


اخللفية:
يف  وحتديدا  الب�شرية،  املوارد  نظر  وجهات  يف  ال�شريعة  التغريات  مبحاذاة  الأعمال  اإدارة  يف  اجلديدة  الأنظمة  تعقيد  اإن 
احل�شول على الحتياجات التدريبية املنا�شبة للعاملني يف امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية يف تزايد م�شتمر يف الوقت احلا�شر. 
املنا�شبة  احللول  تنفيذ  التحديات يف  من  العديد  هناك  واإمنا  التدريبية،  الحتياجات  فقط يف حتديد  تكمن  ل  امل�شقة  اأن  اإل 

ال�شحيح. امل�شار  تبداأ يف  اذا مل  تف�شل  قد  التي  ال�شل�شلة  العائد من هذه احللول،  وقيا�س 
قبل النظر يف ق�شايا ت�شميم التدريب، ل بد من حتليل الحتياجات بعناية لتطوير حل منهجي من خالل الأ�شئلة عن اين ومتى 
تكون هناك حاجة للتدريب، ما حمتوى هذا الربنامج التدريبي، من هم املوظفون الذين �شوف يتم تدريبهم، والأهم من ذلك 

ما هي اآلية التدريب. اإن عدم امتام هذا التقييم لالحتياجات التدريبية قد ي�شعب التربير املنطقي لتوفري التدريب.
القيام  يتم  مل  اإذا  ال�شحيح  بال�شكل  يتم  اأن  ميكن  ل  عليها  العائد  وتقييم  التدريبية  الإحتياجات  حتديد  دائرة  اإكتمال  اإن 
تقدمي  على  بالقدرة  الثقة  كمهنيني،  لنا،  يوفر  الذي  الأمر  اأي�شا.  الب�شرية  املوارد  يف  ال�شتثمار  على  العائد  قيا�س  بعملية 

التدريبية. احللول  نتيجة  الأعمال  على  الإيجابي  الأثر  واإثبات 
والتكنولوجيا  العوملة  حتديث  مع  يتزامن  م�شتمر  حتول  يف  احللول  على  التدريب  اأثر  وقيا�س  التدريبية  الحتياجات  تقييم  اإن 
وال�شرتاتيجيات، وبالتايل، فاإنه من الأهمية مبكان امل�شاركة ب�شكل م�شتمر يف الربنامج التدريبي وحتديث اأنف�شنا لكي تتناغم 
مع التقنيات املعتمدة يف جمال تقييم الحتياجات واحللول التدريبية وقيا�س العائد على الإ�شتثمار يف التدريب واملوارد الب�شرية   

(ROI) & )ROT(يف امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية.

ماذا ينتظر أن يتحقق من هذه الورشة: 
التدريبية  الحتياجات  لتقييم  امل�شتخدمة  التقنيات  باأحدث  املتدربني  	•اإ�شراك 
 ROI) &)الب�شرية املوارد  يف  والإ�شتثمار  التدريب  من  املردود  وقيا�س 

ROT(( وذلك بهدف حتديد الأداء املطلوب واملهارات الالزمة.
الور�شة من: امل�شاركون يف هذه  �شيتمكن  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

وا�شتيعاب  التدريبية،  الحتياجات  حتليل  من  والغر�س  الديناميكية  	•فهم 
البنك  ي�شتثمر  التي  اأهمية  الأكرث  الأ�شول  تاأثريها على  اللية ومدى  اأهمية هذه 

فيها(املوظفون(. اأموالهم  املالية  املوؤ�ش�شات  اأو 
الحتياجات  لتحليل  وفعال  �شامل  وتنفيذ  وتطوير  ت�شميم  كيفية  	•معرفة 

التدريبية.
والكفاءة  والدافع  وال�شتعدادات،  واملهارات  الالزمة  املعرفة  على  	•احل�شول 

اأن يتم ذلك، ملاذا ومن قبل من؟ والأدوات، لتحديد متى ينبغي 
املالية. املوؤ�ش�شات  و  امل�شارف  اإ�شرتاتيجية  مع  للموظفني  التدريبية  الحتياجات  حتليل  	•جماراة 

املالية. واملوؤ�ش�شات  امل�شرف  ونتائج  التدريب  وحلول  الحتياجات  حتليل  بني  العالقة  	•و�شف 
واملوؤ�ش�شات  امل�شرف  اأهداف  مع  تتنا�شب  حلول  لو�شع   ) •	stakeholders) امل�شلحة  اأ�شحاب  طلبات  بني  التوفيق 

املالية.
	•متييز الحتياجات التدريبية عن امل�شاكل التنظيمية، وربط الأداء الوظيفي مع اأهداف امل�شرف اأو املوؤ�ش�شات املالية والتطبيق 

العملي للعائد على عملية ال�شتثمار يف احللول التدريبية.

