
 

Bankmed  الخدمات المصرفية بالتجزئةمجال في   يالتدريب همن برنامج العاشرةيختتم الدورة ،

 "إحداث الفرق"

 تماشياً مع استراتيجيته لدعم الشباب في مسيرتهم التربوية والمهنية، اختتم – 2016---بيروت في 

Bankmed  إحداث الفرق" المصرفية بالتجزئةالخدمات دورته العاشرة من برنامجه التدريبي في مجال" ،

وقد شارك في . 2015 من تشرين الثاني 21في  خالل حفل خاص أُقيم في مركزه الرئيسي في كليمنصو

 Bankmedهذا الحفل مجموعة من األساتذة واإلداريين الجامعيين وعدد كبير من المدراء التنفيذيين في 

  هم.حالحتفال بنجال دعواباإلضافة إلى الطالب المتميزين، الذين 

هة تهدف إلى ة موجّ هو فرصة تعلميّ الخدمات المصرفية بالتجزئة للتدّرب في مجال  Bankmedن برنامج إ

يتيح هذا البرنامج واألعمال المصرفية.  العملية في مجال اكتساب الخبرةمن  طالب المرحلة الجامعيةتمكين 

وتعزز هذه الخطوة الفعلية.  العمل بيئة في والتفاعل االنخراط في محيط يمّكنهم من التفكيرمجال للطالب 

التوجه المسؤول الذي ينتهجه البنك في إطار أعماله، كما تسلط الضوء على مساعيه في وضع خطط طويلة 

 األجل في مجال االستدامة الدائمة.  

 لدى  بالتجزئةإدارة شبكة الفروع والمنتجات المصرفية  رئيسشدد السيد رائد جلول، وخالل الحفل 

Bankmed في كلمته على أهمية هذا البرنامج والدور الذي يلعبه في تأمين مستقبل مستدام ومشرق ألجيال ،

، السيدة روال عجة، التي Bankmedلدى  والتدريب المهارات إدارة مديرةلالغد. تلت كلمة السيد جلول كلمة 

وفعاليته في مساعدة الطالب في بناء مهاراتهم المهنية. واضافت إن هذا هذا البرنامج أهمية  على أثنت

أشارت في هذا اإلطار إلى أنه،  كماالبرنامج يلهم الطالب الغتنام كافة الفرص، مشددًة على مزاياه الفريدة. 

كل ما اكتسبوه  والعمل على تطبيق، ضيرتتطلب التحأعمال مخصصة من " للطالب مهمات ليقوموا بها، 

في جامعاتهم وبالتالي في حياتهم المهنية بعد تخرجهم". واختتمت السيدة عجة كلمتها بدعوة الطالب 

لتقديم طلبات  البنكمن هم في السنوات ما قبل األخيرة واألخيرة، إلى زيارة موقع الجامعيين، وباألخص 

 .2016للعام صرفية بالتجزئة الخدمات المللتدّرب في مجال  Bankmedاالنتساب إلى برنامج 

في خلق  Bankmed وقد أثنى إداريو الجامعات المشاركة في هذا الحفل على الدور الفاعل الذي يلعبه 

،  (Dory Daw)فرٍص للطالب تمّكنهم من وضع النظريات في واقعها العملي. وقد أشاد الدكتور دوري داو

بالدور الريادي للبنك  (Sagesse University) الحكمةالمسؤول األكاديمي للموارد البشرية في جامعة 



نهم وضع النظريات في واقعها يقدمها للطالب، حيث يمكّ التي  التدريبي نظراً للفرص Bankmedببرنامج و

وذلك في إفساح المجال أداء مهنياً عالياً  Bankmed: " لقد أثبت قسم التدريب لدى العملي. وأضاف قائالً 

مع السوق وابراز جدارتهم ليس فقط على المستوى األكاديمي ولكن في أماكن االتصال للطالب بسهولة 

المدير التنفيذي لبكالوريوس إدارة األعمال في الجامعة  ،أنطوان صباغالسيد  أعرب، وبدوره العمل أيضاً".

في هذا البرنامج  Bankmed ذلها فريقالتي يبجهود وقت والعن تقديره لل ،(AUB) األمريكية في بيروت

د منحتهم خبرة تعليمية هم قعلّق قائالً: " إن قيادتكم وتوجهيكم لطالبنا في كافة مراحل تدرب  و. التدريبي

 باالهتمام. نتمنى لكم المزيد من النجاح في الموسم المقبل".  ةوعملية جدير

 أختتم الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز للطالب المتفوقين.         و

 

 


