو  ةــجائح)  مــلعالا

  بلو ــبإس  يبيةرلتدا  وراتلدا  رحضو  اــختصاصاتهإ  فــ بمختل  تركاــلشا  يــف  نــلعامليوا
 ontrainers.com. موقع   عبر  قت أي و  يف  تفاعلي

 لزمني ا ام اللتزا 

 اــ توضعه  يــلتا  ةــلزمنيا  اولدــبالج  مزــتلت  رــلتطويوا  بــيرللتد  NBC  ليوناــناش
إ   ةــيبيرتد  ةــخدم  مــلتقدي  ز ــنتمي   ثــحي  ،اــعمله  ات نوــس  لالــ خ   يةراــستشأو 
 . عليه  متفق مني ز  ول جد قــفو  ةــعالي دةوــبج اــهءنهاوإ اــخدماتن مــبتقدي

 عالية ت مؤهالذو   يبي ر تد  مــطاق 

  ن ــبيرمدو  اءرــ خب  لالــخ   نــم  ّالإ  هــعلي  لوــلحص ا  نــيمك  ال  زــملتميا   بــيرلتدا
  تعينــنس  اــفإنن  كــلذل,  بــيرلتدا  لاــمج  يــف  ةــلطويلا  ةــلعمليا  ةرــلخب ا  مــلديه

  ن ــبيرملدوا  اءرــلخبا  نــم  ةزــمتمي  ةــبمجموع  اــمجنابر  ذ ــتنفيو  مــتصمي  يــف
   .ةــلعمليوا ةــلعلميا ءات اــلكفا  باــصحأ  نــم ينــسرملمااد اورــلوا
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 ؟  نحن من

  -لطنبوــسإ   يــف  ٢٠١٥  نةــس  ي ــف  هاــتأسيس  مــت  رــلتطويوا  بــيرللتد  NBC  ليوناــناش
  يــف  لــتعم  ةدــئرا  ةــمؤسس  هيو  2020كيا يف عام  ها يف تروحصلت ىلع ترخيص   اــتركي
  بأىلع   ة ــيدارإلا  يةراــإلستشا  تاــلخدما  مــتقديو  ريةــلبشا  ارد وــملا  رــتطويو  بــيرتد  لاــمج

 . ادألفروا تاــملؤسس وا  تركاــللش ةملتغيرا  تإلحتياجاا كبة ا ملو  لتميزوا  دةلجوا مقاييس

 

  جــلخليوا  ا ــفريقيا   لماــشو    طــسو ألا  قرــلشا  ة ــمنطق  ىــ لإ  اــخدماته  NBCناشيونال    مدــتق 
 ين راــملستشوا   نــبيرملدا  نــم  رــكبي  مــطاقو   لــمؤهو   صــمتخص   دركا   لالــخ   نــ م  يــلعربا
 . يــلعالا ب ــيرلتد وا ءةاــلكفوا ةرــلخبذوي ا نــ م ركائناــشو   نــملؤهليا

 

ناشيونال     اــننأ  اــكم.  داءألا  مــتقييو  ةــقباملر  ًاــنظامو  دةوــلجا  دارةإل  ًاــنظام  NBCتطبق 
 ا ــ ندرمصاث  د ــنحو  ةــتعليمي  ائلــسو   نــم  اــلتكنولوجيا  هــليإ  تــتوصل   اــم  رــخ آ  فــنوظ
  ع ــم  دــألم ا  ةــطويلو   ةدــطيو  ةــعالق  ءاــلبن  عناــسو   يــف  اــم  كل  لذــنبو   ارتمرــباس

 ةــلطريقا  كــلذ  ىــعل  لاــمث  رــخي,و  يناراــمستشو,    اــبينرمد  ،ركائناــش  ,  اــموظفين  ،اــعمالئن
 ontrainers.com  موقع   لخال من  تــالنترنا  رــعب بــيرلتد ا ورات دــل  ةــلتفاعليا
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 ا ــمهمتن

  ة ــكاف  رــتطويو  ةــتنمي  يــف  اــمهمتن  ر وــتتبل  ةــسرومد  عمليةو  ةــعلمي  ســبأس
  يــف  اهمةــباملس  كــلوذ  يةراــالستش وا  ةــيبي رلتدا  تاــلخدم ا  لــفض أ   مــتقديو  ت اــلقطاعا

