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اسم 
 البرنامج

اإلحالل الوظيفيو تطوير المسار الوظيفي للعاملين  

 8/12/2019 تاريخ البدء

تاريخ 
 االنتهاء

11/12/2019 

  Full Days  الوقت

 الرسوم

لدى البنك الوطني  10024275رقم  للمشارك الواحد، تسدد في حساب المعهد المصرفي الفلسطيني  دوالر امريكي 1150

  ،فرع الماصيون

IBAN: PS52 TNBC 0000 0000 0001 0040 1664 1 

SWIFT CODE : TNBCPS22 

أخر موعد 
  ل`xللتسجي

  21/11/2019 الخميسنهاية يوم عمل 

 العربية اللغة

  رام هللا –مقر المعهد المصرفي الفلسطيني  الموقع

  مقدمة

�اه�«، اس���م ماك��� تع�� 1997في العام �'، وت%�ی�ًا:»ح�ب ال  ، وت�0أ ب0ع/ ال�.�رات خالل العق�ی' ال�ال

�اه� س�ف 7ف�ق الع�ض؛ -� ال.ل� على ال

ى مع�@ة م=���ة ب' @��? ال�<س=ات؛ - �اه� ال� س�ف ی�%�ل الC%0 ع' ال

�اه� االح�فاH بها أE7ًا.س�ف  -�ى إع�اد نف=ها الس�ق.اب ال  ی��ج� على ال�<س=ات Oاإلضافة ال

�رة Oع� ثالثةRت��و ال ST؟ ك��� عق�د على ت��<ات ماك

�ارد الV�W0ة في �� ال�راسات الى أن ح�الي ثلXي م=<ولي الWة  5000تV�W0ارده\ ال�م<س=ة @��? 7ع�ق�ون أن م

�اه� ال^Tاد7ة وال�هارات ال%الTة غ� مهTأة ل�%ق�b ال�.a ال�=�ق�لTة ل�<س=اته\، وانه م' الRع� ج�ًا اج�_اب ال

  العالTة واالح�فاH بها.
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ولق� وّل� واقع ال%ال ه_ا ق�اعة ل�? @��? ال�<س=ات Oأن الع�اص� الV�W0ة ال��اس0ة هي أث�' ما ت�لc وأن ع�لTة 

�Vل األم� ی�تj ار�Xبها  اس� Hها واالح�فا�V��mف واع�اده ل�هام م=�ق�لTة ت.�O a0ال�=�ق�ل وnال�=ار ال�Tmفي لل

  م�ق�مة،

�mف وال��ی� وال�<س=ة ته�ف الى �عالTة %7�ل  ت%قb ثقافة أداء7ع��� ت.�V� ال�=ار ال�Tmفي م=<ولTة م�W�@ة ب' ال

�� ل��م�=�c اتها وع�لTاتها و@_لفها العامل�ن م=<ولTة ال�=اع�ة على دع\ وت%قb أه�اف ال�<س=ة وال�%=' ال

 لق�راته\ الع�لTة والTR�Wة.

 �V�تأم'  ه�ف الى تت�تa0 الع�لTة Oاس��اتTrTة ورسالة ورؤVة وTp\ وخ.ة ع�ل ال�<س=ة وت��ج�ها الى خ.ة ت�ر�V وت.

� Vوج�د ع�اص� V�WOة ت��لc ال�ع�فة وال�هارة والTR�Wة ال�ي تل�ي حاجات ال�<س=ة ال%اض�ة وال�=�ق�لTة والى تع� 

.'  س�ع�ها، والى ت�ف� ج� rW7ع ال�عل\ وال�.�ر، والى  تل�Tة اح�Tاجات وت.لعات العامل

الفئة 
 المستهدفة

�ارد الV�W0ة •� م�راء ال

• �V� م�راء ق=\ ال��ر�V وال�.

�اه� •� م�راء إدارة ال

•                                                               'ال��راء وال�W�ف�ن ال_ی' W7ار@�ن في ع�لTات ت�ر�V وت.�V� العامل

 عامل'العامل�ن في حقل ت�ر�V وت.�V� ال •

اهداف 
 البرنامج

 ت.�V� ال�=ار ال�Tmفي واإلحالل ال�Tmفي؛ ت%�ی� أه�اف ع�لTات  •

 ت.�V� ال�=ار ال�Tmفي واإلحالل ال�Tmفي وخ.�ات ت�ف_ها؛ ت%�ی� ع�اص� وأسال� ع�لTات  •

�ارسات  دراسة وت%لل  •��ار؛أفEل الE� لع�د م' ال�<س=ات العال�Tة في ه_ا ال

•  � ت.�V� ال�=ار ال�Tmفي واإلحالل ال�Tmفي؛اك�=اب ال���ة الع�لTة في ت.�b أسال

• Tل� ات ت.�V� ال�=ار ال�Tmفي واإلحالل ال�Tmفي؛تأهل ال�Wار@' إلع�اد اس��اتTrTة لع

  

في ال%�م األخ%� س�ف #ق�م الف��  ال��ارك �إع�اد س�اسة ت���� ال��ار ال���في واإلحالل ال���في. 

 وس�12ن ه.ه ال��اسة خار,ة ,��  لل��ار*%(
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اجندة 
  البرنامج

  

  

  

  

  

  ال��4ر االول

  مق�مة:
 

ت��Tة ال�=ار ال�Tmفي م' وجهة نt� ال�<س=ة  •

�mف:�  وال

 تع�SV ال�=ار ال�Tmفي -

 ت�قعات ال�<س=ة -

�mف -� ت�قعات ال

- ' م�ددود الع�لTة على ال.�ف

 

  م�غ�ات ج� الع�ل وم�.ل0اته: •

  

  

  

  

  

  ال6انيال��4ر 

  ع�اص� ع�لTة ت.�V� ال�=ار ال�Tmفي:

 ت%�ی� اله�ف .1

  ت%�ی� ال�rارات اإلدارVة والف�Tة ال�.ل�nة .2

�ات  .3rت%�ی� الف 

�ات .4rوردم الف �V� وضع خ.ة لل�.

