
مجمك الشباب للتدريب المونً وإفادة التاهيل 

 ..والبناء والتميير
 الوظاُف بقيٌ إلٍ كخاجتى التطبيقيٌَ المونيٌ األفمال إلٍ المجتمكٍ  يختاج

َ اإلنتاج فجلٌ تسيير فً كبيرةٌ  أهميٌٌ  القطاع فلوذا األذرىَ ًّ وزيا الوطن

ل ممن واألناث الذكور من صفوفالشباب بين البطالٌ من والخدّ  َ الدذل دة

متا فملٍ  فرصَ  يجدوا لم أو سببَ أليّ  دراستوم إتمام فً الخظّ  يخالفوم م

 ٌٍ  المجال والخرف المونَ هذه فكانت الدراسيٌَّ تذّصصاتوم مجال فً خ

ٌٍ جديدة آفاقٍ  فتد فً األقربلومَ   . مستقبلي

والمون الخرفَ تقلم فلٍ يركز الذي التقليم نوعُ  هو :المونً التدريب ان

ل ذدماتوا تقدم التً األكاديميٌ التذّصصات مك متوازياً  ذطاً  تشّكل والتً 

الوجى  هً وبذلك ككلَ لمجتمك

ًّ  اِقتصاديّ  الخقيقيللرافد ٌٍ  فلٍ المونً التدريب يركز .الوطن ٌٍ  فُ ل شبابي

َ التقليم نخو ميول ديوا ًّ ًّ  الخرف َ التقليم من أكثر والمون ًّ فو لذا األكاديم

ٌٍ  تدريبيٌ وإلخاقومبمراكز الفُاتَ تلك استقطاب إلٍ تسقٍ ي مذصّ  موني

ٌٍَ ٌٍَ أيّ  لتدريب الّزمٌ والتقنيات التجويزاتَ بكافٌ ومزودةٍ  ص  أو مون

 ٌٍ ف البطالٌ نسبٌ وتقلّل فامَ بشكلٍ  الدذل وتخّسن القملَ سوق ترفد خرف

 .الشباب صفوف ي

ان 

وخر جسدّيَ أداءٍ  إلٍ تختاج التً المون هً التطبيقيٌ أو الخرفيٌَ المون

 ًّ ا كتصنيك خرفٌَ تقلم المتدرب أو الطالبَ يستطيك بخيث تنفيذهاَ فً ك

ًّ  لمصاغ  الكورباُيٌَ األجوزة تصليد أو تصليخالمركباتَ أو مثًَّ الذهب

الش اختياجاتى سدّ  ذّلى من يستطيك بىَ ذاّصاً  مشروفاً  وينشئ وليرهاَ

  .فام بشكلٍ  الدذل وزيادة ذصيٌَ

من 

ال كّ ومن فشرَ السادسٌ سنّ  من الشباب بتأهيل المونيٌ المراكز موام



ٌٍَ أيّ  فلٍ جنسين ٌٍ  أو مون سو متطلبات أيـاً  وتوافق ميولومَ توافق خرف

 .القمل ق

ًٌ  برامح تقدم ًٌَ تدريبي ًٌ  نظري ًّ  المستوى ترفك أن شأنوا من وفملي لل المون

بي توفر و.بوا للقمل السليمٌ والمبادئ وأصولواَ بالمونٌَ وتقريفى طالبَ

 ٌٍ ُ  ٌٍ ٌٍَ تدريبي  تدريبيٌ فمل ورش تقيم .السّمٌالقامٌ شروط وترافً آمن

ٌٍَ لكلّ  والمقدات الموادَ بكل ومجوزةٍ  مذّصصٌَ ٌٍ  أو مون ت .تطبيقيٌ خرف

 التطورات لكافٌ تتبقوا ذّل من والتطبيقً المونًَ التقليم لتطوير سقٍ

 فً التطّور روح بذلك لتواكب فليواَ طّبوا تدرب التً المون التيتذصّ 

ًّ  القمل بأهمي الشباب بين التوفيٌ تنشر .األذرى الدول لرار فلٍ المون

َ القمل ة ًّ الم هذه تقلم ذّل من للمتدربتخقيقوا يمكن التً والمزايا المون

 .هن

 