 . تاــللمؤسس ريةــلبشا  اردوــملا ةــتنمي طــخط و  جــمابر

  قــتحقي  لــيكف  اــبم  ة ــملتخصص ا   يةراــإلستشا  التدريبية و  تاــلخدما  لــفض أ   مدــنق  حيث
  ن ــلقطاعيا  تاــملؤسس  ةوــملرج ا  اف دــألها   ةــتلبي  ىــ عل  صرــلحا  ع ــم  جــلنتائا  نــحسأ
  ، ينراــمستش  نــم  نوــمك  زــمتمي  دركا  نــضم  كــل, وذ  يــ لعربا  نــلوطا  يــف  صاــلخوا  ماــلعا

 .مهنيينو  يمييند كاأ اءرــخبو  ينــمهندس

 

 نا ـــفاهدأ

   ة ــ عالي  دةوــبج   ةزــمتمي  يةراــستشإ   تاــخدمو  ةــمتكامل  ةــ يبيرتد  لوــحل  مــتقدي
  ل ماــشو   طــسو ألا  قرــلشا  ةــمنطق  يــف  ةرــملتغيا  اــعمالئن  تاــحتياج إ  يــتلب

 . فيعة ر  قخالوأ جتماعيةإ ليةوؤ ــبمس يــلعرب ا جــلخليوا  اــفريقيإ
  ت اــإلحتياج ا  ي ــتلب  لوــحلو  جــمابر  نــضم  ةــلعربيا  ريةــلبشا  اردوــملا  ةــتنمي

 . لعمليةوا لعلمية ا تهمراقد تعزيزو تاالــملجا  ع ــجمي يــف  ةــلفعليا
وا  ةــيبير لتدا  تاــسر ملماا  ث دــح أ  ت اــخالص  قــتطبي   رف اــملع  لــألمثا  فــلتوظي، 

 .يــملؤسسا داء ألا تميز لى إ ل للوصو لك وذ عالية رات قدو  قيم  نــم عــتنب  اترــخبو
 .  لعاملية ا ملعاييرا ىلع أ ضمن  يبيةرلتدا ت بالخدما   ق وــلسا فد ر
  ام زــإللتا  ع ــم  ةــملضافا  ةــ لقيما  قــلتحقي  ةرــمبتكو  ةدــجدي  اليب ــسأ  نــ ع  ثــلبحا

 . لتميز وا  دةلجوا رــمعايي  ىــبأعل
 .  حقيقية تكاارــش   ضمن   تاــملؤسسأداء ا  يف  نوعية نقلة  تحقيق
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 ا ـــــيتنرؤ

 : هماو  يتنا ؤلر سسا أ نضعهم   رانعاــش

 .صلخا وا  ملعاا  تويينــملسا  ىلع  تاــلقطاعا فــمختل  نــم ءالــلعما ةــثق 

  اــقطاعته فــبمختل يةراــالستشوا ةــيبيرلتدا تاــلخدما  مــتقدي يــ ف زــلتميا 
 ةــمتكامل يةراــستشإ ةــيبيرتد لوــحل مــتقدي يــف  لــألمثوا   ولألا راــإلختيا ىــلنبق

 .   دةلجوا  تمستويا ىلعأ  تحقيق و ةريــلبشا ارد وــ ملا ةــتنميو ةزــمتميو
 

 نا ــــقيم

و  داء أل ا  ي ــف  ز ــلتميا  ىــلإ   اــعمالنأ  كل  ي ــف  عى ــنس  راــإلطا  ا ذــه  يــف   ر ــ ألطا  مــتقدي، 
  ي ــف  اــضعه و   ىــعل  ل ــلعما  عــم  ،بــيرلتدا  يــف  ًاــعاملي  ةــملتقدموا   ةــلحديثا  مــلنظوا
 . ملحليةا  لعربية ا ةـــلبيئا راــطإ

