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Bankmed  الخدمات المصرفية بالتجزئةمجال في   يالتدريب همن برنامج الحادية عشريختتم الدورة  

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

Bankmed  خالل حفل  بالتجزئةالخدمات المصرفية من برنامجه التدريبي في مجال  الحادية عشردورته

وقد شارك في هذا الحفل . 2016 من تشرين الثاني 26 في خاص أُقيم في مركزه الرئيسي في كليمنصو

باإلضافة إلى  Bankmedمجموعة من األساتذة واإلداريين الجامعيين وعدد كبير من المدراء التنفيذيين في 

  هم.حلالحتفال بنجا دعواالطالب 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 التوجه الفعلية.  العمل بيئة في والتفاعل للطالب االنخراط في محيط يمّكنهم من التفكير

استراتيجيته ضمن المسؤولية االجتماعية للشركات، كما تسلط الضوء المسؤول الذي ينتهجه البنك في إطار 

 في وضع خطط طويلة األجل في مجال االستدامة الدائمة.   على مساعي البنك

برنامجه التدريبي الذي أمتد على  مجاالً لتسعين طالباً لالنخراط في Bankmed أتاح، 2016في العام 

تمّكنهم من  للطالبمنح هذا البرنامج فرصاً عديدًة ما بين شهري حزيران وأيلول. ي مدى ثمانية أسابيع

 األقسامن في التحق المنتسبووقتهم وطاقاتهم وذلك للمشاركة بشكل فاعل في أنشطة البنك. وقد توجيه 

    .لدى البنك بالتجزئةلألعمال المصرفية التابعة مختلفة ال

 لدى  المصرفية بالتجزئة مجموعة األعمال شؤون رئيس، فادي فليحانشدد السيد وخالل الحفل 

Bankmed إذ تمكنهم من البرنامج  المهارات التي يكتسبها المتدربون خالل هذا، في كلمته على أهمية

لدى  والتدريب المهارات إدارةرئيسة شؤون لكلمة  فليحان. تلت كلمة السيد للحياة المهنية االستعداد

Bankmed وفعاليته في مساعدة الطالب في بناء هذا البرنامج أهمية  على أثنت، السيدة روال عجة، التي

مهاراتهم المهنية. واضافت إن هذا البرنامج يلهم الطالب الغتنام كافة الفرص، مشددًة على مزاياه الفريدة. 

لتعاونهم المستمر في إنجاح  األساتذة واإلداريين الجامعيين المشاركين في هذا الحفلشكرت السيدة عجة  كما

من هم في السنوات ما قبل األخيرة واختتمت كلمتها بدعوة الطالب الجامعيين، وباألخص هذا البرنامج. 

 Bankmedالتدريبي  تقديم طلبات االنتساب إلى برنامجل البنكواألخيرة، إلى زيارة موقع 
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في خلق  Bankmed وقد أثنى إداريو الجامعات المشاركة في هذا الحفل على الدور الفاعل الذي يلعبه 

المدير السيد أنطوان صباغ، . وقد أشاد ليمّكنهم من وضع النظريات في واقعها العمللطالب تُ  فرص  

بهذا ، (AUB) دارة األعمال في الجامعة األمريكية في بيروتإل في كلية عليان كالوريوسرنامج البالتنفيذي لب

بغية االنضمام األكاديمي الطالب، الذين باتو يسعّون إلى النجاح البرنامج ُمشدداً على انتشاره الواسع بين 

عن تقديره للوقت والجهود التي يبذلها فريق السيد صباغ  عّبرالتدريبي. كما  Bankmedإلى برنامج 

Bankmed .الدكتور عبد هللا نصر الدين، العميد  أشادوعلى نحو مماثل،  في إنجاح هذا البرنامج التدريبي

لتبنيه هذه المبادرة، مشيراً و Bankmedبدور المساعد في كلية إدارة األعمال لدى جامعة بيروت العربية، 

بأن هذا البرنامج أصبح الخيار التدريبي األول لدى الطالب.  وبدوره نّوه الدكتور ريتشارد أبي صالح، وهو 

، بقيمة هذا البرنامج، (NDU)استاذ مساعد في كلية إدارة األعمال واالقتصاد في جامعة سيدة اللويزة 

من أبرز  واحدالمعرفية والمهنية في ب الفرصة لتوسيع أفاقهم مسلطاً الضوء على أهميته في منح الطال

 المصارف في لبنان، بحسب قوله. 

 أختتم الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز للطالب المتفوقين.         و

سعي البنك المستمر للمساهمة  الخدمات المصرفية بالتجزئةالتدريبي  في مجال  Bankmedيعكس برنامج 

الفرصة الكتساب مهارات مهنية، يهدف هذا البرنامج، الذي صمم ليمنح الطالب وبشكل فاعل في المجتمع. 

إلى توسيع أفاق المعرفة لدى المنتسبين إليه. كما يسلط الضوء على سعي البنك لدعم الجيل الجديد في 

  تصميم خططهم المهنية.  

 