الخ مستواهم من بوم لّنتقال لألفراد ذهبيٌ فرصٌ المونً التدريب يشكل

فالتد اجتمافيا و ومقنويا ماديا النواخً جميك من أفـل مستوى إلٍ الً

وقد موارات ويقطً َ متنوفٌ ويـيفمقلومات َ جديدة مقرفٌ يقدم ريب

 . اِفراد اتجاهات فلٍ ايجابيا تؤثر جديدة رات

ًّ  التدريب ومراكز مؤّسساُتَ تقدّم ًّ  المونً التقليم المون الج لكّ التطبيق

ي تدريبيٌ برامح ذّل من التقليمَ فً األساسيٌّ المرخلٌ أنووا ممن نسين

َ وذمسين مُتين فن فددها زيد ًّ ًّ  تذصٍصمون  أو الطالبَ تمكن وتطبيق

التدريبيٌ الفترة من اِنتواء بقد مباشرةً  القمل بسوق اِلتخاق من الطالبٌ

لوم َ مك ما يتبك ذلك من الخصول فلٍ شوادات موثقٌ تثبت  المقررة 

 . المكتسبٌ لمزاولٌ القمل والدذول فً سوق القمل بكل ثقٌالذبرة 

 

المونٌ القاُمٌ فلٍ التدريب المونً هً أفـل طرق النجاحَ خيث 

ستتمكن من الخصول فلٍ درجٌ الذبرة بقد النجاح فً هذا المجال 

 . واِندماج فً سوق القمل

 



لمفارقٌ أننا فً الوقت الذي يشود نمًوا اقتصادًيا فالمًيا قويًاَ يبدو من ا

نواجى أزمٌ وجوديٌ خول مستقبل القمل. لكن وتيرة اِبتكار تتسارعَ 

إلٍ موارات  -فً لـون بـقٌ سنوات  -وستختاج وظاُف المستقبل 

مخددة ومققدة. وسوف يصبد رأس المال البشري مورًدا أكثر قيمٌ من 

 .أي وقت مـٍ

  

قٌ إلفداد الناس )أفـل طري -باذتصارَ تمثل الطبيقٌ المتميرة للقمل 

 . بقض أصقب التخديات التً تواجووا البلدان -لوظاُف المستقبل (

تتمير الموارات الّزمٌ للقملَ خرفيًاَ كل يوم. إذ تتطلب الوظاُف 

مجموفٌ من المقارف التقنيٌَ وخل المشكّتَ  -الجديدة موارات مخددة 

مثل المثابرة  وموارات التفكير النقديَ باإلـافٌ إلٍ الموارات الشذصيٌ

والتقاون والتقاطف. وهذا يقنً أنى يجب أن تزيد مذتلف البلدان 

فً شقوبوا لبناء رأس المال البشري  -وبمزيد من الفقاليٌ  –استثماراتوا 

 . لـمان جاهزيٌ الجيل التالً لطبيقٌ القمل المتميرة

 َ أساسيٌ رؤيٌ

البلدان من القديد وفً ."البشري المال رأس فً فجوة" اليوم القالم يواجى

 .سريقا يتكشف الذي للمستقبل مستقدة لير القاملٌ القوى فإن َ

م فلٍ ويجب .مـٍ وقت أي من أسرع بشكل خدودها تتسك فالموارات

 الـذمٌ التخديات لمجابوٌ القاملٌ قوتوا إلفداد تستقد أن البلدان ذتلف

النا خياة يمير الذي التميرالتكنولوجً فن الناجمٌ الواُلٌ الفرص وانتواز

 َ س

المبر لكن .كافٌ للناس والتقليم الصخٌ فً لّستثمار أذّقً مبرر هناك

التم سريقٌ بيٌُ فً واِزدهار للمنافسٌ مستقدين نكون أن اِقتصادي ر

- إمكانياتاألفراد - "البشري المال رأس" إن َ يّر

م تخقيقى بلد ألي يمكن الذي الطويل المدى فلٍ األهم اِستثمار سيكون 

 .مستقبّ خياتوم ومستوى نوفيٌ ورفك مواطنيى ازدهار أجل ن



طر فن سابقا المتقددة الخكومات استثمرت فقد اِقتصادي النمو لتخقيق

 والجسور كالطرق المادي المال رأس فلٍ التركيز يق

مو فً تستثمر لم نسبيا لكنوا َ التختيٌ البنٍ من ذلك ولير ... والمطارات

والمتوازنٌ المستدامٌ التنميٌ من يتبك ما ومك .. البشريٌ التنميٌ )اطنيوا

 فً كثيرا أبطأ والظاهريٌ الفواُدالتكتيكيٌ أن إلٍ جزُيا ذلك ويرجك َ(.. 

