
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ال��نامج ال��ر��ي اخال�ات الع�ل ال���في

  ال�ق�مة

��ر ح�ل أه��ة الع�ل، وم�� انع�اس ه�ه ال��� ��تع�+* اخال'�ات الع�ل %$�ل عام م"��عة م  ال��� ال�ي ت

%�فاءه .ك�ا >عّ+* مفه�م  ق+ل ال��9ف7 ، وت���6ه� على ان"از ما ه� م4ل�ب م2ه�على ال*.-ة في الع�ل م  

أخال'�ات الع�ل %$�ل عام ع  م"��عة م  ال�عای7* األخال'�ة ال�ي >"C االل�Aام بها في ال�ه2ة أو ال��9فة، 

  وال�I >عّ� أI ان�هاك له�ه ال�عای7* م  ق+ل ال��9ف7  ت6*فًا غ7* أخالقي.

وذلQ م  أجل ال��6ل على ثقة    الع�ل حال�ا وخاصًة اإل>"اب�ة م2ها مه�ة م  م�K2ر م6*في،ان أخال'�ات 

�لفه ال�ي ق� ی�ع*ض�ا لها Uز تفاني ال��9ف7  وت6*فاته� ت"اه ال��اقف ال�Aأن >ع  ��< W7ائ  والع�الء، حYAال

̀ على اه��ة اخال'�ات ل�ا جاء ه�ا ال+*نامج ال��̂ر+ي ل م  س�عة أع�ال ال�6*ف في ال]�ق %$�ل عام. aال bل[�

 الع�ل وم�� انع�اس ذلQ على ال��9ف7  وعلى ال�`س]ه %$�ل عام

 الف�ات ال���ه�فة:

�لف م�اقعه� %ال�6*ف   Uافة ال��9ف7  ال�ی  له� عالقه %الع�الء او %ال��ردی  على مd 

  أه�اف ال��نامج ال��ر��ي:

  س7���  ال�$ار�dن %ع� ان�هاء ال+*نامج م  :

 هfی��  ت��ی� مفه�م الع�ل�ة االدا̂رة وال��اد>ه ال

 ه لالخال'�ات�gات ال�2ا�dالق*ارات وال]ل� C2"ع*ف على اخال'�ات الع�ل ال�6*في وت�  ال

 �6ه واالخال'�ه %الع�لU$ال�هارات ال *   ال�ع*ف على اسالC7 ت4̂�

 عل7ها Cغل�  فه� ت��>ات ومUاj* الع�ل و�i�dة ال

  
  
  
  
  



 

  

�ات ال+*نامج ال �̂��   :�̂ر+يم

  ال�'&ر االول:   

  الة إع�اد دل)ل ألخال�ات الع�ل في ال�3س�ات وآلة ال�قا/ة وال��ا/عة على ت*�)( ال�ل)ل :

الع�لة االدار�ة /ال��ارف - 1              

 ه %ال�6ارفfی�� اه��ة االدارة ال

 ع�امل واساس�ات ن"احها 

 االدارة %ال�6ارف عل� وف  واخالق  

دل)ل اخال�ات الع�ل وال�ل&ك ال�ه:ي والق�ار االخالقي :    -2               

 ما ه� ال�ق�6د ب�ل7ل اخال'�ات الع�ل وال�ة االع�اد  

 ما ه� ال�ق�6د %ال]ل�ك ال�ه2ي  

  ما ه� ال�ق�6د %الق*ار االخالقي  

 دل7ل اخال'�ات الع�ل l7+4ال*قا%ه على ت mاس  

  الف ب7  دل7ل اخال'�ات الع�ل وال]ل�ك� ال�ه2ياوجه االخ

  ال�'&ر ال>اني : 

  اخال�ات الع�ل ال&اج@ ت&ف�ها ل�? العامل)< في الق*اع

G وال�FادEء االخال�ه ل�? االن�ان :   - 1           Hات ال>الثه ل�*&ر ال�&��ال�  

  ال�]��� ما ق+ل ال�قلI�7 -أ                  

 ه وال4اعهYالعق� �� ال��جه ن



 

  

