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 دبلوم التأهيل المصرفي 

 
 
 
 
 
 

 الهدف العام
يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل وتمكين موظفي القطاع المصرفي في فلسليلطليلن واللرا لبليلن          

بالعمل فيه وتعريفهم بمختسف جوانبه وآليات وإجراءات العمسيات المصرفية اللداخلسليلة واللخلارجليلة  
 ومن ثم رفع كفاءتهم العسمية والعمسية مما ييهل انخراطهم في العمل وحين أداءهم له.

 

 دورات/مساقات الدبلوم:
 ياعة(. 02ثقافة مصرفية أيايية ) .1
 ياعة(. 11الخدمات والمنتجات االلكترونية ) .0
 ياعة(. 11التيهيالت االئتمانية ) .3
 ياعة(. 11خدمة العمالء وايتيكيت العمل ) .4
 ياعة(. 11محايبة البنوك ) .1
 ياعة(. 02التجارة الخارجية: اعتمادات  بوالص  حواالت  كفاالت ) .6
 ياعة(. 11الجوانب القانونية لألعمال المصرفية ) .7
 ياعة(. 11مقدمة في ادارة المخاطر ) .8
 (11نظم مكافحة  يل االموال ويياية اعرف عميسك ) .9

 

 ياعة.  141عدد الساعات اإلجمالية للدبلوم:  
 

 نخبة من المدربين المتميزين ذوي الخبرة في فسيطين: المدربون:
 
 االيتاذ ضياء الدين عبد الفتاح -1
 االيتاذ عامر ابو قاهوق -0
 االيتاذ عسي شكري -3
 االيتاذ حيام نزال -4
 االيتاذ بايم بواطنة -1
 االيتاذ حمدي دحادحة -6
 االيتاذ نعيم ابو الفضل -7
 االيتاذ يائد مقدادي -8
 االيتاذ فراس مرار -9

$( للسلملشلارك اللواحلد ملن  ليلر 1322$( لسمشارك الواحد ملن اععضلاء  و) 1122) الرسوم:

اععضاء  يتم تيديلدهلا بلملوجلب حلواللة بلنلكليلة للحليلاب اللملعلهلد اللملصلرفلي اللفلسليلطليلنلي رقلم 

 . فرع المنارة -لدى البنك العربي   9230/259945/510
 
 
 

تعقد دورات الدبسوم في مقر المعهد في رام هللا  حيث ييتم البدء فلي اللدبلسلوم   مكان وتاريخ االنعقاد:
 )أيام يبت(. 0422020218ابتداء من 

 
  الشهادة:

% ملن علدد يلاعات اللدبسوم 82يمنح المشارك شهادة الدبسوم في حال حضوره ملا ال يقلل علن 
% مللن عللدد يللاعات كللل مللياق( واجتيللازه االمتحانللات 12)شللريطة حللضوره مللاال يقللل عللن 

 الخاصة بها.



 

 

  ثقافة مصرفية أساسية
 

 األهداف العامة:

 .تعريف المشاركين بأيس وقواعد العمل المصرفي وأخالقيات العمل بشكل عام
 

 المحتويات الرئيسية:
 

 الجزء االول:
 
 التعريف بالبنوك ونشاتها وتطورها.  .1
 أنواع البنوك واهدافها ومهامها. .0
 التنظيم اإلداري والهيكل التنظيمي لسبنك. .3
 اليرية المصرفية ومقومات البنك الناجح. .4
 الرقابة المصرفية ودور يسطة النقد. .1
 مقدمة في المخاطر المصرفية. .6
 الخدمات والمنتجات التي تتعامل بها البنوك والتطورات الحديثة. .7
 ثقافة مصرفية ايالمية.  .8
 أخالقيات العمل المصرفي. .9
 

 الجزء الثاني: أساسيات الودائع

 المهام الرئيسية للعمل في الودائع . .1

 أنواع الودائع وخصائصها ومزاياها. .2
 لمن تفتح؟(. -الحسابات التي تفتحها البنوك )التعريف .3
 انواع الحسابات وخصائصها. .4

