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من نحن
شركة الميدان تمتلك ادارة خاصةاة الاصاداداد دالاتادرنا
الاماد ا جااى ما اصا
الخدمص

اللاتاص ار

دالشاصحاناص

 ,تلدم الشركة متلدتام خادماص

الا اناى الالي تااانار الااامالاتاص

داللاتاص

الاتادرنا

الاةالايالاة دالاةاصماتاة ا اصجااة الاار دامالاتااص

الاداخالاى جاى ما ار ا الاتادرنا

طراملس دبنغص ي دمةرات دلم ص ا صجة الر تلدتم التدرن

من المصنتص داتطصلتص ا صجة الر اامص ار
الشركة االتشص ار

الاتادرنا

الاتاخاةاةاى
ادارة ما ار ا

الاخاصةاة ما اص جاى كا مان

الخصر ى لدى شركصئنص االاتا ارتايا ايادن جاى كا

الاربى المتحدة دبرنطصنتص دال لامايان دكادرناص ,ا اصجاة الار للاك تالادم

اادارنة دال نتة جى هلا الم صل لل ص

الماخاتالا اة الاماص تشاما للاك مان تالادتام د ارلاص

جنت دملح ميدانى دلر ارض الداقع مع تلدتم النةح المص تالئم الداقع دلر اارض جى ليمتص .
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خدماتنا
نام جى شركة الميدان دلر ادداد ال دادر الالشرنة جى م صل اللتص ار دالشصحنص

داللتص

الةليلاة الاةاصماتاة

دالمتحركة دن طرنق ادداد دتن يل المرامج التدرنمتة مدالطة نخال من الم ندلين \ المدربين الماتماديان مان
قم كمرنص

الشركص

الاصلمتة جى هلا الم صل حيث اننص نام دلر تطدنر المدربيان دالاما انادلايان الا انايايان

لدينص الصلاتامارار جاى الادد ار
الدرالص
درالص

الاخاصر اتاة  ,كاماص ناااما دالار تالادتام خادماص

المصلتة دال نتة انشصء م ار

الخدمص

اد التيراد المااادا

االاتاشاص ار

دان طارناق تالادتام

الاال ماة لا اص كاماص ناااما دالار تالادتام

لتلدير ااحتتصج التدرنمى لل صدر ال نى جى هلا الم صل ال نى كمص ااداري ات ص .

من خالل الملح اادلى لل ة نام دلر تالادتام الااادياد مان الاخاتاص ار
من ص الام دلر تن يل الدد ار

لاتاطادنار الا اصدر الا اناى دالاتاى مان

الاتادرناماتاة الاخاصر اتاة ماع اشا ارجاناص دالار الاتانا ايال حاياث نالادم الاصرلاصل احاد

المدربين لدينص مع الم مددة التدرنمتة للام دلر التأ د من مالئمة تن يل المرنصمج التدرنمى مع المتدربين .
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عمالؤناعمالؤنا :

 -7شركة البريقه لتسويق النفط .
 -8شركة الزاوية لتكرير النفط .

نعمل بالشراكة مع العديد من العمالء

 -9المعهد العالي للنفط .

االستراتيجيون في االرض الليبية ومنهم على

 -10المعهد العالي لاللكترونات .

سبيل المثال ال الحصر :

 -11المركز النوعي للتدريب على صناعات مواد

 -1شركة الخليج العربي للنفط .

البناء .

 -2شركة سرت لتصنيع النفط والغاز .

 -12شركة النقل السريع .

 -3شركة النهر لتصنيع االنابيب .