 .قياسوا فً كثيرا وأصقب تخققوا

ب البشري المال لرأس األولويٌ إفطاء : المستقبليٌ وذططنا استراتيجيتنا

ال هم المورة والقمال الوظاُف بأن اإلدراك لتنامً نظراً  مستدامٌ طريقٌ

مست جميك فً األذص فلٍ القالموسوريٌ بلدان فً الوطنً للتقدم مفتاح

 ) الذاصٌ الجوود تـافر ـرورة الٍ اِشارة تجدر وهنا َ الدذل ويات

للنوو والذاصٌ واِكاديميٌ والمؤسساتيٌ الخكوميٌ الجوود مك ( مجمقنا

التنم القطافات مذتلف فلٍ القام بالنفك يقود ِبَما اِستراتيجيٌ فيوذه ض

 .البشريٌ والتنميٌ والموارد واِنتاجيٌ ويٌ

ًَِ :رُيسيٌ أهداف اربقٌ هناك وأف أكبر استثمارات فلٍ الطلب بناء أو

 والمشتركٌ والذاصٌ الخكوميٌ القطافات مسافدة ثانيًاَ البشر؛ فً ـل

وذل البشري المال المتقلقٌبرأس واستثماراتوا استراتيجياتوا تقزيز فلٍ

ال رأس قياس كيفيٌ تخسين ثالثاَ النتاُح؛ فً سريقٌ تخسينات لتخقيق ك

يتم بشكل والقدرات الموارات وتخديث للقمل فرص وتوفير البشري مال

فقالٌ مشاركٌ تأمين فً المساهمٌ َ رابقا ؛ . التطورالتكنولوجً مك اشٍ

وذط اِفمار افادة برنامح فً المتذصصٌ الوطنيٌ للكوادر وـروريٌ 

 . اِزمٌ بقد لسوريٌ والمتوازنٌ المستدامٌ التنميٌ ط

واِنتما والمساواة والقدالٌ اإلنسانيٌ والكرامٌ اإلنسان خقوق اخترام أن

كلوا فوامل  ..َ التمييز وفدم الفرص وتكافؤ الثقافً والتنوع القرقً ء

ممكن توفيرها فند 

 من متخررا طفل كل فيى ويترفرع وشبابىَ فيأبناُى يستثمر بقالم اِلتزام

واِستمّل ... وهً أمور  القنف أشكال جميك

 . التقدم ركب فن أخد تذلف فدم بـمان لّلتزام اساسيٌ



 : واِشتراك اِستيقاب استراتيجيٌ

باستيقا سيقوم المجمك فان َ المخددة واِهداف استراتيجيتنا من انطّقا

المتسر او المنقطقين او لدراستوم المستكملين سواء ومتدربين طّب ب

طال ضضضظ وبخدود اِساسيٌ فلىالشوادات خاصلين ولكن التقليم من بين

- ؼ مدة والقمليٌ النظريٌ الدراسٌ وتستمر سنويا أقصٍ بخد ب

الداذل النظام وفق اِمتخانات فً الناجد الطالب بقدها يخصل اشور ؿ 

 . ذبرة شوادة مك اِذتصاص خسب شوادةتذرج فلٍ ي

وتقدر للطّب وتشجيقيٌ رمزيٌ هً المجمك سيتقاـاها التً اِجور ان

- الف ضضع ) 

تو فلٍ سيقمل المجمك ان كما َ اِذتصاص نوفيٌ خسب ( الف ضضػ 

والتق التدريب أساليب أخدث وفق تدريبمونيٌ فرصٌ ضضط فن يقل ِ فير

المستمر التخسين مك فالميا المستذدمٌ واِجوزة التجويزات وأخدث ليم

 . المتسارع والتمير والتطور التكنولوجيا وفق 

 

 

 الشباب للتدريب المونً َ هو مجمك

استرا ـمن للشباب الذاص والتاهيل والتقليم التدريب منظومٌ من جزء

والب سوريٌ فً المتبقٌ والتاهيل والتقليم التدريب نظم مك تشاركيٌ تيجيٌ

التط مك تتماشٍ وقدرات الىموارات للوصول تطورا األكثر اِذرى لدان

َ  القالم يشوده الذي الكبير والتكنولوجً القلمً ور

المستقبلي والتطورات القمل سوق متطلبات لتلبيٌ التقليم منظومٌ وتطوير

 .ة

 