 .الحسابات المقيمة وغير المقيمة .5

 االيداعات واجراءاتها / تغذية الحساب. .6
جراءاتها. .7  السحوبات وا 
 دفاتر الشيكات : إعدادها وتسليمها. .8
 الشيكات: تعريفها وبياناتها اإللزامية واالختيارية. .9



 

 

 

 . مفهوم المقاصة والغرض من إنشاء مكتب المقاصة.01
جراءات معالجة شيكات المقاصة.00  . آليات وا 
 . نظام التلر والصراف اآللي.01
 . إغالق الحسابات.01
 . كشوف الحسابات.01
جراءاتها.01  . لتعليمات الدورية الثابته وا 

 
 

 الخدمات والمنتجات االلكترونية
 

 األهداف العامة:
 

تعريف المشاركين بالخدمات والمنتجات االلكترونية مثل االنترنت البنكي  
 الصرافات االلية  ....

 
 

 المحتويات الرئيسية:
 

 لمحة عن الخدمات المصرفية في القطاع المصرفي .1
 الى اين تتجه الخدمات المصرفية .0
 نشأة وتطور الخدمات المصرفية االلكترونية .3
 أهداف وفوائد الخدمات المصرفية االلكترونية .4
 محاذير ومعيقات الخدمات المصرفية االلكترونية .1
 خدمات الصراف اآللي .6
 الخدمات المصرفية عبر الهاتف والبنك الناطق .7
 الخدمات المصرفية عبر االنترنت .8
 الخدمات المصرفية عبر االجهزة الخسوية .9

12.Credit and Debit Cards 



 

 

 

  التسهيالت االئتمانية والتحليل االئتماني

 األهداف العامة:
 تعريف المشاركين بقيم التيهيالت وأهدافها ومدى تأثيرها عسى البنك. .1
 تعريف المشاركين بأنواع التيهيالت وارتباطها بيوق العمل. .2
 تعريف المشاركين بمواصفات موظف التيهيالت. .3
 تعريف المشاركين بالتحسيل االئتماني وأركانه. .4
 تعريف المشاركين بمراحل التحسيل االئتماني  أركانه وأهدافه. .5
تعريف المشاركين بمراحل ما بعد اتخاذ قرار منح التيهيالت من لحظة التنفيذ  .6

 لحين التيديد.
 

 المحتويات الرئيسية:
 دور التسهيالت وأهميتها في العمل المصرفي: .1

 .الموقع التنظيمي لقيم التيهيالت 
 )مواصفات موظف )ضابط االئتمان 
 .العوامل المؤثرة في قدرة ويياية البنك التيسيفية 

 عوامل داخسية. .1
  عوامل خارجية. .2

 تصنيف التسهيالت: .2
 .حيب ايتحقاقها 
 .حيب الضمان 
 .حيب الغاية والغرض 
 .حيب طريقة التيديد 
 .حيب نوع التيهيالت 

 التيهيالت المباشرة .1
 التيهيالت  ير المباشرة .2

 التحليل االئتماني:  .3
 .تعريف التحسيل االئتماني 
 .أركان عمسية التحسيل االئتماني 

 تعريف المخاطر المحتمسة. .1
 تقييم عناصر المخاطرة. .2
 تغطية عناصر المخاطرة. .3



 

 

 مراحل التحليل االئتماني: .4
 :مرحسة االتصال وجمع المعسومات 

المقابسة الشخصية مع العميل طالب التيهيالت  أهميتها  .1
 والعناصر التي يجب أن تغطيها.

 اعوراق الثبوتية. .2
 مركزية المخاطر. .3
 البنوك اعخرى. .4

  مرحسة مصادر البنك الداخسية: .5

 مسف العميل. -

 قيم الودائع. -
 قيم التيهيالت والكمبياالت واالعتمادات والكفاالت. -
  قيم بوالص التحصيل والحواالت. -      

 
 القوائم المالية. .6
 الزيارات الميدانية. .7
 الموردين. .8
 المنافيين. .9

  مصادر أخرى..12
 مرحسة الغربسة. 

 ايتبعاد المعسومات  ير الضرورية. .1
مناقشة مدى معقولية الغرض من التيهيالت ومدى صحة  .0

  المعسومات المقدمة من العميل.
 