 : لحو قيمنا  رتتمحوو

 اع إلبدا ✓
 داءأل ا  يف  لتميزا ✓
 ءة لكفاا ✓
 دة لجوا ✓
 ام إللتزا ✓

 ءة اــكف  زــتعزيو  ةــلوطنيا ادروــلكا ىــعل  ظاــلحفا  لوــح  رةوــملتمحا   اــفناهد أ  قــ يحق  اــبم
 . تلقطاعا ا بمختلف لشاملةا لتنمية ا ةيرــ بمس ضوــللنه ريةــلبشا ادر وــلكا

 

 

 

  

  



 

 

7 

 

  نــباللغتي ةــيبيرلتدا وراتدــلا عــجمي  دــتعق يبيةرلتدا وراتلدا لغة
 ةــإلنجليزيوا  ةــلعربيا

 

 يبية رلتدا خدماتنا

   يبية رلتد ا مجا لبرا 

  ث ــحي,عهاانو أ  فــبمختل  تركاــلشا  ع ــجمي  تاــحتياج إ  عــم  ب ــتتناس  جــمالبرا  هذــه
،    ةــيبيرلتدا  تا ــلحاج ا  فــمختل  عباــشإ   فدــبه  تتوياــملسا   عــجمي  مدــتخ  اــنهأ

 . سنوية  خطة و  لةولجد فقًا و  جــم ا لبرا هذــه م دــتق اــكم

   ي لتعاقدا  يبرلتدا 

  ى ــعل  فرــلتعا  ىــعل  زــيرك  يذــلوا  ي دــلتعاقا  بــيرلتدا  NBC   ليوناــناش  مدــتق
  كة راــبمش  ت اــإلحتياج ا  هذ ــه  بعــتش  ي ــلتا  جــما لبرا  مــتصميو  ء الــلعما   تاــحتياج إ
  يــ لتا  ت اــملوضوعا  نــع  ًارــمعب  جــلبرناما  جرــيخ  ىــحت  ،اــمعه  د ــملتعاقا   ةــلجها

 .  تنميتها ادرــي يــلتا  راتاــملهاو ا اــله قرــلتطا مــيت

 يب رلتدا ساليبا

 لعلمية ا ات ملحاضرا  متخصصين بين رمد لخال  من  لعملي ا  بــيرلتدا ✓
 لجماعيةا يبيةر لتدا ب أللعا ا  ✓
 لذهني ا لعصفا  ساليبأ  ✓
 ني وإللكترا ضلعر ا  ✓
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 لتقييم ا

  بــيرلتدا ت اــلخدم ةــلطالبا ةــلجه ا ى ــلإ لــ متكام رــتقري مــبتقدي NBC  ليوناــناش مزــتلت
  و   لبياتهاــسو   ،اــتأكيده  فدــبه  اــبإيجابياته  ورات دــلوا  ج ــمالبرا  يــف  ل ــلعما  ير ــس  نــع

 .لتاليةا مجا لبرا يــ ف اــتالفيه

 : رموا ةعد ىلع لتقييما يعتمد ثــحي 

 لعلمي ا شبالنقا  رب ملتدا  كةراــمش  ىمد   ✓
 يبيةرلتدا  ورللمحا لعمليا بالتطبيق مالهتماا ى دــم  ✓
 يب رللتد  ملخصصةا عيد ا باملو رب ملتدا ام لتزإ ى دــم  ✓

 التقديم  يف  لفعاليةوا دةلجوا

ا  ت اــحلقو  ةــيبيرلتدا  ج ــمالبر ا  عــجمي  عــتخض    ت اــمللتقيوا   وات دــلن وا  لـــــلعموورش 
  ىــلإ  دًاتناــسإ  ةــيدور  رــتطويو  ل ــتعدي  ىــلا  اــبتنفيذه  موــنق  يــلتا  ةــملحليوا   ةــليولدا
   ء،الــلعما ن ــمنتلقاها  يــلتا  تاــملعلوموا  ت اــملالحظا

 يبرلتدا يف ملتبعة ا ةــملنهجيا

 ،كيراــلتشا  بــيرلتدا  ب لوــسأ  ى ــعل  جــما لبرا  ةــكاف  يــف  NBC  ليوناــناش  دــتعتم
  امتخدــ باس  ،ةــيبير لتدا  جــمالبرا  مــتقدي  مــيت  ثــحي  ،نــبيرملتدا  ع ــم  لفاعلة ا  كةراــملشوا