منهجية التدريب :
امل�شاركني. بني  حوار  وجمموعات  عملية  وحالت  وتطبيقات  ق�شرية  حما�شرات  الور�شة  جل�شات  تت�شمن 

املستهدفون: املشاركون 
حت�شني  اىل  تهدف  ر�شالة  لديهم  الذين  املهنيني  وجميع  الرئي�شيون  ومعاونوهم  التدريب  مدراء  الب�شرية،  املوارد  مدراء 

املالية. واملوؤ�ش�شات  امل�شارف  يف  اجلودة  عالية  خدمات  وتقدمي  الإنتاجية 



البرنامج ) يتضمن حاالت عملية وتمارين (
الأول الثايناليوم  الثالثاليوم  اليوم 

التدريب 9:00 – 10:30 احتياجات  بني  التوفيق 
يف  املختلفة  وال�شرتاتيجيات 

املالية واملوؤ�ش�شات  البنوك 

والفجوات  الأداء  اكت�شاف 
لتعليمية ا

التقييم  عملية  على  عامة  نظرة 
املالية واملوؤ�ش�شات  البنوك  يف 

التدريبية 10:45 – 12:15 الحتياجات  تقييم 
املالية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  يف 

تواجهها التي  والتحديات 

وتقييم  التدريب  اأهداف  حتديد 
العمل الأداء يف  لتح�شني  احللول 

الحتياجات   بني  ال�شلة  اإقامة 
التدريب  وتقييم  التدريبية 

)ROT)

العثور 12:30 – 13:45  - وحتليلها  البيانات  جمع 
للقيام   املنا�شبة  الأداة  على 

لعمل با

القرارات وتوثيق  احللول  يف تقدمي  ال�شتثمار  على  العائد  حتديد 
)ROI) الب�شرية  املوارد 

يف 14:00 – 15:00 امل�شتخدمة  الأ�شاليب  اأحدث 
يف  التدريبية  الحتياجات  تقييم 

املالية واملوؤ�ش�شات  البنوك 

و�شيا�شة  التدريب  خطة  و�شع 
للتدريب املخ�ش�شة  املوازنة 

العمل مكان  اىل  التدريب  نقل 

الموضوعات الرئيسية مدرجة في البرنامج الزمني كما يلي:

)MBA(   احملاضر : األستاذ بسام منور

لبنان �س.م.ل  اللبناين  العتماد  بنك  التطوير يف  و  التدريب  مدير 
لبنان  / بيبلو�س  بنك  (�شابقًا( يف  املواهب  تطوير  مدير 

التالية: ال�شهادات  على  حا�شل 
لبنان  - المريكية  اللبنانية  اجلامعة  التنفيذية من  الأعمال  اإدارة  ماج�شتري يف   -

لندن الإدارية من جامعة  العلوم  العليا يف  الدرا�شات  دبلوم   -
الأمريكية. املتحدة  الوليات  الب�شرية،  املوارد  اإدارة  SHRM - جمعية  لدى  التعلم  - منظومة 

لبنان. يو�شف،  القدي�س  وجامعة  امل�شرفية  مركزالدرا�شات  الب�شرية-  املوارد  ادارة  يف  ال�شرتاتيجية  الكفاءة   -
كندا. اأونتاريو،  الب�شرية يف  املوارد  ادارة  معهد   - ال�شخ�شية  الكفاءات  تنميط   -

الأمريكية. املتحدة  الوليات  �شيكاغو،  معهد،  والتنمية،  للتدريب  الأمريكية  اجلمعية  ال�شتثمار-  على  العائد   -
الأمريكية. املتحدة  الوليات  وا�شنطن،  الدويل،  الوظيفي  املعهد   - الوظائف  ادارة   -

لبنان. والدرجة - بريوت،  الوظائف  تقييم هياكل   -
الأمريكية. املتحدة  الوليات  توما�س،   - ال�شخ�شي  التحليل   -

وب�شكل  الإدارية  العلوم  يف  واملحلية  الدولية  املوؤمترات  و  املتخ�ش�شة  التدريبية  الدورات  من  بالعديد  منور  الأ�شتاذ  �شارك 
الب�شرية املوارد  ُتعنى يف جمال  انه ع�شو يف جمعيات عاملية كربى  ، كما  الب�شرية  املوارد  خا�س يف 

موؤ�ش�شات  من  والعديد  العربية  امل�شارف  اإحتاد  لدى  مدّرب   / وحما�شر  لبنان  يف  الب�شرية  املوارد  اإدارة  يف  جامعي  اأ�شتاذ 
العربي. والعامل  لبنان  يف  والإ�شت�شارات  التدريب 