 :مرحسة التقييم وتشمل العناصر الواجب تقييمها  
 المبسغ المطسوب. .1
 الغرض من القرض. .0
 المقترض. .3
 الضمانات. .4
 رأس المال. .1
 مصادر التيديد. .6
 صفة االقتراض. .7
 طبيعة عمل المقترض. .8
 الظروف االقتصادية. .9



 

 

 
 .مرحسة المفاوضات 
  .مرحسة اتخاذ القرار 
 

 مراحل تنفيذ قرار التسهيالت: .5
 .مرحسة التوثيق القانوني 
 .مرحسة وضع التيهيالت موضع التنفيذ 
 .مرحسة المتابعة 
 .مرحسة التيديد 
 .مرحسة التحصيل )في حال التنفيذ( وعالقته بالقرار االئتماتي 



 

 

 خدمة العمالء وايتيكيت العمل
 

  األهداف العامة:

خروج المتدربين بقناعة بأن عمالء البنك هم اياس العمل وهم موجودين لتقديم خدمة 
متميزة  لهم عن هذا العميل هو من ييتطيع ان يعين او يوظف بل انه هو من ييتطيع 
ان يطرد اي موظف من العمل  حالما قرر ان ينتقل لستعامل مع اي بنك آخر. ان بناء 

  -اتيكيت الخدمة الراقية-ثقافة مهنية قائمة عسى التميز في تقديم خدمة رائعة لسعمالء
 هي هدف ايايي يتعمل الدورة عسى تحقيقه.

 

 مع نهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على :
 
 ما هو إتيكيت اععمال؟ ولماذا يجب ان يكون لنا اتيكيت خاص بنا وبعمالئنا؟ 
  وصف الخدمة المتميزة والتي تفوق توقعات العمالء والعمل عسى تطبيقها من

 الجميع وكعمل جماعي .
  التعرف عسى  الفوائد الشخصية التي ييتم تحقيقها من تقديم خدمة متميزة والتي

 يييتفيد منها الجميع .
 ان يتقن المتدربون  التواصل )التعامل( مع انماط اليسوك المختسفة من العمالء 
  ان يتعرفوا عسى اهم المعيقات التي تمنعهم من تقديم خدمة متميزة لسعمل عسى

 تجنبها .
 تعسم فن التعامل مع العميل الغاضب والقدرة عسى الرد عسى اإلعتراضات المختسفة 
  وضع خطة عمل جماعية لتحيين الية تقديم خدمات افضل لسعمالء وبما يتالءم مع

 خطة البنك.
 اتقان اليات جديدة في التعامل مع ضغوط العمل 
 

 المحتويات:
 

 اوال: العميل في قلب العملية التسويقية للبنك:
 التعرف الى مكان العميل في قسب العمسية التيويقية 

  اتيكيت خاص بالتعامل معهم  –تطور النظرة الى العمالء–  
  اتيكيت اععمال في القرن الحادي والعشرين 
 الفرق بين اليسع والخدمات   خدمة العميل واحدة 
 خدمة العمالء كثقافة2ايتراتيجية ولييت كقيم او دائرة في البنك 
 تحقيق اعهداف البيعية واعهداف اعخرى من خالل خدمة العمالء 

 
 



 

 

  ثانيا:تنمية قدرات المشاركين على اكتساب مهارات التميز في تقديم الخدمة:
 
 

  مدخل الى التواصل مع العمالء 
 التواصل الريمي والغير ريمي 
 مهارات التميز في تقديم خدمة متميزة لسعمالء 
  العائد من تقديم خدمة متميزة عسى الشركة الموظف  المجتمع 
 كيف يياعد الموظف في اي موقع كان عسى اكتياب وبناء والء العمالء 
  كيفية بناء موقف إيجابي تجاه العمالء  -بناء ثقافة خدمة العمالء اإليجابية كفريق 
 
 

ثالثا:ماهي الخدمة المتميزة وما هي أهم الخطوات لتحقيق خدمة متميزة من موظفي 
 البنك:

 
 مفهوم الخدمة المتميزة لسعمالء  اتيكيت خاص بالبنك 
 ميتويات الخدمة المتميزة لسعمالء 
 اهم المعيقات امام تقديم خدمة متميزة لسعمالء وكيف نتعامل معها 
  نحن عمالء عند بعضنا البعضالعمالء الداخليينخدمة  
 العمل عسى اتقان خطوات تقديم خدمة متميزة 
 لغة الجيد والتواصل البصري  المظهر الخارجي 