 : المجمك موقك

- جرمانا َ الشرقيٌ الموطٌ فً الدراسٌ خسب المجمك يقك

 اِداريٌ الناخيٌ من ويتبك المفرق قبل المليخٌ طريق َ الققاريٌ المنطقٌ 

 . المليخٌ بلديٌ الٍ



كم َ  غ مسافٌ شرقً باب - دمشق فن يبقد

م مربك متر ضضػع بخدود واِقسام للورش مساخات المجمك فً ويتوفر

 . للدراسٌ وأماكن وندوات مطافم من ذلك يتبك ما ع

ال تذديم باستطافتى كما َ المواصّت لتوفر بسوولٌ اليى الوصول ويمكن

والمتسربين المتدربين وكذلك الشرقيٌ والموطٌ وريفوا دمشق من طّب

أبن وتوفير اِذرى المخافظات الطّبمن تسجيل يمكن كذلك َ التقليم من 

 . قريبٌ مناطق فً سكنيٌ يٌ

 : المجمك سياسيٌ

كفاء ورفك ومنافسٌ مؤهلٌ الخنسين من شبابيٌ فاملٌ قوى وإفداد تدريب

 والمساندة اإلرشاد ذدمات وتقديم َ القمل سوق اختياجات فلٍ بناء توا

و الصميرة .. والزرافيٌ الصنافيٌوالتجاريٌ الموسسات وتطوير إلنشاء

 . المتوسطٌ

 :بوا اِبتداء المزمك اِذتصاصات

المقاد َ والكترون كورباء َ وهً أقسام او مراكز لتسقٌ اذتصاص ضػ

لما َ رسم َ ومكاتب افمال ادارة َ ونسيح لزل َ سيارات َ النجارة َ ن

 . مقلوماتيٌ اجنبيٌَ ت

المتوفر اِذتصاصات تخديث وإفادة متقددة اذتصاصات اـافٌ وسيتم

 . لّفتتاح اِولٍ أفوام الثّثٌ ذّل اذتصاص ضػظ لتصبد ة

 

 

 : القوة نقاط

 . سنٌ ػع لمايٌ الدراسٌ من والمتسربين المنقطقين استيقاب يمكن -ط

-ظ

و والقدرات الموارات ورفك التدريب ذّل من خقيقيٌ فمل فرص تأمين 

 والفقر البطالٌ من يُخد مما مقتمدة وذبرة تقليميٌ شوادات ومند المتابقٌ

 . فام بشكل والجول



-ع

 متدرب ألفً من ألكثر المذتلفٌ باِذتصاصات متدربين استيقاب يمكن

 . اِذرى المخافظات فً للمجمك فروع فتد امكانيٌ مك َ سنويا

 إيجابيٌ اجواء يذلق مما والمتدربين المدربين بين الفريق بروح القمل -غ

-ػ

طّبوم لتدريب والذاصٌوالمقاهد القامٌ الجامقات مك والتشبيك التقامل 

لتزويدهم والزرافيٌ والتجاريٌ الصنافيٌ والمرف الفقاليات مك وكذلك َ 

 َ المنتجٌ بالكوادر 

-ؼ

وا والمراكز المقاهد مك والمقلومات الذبرات وتبادل والتقاون التواصل 

 . مماثلٌ ِهداف تسقٍ التً والدوليٌ اإلقليميٌ لمنظمات

 . اِذتصاصات ومتنوع كبير المجمك فً القامل الفريق -ؽ

-ؾ

المجم فً للقاملين سوريٌ وداذل ذارج تذصصيٌ دورات تنظيم امكانيٌ 

 أبناء مند مك َ ذارجيٌ دورات الٍ المتدربين من المتفوقين ايفاد مك َ ع

الذ واكتساب للتسجيل خوافزتشجيقيٌ والمصابين والمتـررين الشوداء

 َ برات

-ؿ

اِذت خسب وتسجيلوم جزُيٌ افاقٌ بوم لخق الذين بالمصابين اِهتمام 

م واِستفادة بالمجتمك إدماجوم يتم وبخيث اإلفاقٌ مك المتناسب صاص

 . لوم لنفسًا والدفم جوودهم ن

 : قيمنا

-ط

 بتخفيزه متخدي إنسان الٍ مخبط إنسان من المتدرب تخويل فلٍ القمل

 . وماديا وفمليا فلميا



-ظ

مد التقلم فكرة ولرس والمتدربين للطّب األمثل بالشكل الموارة إفطاء

 . والتطوير التخديث متابقٌ مك الخياة ى

-ع

اِجتماف والشريك واألولياء والمدربين المتدربين بين التواصل تخسين 

 ي

 . واذّقيٌ واجتمافيٌ ومسلكيٌ فنيٌ بثقافات المتدربين تزويد-غ

 

المقترخٌ اِساسيٌ مك التفاصيل لكل قسم َ واِشارة  مرفق األقسام

 . . فصل وموارة واذتصاص يكتسبوا المتدربون ؿغطبالتالً الٍ 









 