 م�اOعة ت%قb االه�اف .5

  

  

ت.�b ع�لي ن=���م Tyه ال�صف 

ال�Tmفي ل�Tmف�' في ال��c على 

'' م��لفV�  م=�

  

  

  

  ال��4ر ال6ال7

  

  ت�زVع االدواروال�=<ولTات:

 دور ال�<س=ة .1

�ارد الV�W0ة .2� دور ق=\ ال

 دور ال��ی� .3

�mف .4� دور ال

  

  

  

  

  ال��4ر ال�ا�ع

  دراسة وت%لل أرnعة ن�اذج ت.�T^Tة:

 DELOITTEش�@ة  -

 ؛3Mش�@ة  -

 األم\ ال��%�ة؛ -

 ش�@ة @�@ا @�ال -
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  ال��4ر ال;ام9

  
 اح�Tاجات ال�<س=ةدور ع�لTة اإلحالل ال�Tmفي في تل�Tة 

  حاض�ّا وم=�ق�ًال.
 

الع�اص� االساسTة لع�لTة اإلحالل ال�Tmفي وخ.�ات 
 ت.�Tقها:
 ت%�ی� ال�mائف ال�فRلTة: .1
 ال�rارات وال���ات الالزمة لها؛ .2
�اه� ال��اس0ة:  .3� ت%�ی� ال
 ت%�ی� ج�ارات وخ��ات ه_ه الع�اص� وم=��اها؛ .4
 4إع�اد خ.a ت.�V� م�اس0ة؛ .5
6. � ع�لTة ال�.�V�. تقT\ وم�اOعة س

  

  

  

  

  

  

  ال��4ر ال�ادس

  
-  bاس��الص واع��اد خ.�ات ع�لTة ل�.�

ع�لTة ت.�V� ال�=ار ال�Tmفي وع�لTة 
 اإلحالل.

 
ی�م ع�ل ج�اعي 7ق�م خالله ال�Wار@�ن  -

Oإع�اد اس��اتTrTة  ت.�V� ال�=ار ال�Tmفي 
واالحالل ال�Tmفي ت�تO a0اح�Tاجات 

�ها؛ وت��ن م<س=اته\ ورسال�ها ورؤ�Vها Tpو 
 خارjة bV�j 7=���م�نها في م<س=اته\

  

  

  

أسلوب 
  العمل

�اد Oاللغة الع�Tnة. •�  س�ف ی�\ تق�7\ ال
•  'Vار�C 7ق�م ال�Wار@�ن ب�%O ،قيT�.ل ال��س�ف �7�ن ال��@� االساسي على ال�Wار@ة ال�W.ة والع

�ارسات ال�ي �ت.�T^Tة لل�V�tات واالف�ار ال�ي ی�\ ع�ضها ودراسة وت%لل ع�د م' األسال� وال
 ت=���مها Oع/ ال�<س=ات ال���?. 

�ل.تق�7\ ال�ع\ وال��جTه لل�Wار@' على هام� ورشة الع • 
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  المدرب

 ف��� رم@? العاصي

Farid Ramzi El-ASSI 

  
خ�Wة دول�ة ع�ل�ة واسعة في حقل ادارة وت��Uة وت���� ال��ارد الT���ة ل�S االمR ال��42ة وفي الق�اع ال;اص 

 X��1ان وس�ر�ا واالردن وال[فة الغ�]�ة وغ@ة والع�اق  والUWل Xالع�]ي والغ�]ي ش�ل Rفي ان4اء م;2لفة م( العال

�Wص ق واالمارات الع�]�ة ال��42ة وال��ل1ة الع�]�ة ال�ع�د#ة وال�غ�ب وال��دان و*�س�ف�  ومال%@�ا وت�*�ا و

  وال��Uا وف�ن�ا وا#�ال�ا وال�ال#ات ال��42ة.

  

  خالل س�Uات خ�Wته ال���لة،  ع�ل في ال��ائف ال2ال�ة:

  م�2�ار في ت�ر�i وت���� ال��ارد الT���ة ل�S األن�وا؛ •

�i وت����ال��ارد الT���ة في م�*@ رئاسة االمR ال��42ة في االردن (األن�وا)، وش�لX م�jول%2ه م�U  ت�ر  •

 خ��ة أقال�R: لUWان وس�ر�ة واالردن وال[فة الغ�]�ة وغ@ة؛

 م�ی� ق�R ال��ارد الT���ة في األمR ال��42ة، م��Uة حفn ال�الم ال�ول�ة في *�س�ف� وفي الع�اق؛ •

•  ��Tال��ارد ال Rا واالردن وغ@ة؛في  �ة لل���ف%( ال�4ل%%(م�ی� ق�U%%ال��42ة في ف Rم�*@ رئاسة االم 

 اس2اذ م4اض� في الqامعة اللUWان�ة وفي *ل�ة ب%�وت الqام�pة؛ •

 

  ك�ا شارك في ع[��ة:

• Rال��42ة إلدارة ال2عل Rاألم S�2Uم  

  االمR ال��42ة –ال�اولة ال���2ی�ة ل����2 ال��ار ال���في  •

    (ATD Central Massachusetts Chapter)ال�p�qة االم���wة لل�2ر�i وال����2  •