 
 رابعا:تطبيقات في خدمة العمالء

 
 إدارة وتجاوز توقعات العمالء من الخدمة المقدمة لهم 
 اتقان تقنيات جديدة في التعامل مع اعنواع المختسفة من العمالء 
 تعسم كيفية خسق انطباع اولي وانطباع اخير اثناء وبعد تقديم الخدمة 
 التعرف الى عناصر الخدمة المتميزة التي تفوق توقعات العمالء 
 تعسم وبناء مهارات جديدة في خدمة العمالء 
 

 خامسا:التعامل مع االعتراضات والشكاوى
 لماذا يعترض وعسى ماذا يعترض العمالء 
 فن تحويل اإلعتراض الى فرصة 
 كيف نتعامل مع اإلعتراضات المختسفة 
 فن التعامل مع االنواع المختسفة من العمالء خاصة الزبون الغاضب 
 التعرف الى اهم المعيقات التي تحول بينهم وبين تقديم خدمة ومتميزة 
 التعامل مع شكاوي العمالء 



 

 

  سادسا:التعامل مع االنواع المختلفة من العمالء:
 

 نحن ال نختار عمالءنا عسينا ان نتعامل معهم مهما كانوا 
 تصنيف العمالء لماذا؟ 
 كيف نصنف العمالء كيف نقرر من اي االنواع هم؟ 
 كيف نتعامل باحتراف مع كل نوع منهم؟ 
 كيف نتعامل مع الزبون الغاضب؟ 
 
 

سابعا: مقدم الخدمة، تصنيف الموظفين في تقديم خدمات متميزة للعمالء، من اي 
 االنواع انت؟:

 
 كيف تتعرف عسى قدراتك في تقديم خدمة متميزة لسعمالء؟ 
 كيف تصنف نفيك كمقدم لسخدمة؟ 
 صفات مقدم الخدمة المتميزة 
 المهارات المطسوبة من مقدم الخدمة المتميزة 
 

 ثامنا:ادارة الذات وتحمل ضغوط العمل:
 
 دورة الضغط النفيي 
  التعامل مع الضغوط اليومية والضغط النفيي 
 الراحة النفيية في تقديم خدمة متميزة لسعمالء 
 

 

  محاسبة البنوك
 

 األهداف العامة:
 
تعريف المشاركين بأهداف النظام اللملحلايلبلي وعلنلاصلره اعيلايليلة وتلطلبليلقلاتله  .1

 المصرفية.

  .تزويد المشاركين بالمعسومات المحايبية الضرورية الالزمة لعمسهم في البنك .0

إطالع المشاركين عسى أعمال قيم المحايبة في البنك في نهاية الشهر ونهاية الينة  .3
 المالية.

 
 



 

 
 

 المحتويات الرئيسية:
 

مقدمة عن المحايبة والنظام المحايبي2 المبادئ والفرضيات المحايبية والقيود   .1
 المحايبية  ميزان المراجعة والتيويات الجردية والحيابات الختامية.

 القيود المحايبية في البنك. .0

 أعمال قيم المحايبة بالفرع. .3

 قيود الفوائد اآللية الشهرية. .4

 القيود المحايبية في المقاصة والحواالت المركزية. .5

 القيود المحايبية في الدوائر اعجنبية وعمسيات الخزينة. .6

 محايبة المركز والفروع والمرايسين. .7

 محايبة االيتثمارات بالبنك .8

 قيود المخصصات. .9

 البيانات والتقارير المالية..10

 تقارير يسطة النقد الفسيطينية..11
 
 

 التجارة الخارجية:
 

 االعتمادات المستندية وبوالص التحصيل
 األهداف العامة:

تعريف المشاركين بمفهوم العمسيات التجارة الخلارجليلة وملوقلعلهلا بليلن اللقلطلاعلات  .1
 المصرفية اعخرى بشكل عام.

تعريف المشاركليلن بلأهلمليلة االعلتلملادات اللمليلتلنلديلة كلأحلد أهلم أدوات اللتلجلارة     .0
 الخارجية.