 -13هيئة السالمة الوطنية .
 -14شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز
-15جهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي
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االستشارات
نقدم خدمات االستشارات عن طريق تقققديقم دراسقات شقامقلقه لقنق قم االدارة القحقديقثقة بقدعقم مقنق قومقات
الكمبيوتر المتطورة لضمان الرقابة الصحيحة والكفؤة ألفضل اداء لمراكز صقيقانقة السقيقارات والشقاحقنقات
والحافالت واآلليات الثقيلة الثابتة والمتحركة وذلك عن طريق تقديم دراسات القجقدوو وتقققيقيقم القعقنقاصقر
الفنية الجراء تقدير وتقييم لالحتياجات التدريبية كما يتم ذلقك عقلقى االمقاكقن القمقطقلقوب القعقمقل عقلقيقهقا
النشاء مثل هذه المراكز لتقدير احتياجاتها من معدات ومستلزمات تشغيل .
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النشاطات
تقوم الشركة بإعداد الكوادر المهنية واالدارية وتنفيذ البرامج التدريبية التخصصية في الداخل والخارج
التالية :


ادارة وتن يم مراكز خدمات السيارات والشاحنات واآلليات والمعدات الثقيلة .



اللغة االنجليزية واستخدام الكمبيوتر في المراكز االدارية والخدمية .



تحديد االدوار المهنية والتن يمية في مراكز الخدمات والورش الصناعية .



تطوير المهارات الفنية واالدارية والسلوكية في مراكز الخدمات والورش الصناعية .



تشغيل المن ومات االلكترونية المتخصصة في مجال ادارة طلب وشراء قطع الغيار .



تشغيل وصيانة واصالح معدات الكشف والتشخيص ومعدات مراكز الخدمة .



السالمة المهنية واالسعافات االولية في مراكز الخدمة والورش الصناعية .



الكشف والتشحيص االلكتروني في السيارات والشاحنات واآلليات والمعدات الثقيلة .



صيانة واصالح السيارات واآلليات والشاحنات والمعدات الثقيلة .
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البرامج التدريبية


اللغة االنجليزية للمراكز االدارية والخدمية .



استخدام الكمبيوتر في المراكز االدارية والخدمية .



مبادئ االلكترونيات في السيارات الحديثة .



استخدام االجهزة والمعدات في مراكز الصيانة الحديثة للسيارات والشاحنات .



الزيوت والشحوم واستخداماتها الصناعية في مجال السيارات والشاحنات .



ان مة الفرامل والصالة والتعليق في السيارات واآلليات الحديثة .



ادارة مراكز الخدمات وطرق تخطيط الصيانة الدورية والوقائية .



ان مة الديزل وصيانتها وانواعها في الشاحنات واآلليات الحديثة .



االستخدام االمثل للمعدات واالجهزة في مراكز الصيانة والخدمات .



طرق ادارة المشتريات بالمن ومات االلكترونية الحديثة .



االستخدام االمثل لمنق قومقات القتقشقخقيقص وتقحقديقد االعقطقال فقي السقيقارات
والشاحنات واآلليات الحديثة .



تدريب وتأهقيقل القمقدربقيقن فقي مقجقال االجقهقزة والقمقعقدات ومقراكقز الصقيقانقة
والخدمات للسيارات والشاحنات واآلليات الحديثة .
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شركاؤنا
نعمل بالشراكة في عمليات التدريب مع شركة بوش االلمانية وشركة تكسا االيطالية وشقركقة ام ال اس
االنجليزية لدراسة اللغة االنجليزية في بريطانيا حيث يتركز عمل االولى في مجال تصنيقع ققطقع القغقيقار
واجهزة ومعدات الورش اضافة الى تخصصها في مجاالت التدريب الخاصة  ,وتعمل الثقانقيقة فقي مقجقال

تصنيع وتطوير معدات واجهزة الكشف على اعطال االن مة الحديثة في السيارات والشاحنات والحقافقالت
واآلليات الثقيلة والمعدات الزراعية اضافة الى الدراجات النارية والبحرية  ,تقع مراكقز القتقدريقب فقي كقل
من المانيا وايطاليا واالمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة االردنية .
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رشكة امليدان املسامهة  /ادارة التدريب والتطوير
بنغازي—ليبيا
 77236832221601200هاتف
 77236832221000فاكس
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