رسـم اإلشـتـراك

الأع�شاء . املالية  واملوؤ�ش�شات  $   للم�شارف   950
الأع�شاء . غري  املالية  واملوؤ�ش�شات  $  للم�شارف   1200

امل�شاركني. لل�شادة  يومي  وغداء  وال�شيافة  العمل،  اأوراق  وا�شتالم  الور�شة  اأعمال  وح�شور  الإ�شرتاك  ر�شم  يت�شمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الورشة 

�شباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�شجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�شاعة  من  الزمني:  الربنامج 

. والعربية  الإنكليزية  اللغة  الور�شة:  لغة  

طـريـقـة الـدفـع

الإحتاد   حل�شاب  بحوالة  اأو  العربية،  امل�شارف  اإحتاد  لأمر  نيويورك  على  م�شحوب  م�شريف  ب�شيك 
الور�شة. ح�شوركم  عند  نقدًا  اأو  بريوت/لبنان،  ال�شلح  ريا�س  فرع  العربي،  البنك  طرف    0331-082305/510 رقم   

www.uabonline.org الإنرتنت:  �شبكة  على  موقعنا  زيارة  يرجى  الإئتمان  بطاقة  بوا�شطة  والدفع  لالإ�شرتاك 

Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 
Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)
Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: Union of Arab Banks

يرجى اإر�شال اأ�شماء ال�شادة امل�شاركني اإىل العناوين املبينة اأدناه: 
إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي: 

بريوت - اجلمهورية اللبنانية :  ص.ب. 2416-11 رياض الصلح 2110 1107 —
                   - هاتف: 961-1-364881/5/7+      961-1-377800+         

                                                     -  فاكس:961-1-364955+      961-1-364952+    
e-mails: training@uabonline.org    workshops@uabonline.org   seminars@uabonline.org

  Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

اخلرطوم - مجهورية السودان:  ص.ب. )12597(  -  هاتف وفاكس: 249-183-781742+ —               
       

عّمان - اململكة األردنية اهلامشية : ص.ب. )942100(  عّمان    )11194( األردن   -   هاتف: 962-6-5677234/5+ —        
                                                                          - فاكس: 962-6-5688854+

القاهرة - مجهورية مصر العربية: 19 شارع البطل أمحد عبد العزيز -الدور الثاني، شقة )11( - املهندسني - اجليزة —
             - هاتف:33034442-202+  33023762-202+  -  فاكس:202-33440297+

تونس - اجلمهورية التونسية:  شارع خري الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 — تونس البلفيدير -  مبنى البيت املصريف 
             - هاتف:908083-71-216+     - فاكس:216-71-951419+  



PARTICIPATION FEES:

950 $ for UAB members
1200 $ for Non-UAB members

fees include attending the training workshop, receiving the material, refreshments and a daily lunch.

SCHEDULE AND LANGUAGE:

Registration: the first day from 8am to 9 am.
Schedule : from 9:00 am to 15:00 pm daily.
workshop language: English and Arabic.

MEANS OF PAYMENT
A Bankers check shall be drawn at New York to the order of the Union of Arab Banks, or by transfer to 

the account of the UAB No: 0331-082305/510 Arab Bank - Beirut Lebanon.
For online registration & payment, please visit our website :www.uabonline.org

Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 

Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: Union of Arab Banks

For any additional information or inquiries regarding this event, please contact us at the following addresses: 
Union of Arab Banks
Headquarters:
Beirut - Lebanon:     P.O. Box: 11-2416 Riad El-Solh 1107 2210
             Tel: +961-1-377800 - +961-1-364881 - 5 - 7       Fax: +961-1-364952 - +961-1-364955
             Email: uab@uabonline.org

e-mails: training@uabonline.org    workshops@uabonline.org   seminars@uabonline.org
  Booking online: www.uabonline.org

Regional Offices:
Cairo - Egypt :           19 Al-Batal Ahmed Abdelaziz Str. 2nd Floor - Apt (11) - Mohandissine - Giza  
            Tel: +202-33023762/+202-33034442     Fax: +202-33440297 
             Email: uab-egypt@uabonline.org

Amman - Jordan:     P.O. Box: (942100) Amman (11194) Jordan
           Tel: +962-6-5677234/5    Fax: +962-6-5688854      
            Email:uab-jordan@uabonline.org

Khartoum - Sudan:  P.O. Box: (12597) Khartoum      Telefax: +249-183-781742

Tunisia:                 P.O.BOX:1002/45 Tunis      Tel: +216 71 908083     Fax: +216 71 951 419