  نــم  كينراــملشا   نــتمكي  ىــلإ  ف دــته  يــ لتوا  ةــلعمليوا  ةــلنظريا  دوات ألا  نــم  جــمزي
 : من  دوات أل ا ههذ  تتألف و لــلعموورش ا ورات دــلوا  جــما لبرا وراــمحو   تاــمحتوي

 .  لملجاا  اتفيــسرملماا  ألفضل  عملية  مثلةوأ ينظر يميدكاأ حرــش  % 50 ✓
 .  عملية تحاال و ين رتما % 20 ✓
   هنيذ  عصفو  جماعية تاــمناقش   % 20 ✓
  ت اــحتياج إ  ة ــمتابع  ةــبخدم   زــنتمي  اــكم  ح،اــيض إ  ائل ــسوو  ة ــيبيرتد  م الــفأ   % 10 ✓

 )ة مباشر ةمساعدو  فني و  رياــستشإ  عم د(  ورةلدا  ءنتهاإ دــبع نــبيرملتدا
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  NBC  ليونا ــناش يف لتقييموا ملتابعةا منظا

 يب رلتدا متابعة  

  افرــنحا  وند ــب  ةــبدق  اــتنفيذه  مــ يت  بــيرلتدا  ةــخطأن    نــم  دــلتأكا  ه ــب  يقصد
  د ــ ق  معوقات   ةــيأ  ةــلزاإل  ذ ــلتنفيا  يــف  لــلتدخ ا  ع ــم  ،يــلنهائا  ف دــلها  قــلتحقي

  د ــق، ويــلنهائا  فدــلها  قــلتحقي  م وــملرسا  اــطريقه   يــف  ةــلخطا  يرــس  ضرــتعت
 . لتنفيذيةا اءات إلجرا  يف  رــلتطويوا لــللتعدي أحيانًا لــلتدخ ا نوــيك

 يب رلتد ا تقييم  

  يــح انو  ازرــبوإ   دة،دــملحا   هــفا ألهد  التدريبي   جــلبرنام ا  قــتحقي  ى دــم  ةــمعرف  وــه
ا   اــعليه  ب ــللتغل  فــلضعا  يــح ا نو و  اــلتدعيمه  رةدــلقا   اــ تالفيه  ىــ عل  لــلعمأو 

 رة وــبص   هــفاعليت   دةاــيوز   ب ــيرلتدا  رــتطوي  نــيمك   ىــحت  ؛ ةــملقبلا  ج ــ مالبرا  يــف
  ا و ــيتوقعأن    تاــملؤسسا   يرــمديو  ءاــسرؤ   حــننص   ابقةــلسا  اترــلخبا  نــم.  ةتمرــمس
  اد و ــملا  نــم  % 75  ىــعل  ماــع  كل ــبش  بــيرلتدا  نــم  درــلفا  ب تيعاــس ا  دــيزيأن  

 .كثرأ   ليس  ثهوحد   عــملتوقا   رتثماــالسا   ىــعل  دــلعائا  وــه  اذــه .  اــلتطبيقه  التدريبية

 يب ر لتدا تقييمو متابعة  اف دــهأ 
 به  ن يعملو يلذا لملجاا  يف  لعمليوا  لعلميا روــلتطا ةــمتابع ✓
 عليه   ا بورتد ما لتطبيق ينــمتحمس ا لوزا  ما املتدربين أن    من  ارتمرــبإس لتأكدا  ✓
  بــيتطلو  ،نــبيرملتدا  ىــلإ  بةــبالنس  هــفاألهد   ج ــلبرناما  قــ تحقي  ىدــ م  ةــمعرف  ✓

  من  فللهد  متهاءمالو   باملتدربين  لخاصةا  وط لشرا  تحديد  سالمة  من    قــلتحقا  كــلذ
 يب رلتدا
أم    لتخطيط ا  حيث   من   اء سو  ،فهاا هدأ   تحقيق   يف  التدريبية   مج ا لبرا  حنجا  من   لتأكد ا  ✓

 م ــ تهراقدو   مــ خبرتهو  مــتخصصه  ثــ حي  نــم  املدربين  ءةاــكف   نــم  دــلتأك ا   لتنفيذ ا
 . تيةالذا مكانياتهمإ معلوماتهم بتنمية مــهتمامهوا  ،بــي رلتدا  ىــعل
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 املتدربين تقييمو متابعة   لــ حامر 