 ال��افأه ��  ال��جه ن

ال�]��� ال�قلI�7  -ب                     

 ات"اه ال4فل ال6الح  

 امK2ال�الء للقان�ن وال  

ال�]��� ما %ع� ال�قلI�7  -ج                    

  الع�اله وروح القان�ن  

 ء القان�ن العال��هIم-اد  

اخال�ات الع�ل ال�ي JK@ ت&ف�ها ل�? العامل)< في الق*اع -2             

 اههA2ال  

 ه�sال��ض�  

 ل]̂*ه ا  

 فاءهtال  

 قهfال"�اره %ال 

العالمات الفارقه لل�&Oف ال:اجح - 3              

ه واالخال�ه ل�? العامل)<: -4            �QRة ت*&�� ال�هارات الST  

 ال]ل�ك اال>"ابي  

 ل ال�$�الت�  ال-�W ع  j*ق سهله ل

 اصل ال"�7ه�� مهارات ال



 

  

 ه�Kاالت6االت اللف  

 ه�Kاالت6االت غ7* اللف  

 (ال�اح� l*̂الع�ل ب*وح الف) ال$��ل�ه  

 هfی��  الع�ل ض�  اسالC7 االدارة ال

 ̀ول�ه   ت��ل ال�]

 عامل�  ع�م ت*ك اداب ال�6*ف %ال

 وال$��� اقل *fتق�ی* الع�ل اك  

ه : - 5             �QRه الاسV ت*&�� الفعال  

  الق�ه wنقا AÂتع  

 اه��  ال��ازن ب7  الع�ل وال

  ��2ه ال�ات�ه�  ال�عل� ال�]��* وال

 ال�-ادرة  

Wال�'&ر ال>ال :  

ه X >(ات الع�ل على الق*اع وعلى العامل  مQا]� اإلخالل /أخال�

     ال�Rاكل االخال�ه وال�Qا]� ال�ي ق� ی&اجهها ال�&Oف)< في ب)�ة الع�ل ال�اخلة والQارجه لل���ف -1   

    ال�Qا]� وال��دودات ال�ل�ه لالخالل /أخال�ات الع�ل على ال���ف وعلى العامل)< -2   

ة تJ:@ ال�Rاكل االخال�ه /الع�ل  -3   ST  



 

   

  ال�'&ر ال�ا/ع :     

  اإل]ار القان&ني ال:اGO ل�Qا]� اإلخالل /أخال�ات الع�ل  

تعارض ال��الح في الع�ل ال���في - 1                 

  تعارض ال�6الحمفه�م  

 تعارض ال�6الح C2"ت ��  ك�z ی

 ادارة تعارض ال�6الح 

اده الفعاله وأث�ها على ال�قل)ل م< مQا]� االخالل /اخال�ات الع�ل  -2               Hال  

 مفه�م ال��اده  

 ت�4ر ال��اده  

 هfی��  معادلة ال��اده ال

 ال��اده %الع�ل wان�ا  

  

                              االسال)@ ال��ر��ة: 

 ام اسل�ب الع6ف ال�ه2ي�U�  حاالت ع�ل�ة ف*د>ه وج�ا�sه ( ورش ع�ل) وم2اق$�ها %أس

 س27ا̂ر�هات ت�̂ر+�ه 

 66ه %ال��ض�عU� م$اه�ة افالم ت�̂ر+�ه ق76*ه م

  العاب داخل القاعهPLAY ROLE  (هAف� ( هادفة لل��ض�ع + d]* ال"��د وم

 

 



 

 

  

  : ع�د ال�اعات وال�&اع)�

 25  ساعة ت�̂ر+�ة على م�ار خ�]ة ا>ام ت�̂ر+�ة ب�اقع خ�]ة ساعات ی�م�ا 

  14:00وحتى  9:00من الساعة  19/12/2019-15يوميا من 

  

  

b  : ال�cال

 450 دوالر امريكي للمشارك الواحد 

  

  

  : ال��رب

  والتدريب، مرفق السيرة الذاتية.االستاذ هشام حمدية، خبرة عريقة في المجاالت المصرفية وادارية  

  

  

  : ل���e م< ال�عل&مات

 2971003-02هاتف رقم: 

 2971007-02فاكس رقم: 

 training@pbi.psبريد الكتروني: 

  www.pbi.psموقع الكتروني: 

 