Sana’a - Yemen:        P.O. Box: 11318 Sana’ab    Tel: +967 1 242328       Fax: +967 1 242305

 



Program
Day3Day2Day1
Overview of the Evaluation 
Process in Banks and 
financial institutions

Spotting Performance and 
Learning Gaps

Aligning Training Needs with 
different Strategies in Banks 
and financial institutions

9:00 - 10:30

Establishing the Link 
Between the Trainig Needs 
and Training Evaluation 
(ROT)

Identifying and Evaluating 
Solutions to Improve 
Workplace Performance

Needs Assessment in 
banks and Their Challenges 
in Banks and financial 
institutions

10:45 - 12:15

Determining the Return on 
Investment in HR (ROI)

Presenting Solutions and 
Documenting Decisions

Data Collection and Analysis 
- Finding the Right Tool for 
the Job

12:30 - 13:45

Transfer of Training to the 
Workplace

Setting Training Plan 
and Budgeting Policy

New Trainig Methods Used 
in Needs Assessment

14:00 - 15:00

Speaker : Mr. Bassam Nammour  (MBA)

Head of Training & Development department at Credit Libanais / 
Lebanon. 
Former: Head of Talent Development Dept. at Byblos Bank . 

Bassam holds the following degrees & certificates : 
Executive MBA from the Lebanese American University
Post Graduate Diploma in Management from the University of London 
SHRM Learning System- SHRM, USA. 
Strategic Competency in HR- Center of Banking Studies & University of Saint Joseph, 
Lebanon. 
Competency Profiling- Institute of HR in Ontario, Canada. -ROI Skill Building- ATSD & ROI 
Institute, Chicago, USA. 
Career Management “Associate”- Institute of Career Certification International, Washington, USA. 
Job Evaluation & Grade Structures- Beirut, Lebanon. -Personal Profile Analysis- The Thomas 
Solution, USA. 

Mr. Nammour participated in many specialized training programs, local and international 
conferences in Business Administrative Sciences, particularly human resources. He is an 
active member in major global Human Resources Societies. 
An active university professor in human resources in Lebanon and a lecturer for the Union 
of Arab Banks and many other training and consultancy institutions in Lebanon and the 
Arab World.



Background:

The complexity of the new systems in business management along with the rapid changes in the 
Human Resources perspectives, specially in acquiring the right training needs for staff is increasing 
nowadays in banks and financial institutions. The hardship lies not only in pointing the training 
needs; rather, there are several challenges in implementing the right solutions and measuring the 
returns of these solutions; a cycle that will fail if it does not begin in the right track. 
Before training design issues are considered, a careful needs analysis is required to develop a 
systematic understanding of where and when training is needed, what needs to be taught or 
trained, who will be trained and most importantly how will the training be conducted. Unless 
such a needs assessment has been adequately performed it may be difficult to rationally justify 
providing training. 
Closing the cycle will not be properly done if the Return on Investment process is not applied well. 
This will provide us, as professionals, with positive confidence to present and prove the Impact on 
Business as a result of the training solutions. 
Assessing training needs and measuring the impact of the training solutions is transforming with 
the modernization of technology, globalization and strategies; thus, it is crucially important to 
continuously share and update ourselves with the latest techniques adopted in assessing training 
needs and in measuring their returns on the business in banks and financial institutions (ROI & 
ROT).. 

Objectives:

To Share with the trainees the latest techniques of Training Needs 
Assessment and Analysis that could be used in the banks and 
financial institutions nowadays along with how to measure the 
returns of the applied training solutions (ROI & ROT). The purpose 
of this is to identify required performance, knowledge, skills and 
abilities needed. 

In addition to that, participants in this workshop will be able 
to: 

Understand the purpose and dynamics of TNA; and, realize its  �
relevance and crucial importance in the way a bank or financial 
institution manages its most critical asset (its people). 

Know how to design, develop and conduct comprehensive and effective TNA exercise. �
Get the necessary knowledge, skills, aptitudes, motivation, competence and tools to �

decide when it should be done, why and by whom.
Align the training needs analysis with the bank’s and financial institution’s strategy. �
Describe the relationship between needs analysis, training solutions and bank’s and financial  �

institution’s outcomes.
Reconcile stakeholders requests for solutions with real bank  and financial institution goals. �
Distinguish   training   needs   from   organizational problems, and Link improved job   �

performance with the organization’s goals and bottom line with the practical application of 
ROI process 

Training Method:

This workshop is divided into several section per day, each section contains a small lectures  
and a training application exercise that will insure   the transfer of knowledge  beside that each 
trainee will get a handout for each section.

Targetted Attendees: 

This workshop should address: HR Managers, Training Managers and all    
professionals who need to full organizational mission, improve productivity and provide quality 
services.