 : هيو حل امر ىلع   املتدربين تقييم و  متابعة مــ تت           

 التدريبي لبرنامجا تنفيذ قبل املتدربين مــتقيي ةــمتابع 
  ن ــم  دــلتأكا  وــ ه  جــلبرناما  ذ ــتنفي  لــقب  املتدربين   مــتقيي  نــ م  ضرــلغا ✓

ا  تتوفر  فعًال  نهموأ  ،ليهإ  ملحتاجينا  املتدربين  ىــلإ  سيقدم    ج ــلبرنامأن 
 . لبرنامجا  تصميم  يف  ملطلوبةا لعناصر وا وط رــلشا فيهم 

 التدريبي لبرنامجا ءثناأ املتدربين تقييمو ةــمتابع 
  ول ذــملبا   دــلجها  ىدــم   ةــبمعرف  ، لوكهمــسو   املتدربين   ةــمالحظ ✓

   اء بدوإ  ت ملناقشاا  يف    كهما ترــشإ   ى دــمو التدريبية    اد وــملا  لتتبع  مــمنه
 راءآلا
 ن ــلتحسوا  ،بوهاــكتسإ   لتيا   ات لخبروا  تملعلوما وا  املتدربين  متقد  مالحظة ✓

 لوكهمــس ىلع  أ طر  يلذا  لتغييروا هما تو ــمس يف

 ل خال من لكوذ يبرلتدا  بعد املتدربين ةــمتابع 
 ابقــس  يبرتد من  تلقوه ملا  لعملي ا لتطبيق ا ى مد  معرفة   ✓
   يبر لتدا  لخال  من  بوهاــكتسا   لتي اواالتجاهات    راتملهاوا  رف ملعاا   من  لتأكدا  ✓

 املستقبلية  تإلحتياجاا معرفة
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 دات لشهاا

  ةــمتكامل  ةــيبيرتددورات    مــتقدي  ىــعل  صرــلحا  كل   نوــ حريص   NBC  ليوناــناش  يــف  اــننإ
 ع ــ لطابا   ى ــعل  كــلذ   ىــيطغدون أن    يــلتجريبوا  يــملهنوا   يــلعملا  عــلطابا  اــعليه   ب ــيغل

 .ةــيبيرتد ج ــمابرو  تاــسر كو نــم   هــنقدم اــمل  يــلعلما

  دــتم  ةاعدــمس  ةــكمنظوم   بــيرللتد  دةرــملتف ا  ةرــلنظا  هذــه  لالــخ   نــم  اــتنإدار  فدــته
  ىــلا  يــلوظيفوا  يــ ملهنا   اهتوــبمس  ءاــتفرإل وا  هــنفس  رــتطوي  دــيري  نــم  كلــل  ن وــلعا  دــي

  دات هاــش   يــه   NBC  ليوناــناش  نــم  ربدــملت ا  اــعليه  ل ــيحص   يــلت ا  داتهاــلشا  نوــتكأن  
  ى ــعل  رب دــملتا  لوــحص   ةــحقيق  اــمجمله  يــف  تمثل  ةــحقيقي  ةــمضاف  ة ــقيمذات  

 . ةــملهنيوا  ةــلعلميا ةــألمانا هــفي  ي ــعانر يــ عملو يــفعل   بــيرتد

  كل   ن وــحريص   لــعم  قــكفري  نــنحو  ،اــيطلبه  ن ــم  كل   ى ــلا  اــنمنحه  ةــقور   ت ــليس  ي ــهو
  الو   عالية  موثوقية ذات    دةهاــش  هي   NBC  ليوناــناش  دات هاــش  نتكو أن    ىــعل   صرــلحا

 . تقصيرأو   ونتها  فيها   ألمر ا  يحتمل

 االعتمادات 

ىلع الكثير من االعتمادات اهمها شهادات االيزو يف  للتدريب   NBCحصلت ناشيونال
  ISO 10002/2018   OHSAS 18001/2007  ISO    2015/ 9001    التالية: املجاالت 
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 والتميز  شركاء النجاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورات والبرامج واملؤتمرات  مشاركتهم يفبمن كان لنا شرف بعض 
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