تطوير مهارات المشاركين في مجال االعتملادات اللمليلتلنلديلة وتلوضليلح اللملراحلل  .3
العمسية المختسفة التي يمر بها االعتماد الميتندي وزيادة معرفة المشلاركليلن بلفلنليلاتله 

 وأهم مزاياه.
زيادة مهارة المشاركين في كيفية طسب إصلدار االعلتلملاد واللتلعلرف علسلى حلقلولله  .4

 المختسفة.



 

 

 أوالً: االعتمادات المستندية:
 

 تعريف االعتماد الميتندي. .1
 مبادئ في إصدار االعتمادات الميتندية. .0
 اععراف الموحدة لالعتمادات الميتندية. .3
 أنواع االعتمادات. .4
 الميتندات المطسوبة. .1
 أطراف االعتماد الميتندي. .6
 إصدار االعتمادات الميتندية. .7
 تعديل االعتمادات الميتندية. .8
 االعتمادات الواردة. .9

 تدقيق الميتندات. .12
 تيديد الميتندات. .11
 المصطسحات التجارية. .10

 

 ثانياً: بوالص التحصيل:
 العمسية التجارية ودور التحصيل في خدمة العمسيات التجارية. .1
 تعريف بوليصة التحصيل. .0
 إدارة عمسية التحصيل. .3
 التحصيل الميتندي واالعتماد الميتندي. .4
 ميؤولية ودور البنك في عمسية التحصيل. .1
 مميزات عمسية التحصيل. .6
 بوالص التحصيل الميتندية الواردة والصادرة. .7
 الشيكات بريم التحصيل. .8
 القواعد الموحدة. .9

 
 الكفاالت المصرفية و الحواالت

 

 األهداف العامة:
تعريف المشاركين بمفهوم عمسيات التجارة الخارجية وموقعها بين القطلاعلات  .1

 المصرفية اعخرى بشكل عام.
الكفلاالت اللملصلرفليلة كلأحلد أهلم أدوات اللتلجلارة   تعريف المشاركين بأهمية .0

 الخارجية.
 تعريف المشاركين بأهمية الحواالت في عمسية تمويل التجارة الدولية. .3
المرمحا م   تطوير مهارات المشاركين في مجال الكفاالت المصرفية وتوضيلح .4

المختسفة التي تمر بلهلا اللكلفلاللة وتلعلريلف اللملشلاركليلن بلأنلواعلهلا و العرلية 
 ايتخداماتها. 

التعرف عسى دور البنوك المرايسة في إتمام الحواللة اللملصلرفليلة واللكلفلاالت  .1
 الخارجية. 



 

 
 

 المحتويات الرئيسية:
 

 مقدمة  .1
 أهمية الكفاالت المصرفية وفعاليتها في عمسيات التجارة الدولية. .0
 تعريف مفهوم الكفالة المصرفية. .3
 بيان أطراف الكفالة المصرفية .4
 أنواع  الكفاالت المصرفية وايتخداماتها المختسفة. .1
 المراحل العمسية إلنجاز االعتماد وبيان المرايالت الميتخدمة خالل ذلك.   .6
 تعديل الكفالة المصرفية. .7
 إلغاء الكفالة المصرفية. .8
 الكفالة المدفوعة. .9

 أطراف الحوالة المصرفية. .12
 دورالبنوك المرايسة وفي تنفيذ الحواالت.   .11
 القيود المالية. .10
 نظام اليويفت وأهميته في تنفيذ الحواالت.  .13
 حاالت عمسية. .14

 

 الجوانب القانونية لألعمال المصرفية
 

 مقدمة عامة: .1
 
 .القوانين التي تحكم أعمال البنوك 
 

 الجوانب النظرية كمدخل للعمل المصرفي: .2
 

 .المعرفة القانونية بالعمل المصرفي وأهميته 
 .معايير التفرقة بين اععمال المدنية واععمال التجارية 
 .)العقد )تعريف  أركان  أنواع 
 .)اعوراق التجارية ) تعريف  خصائص  وظائف  أنواع 
 .)الشركات ) تعريف  أركان  أنواع 
 

  



 

 

 الجوانب العملية ألعمال البنوك: .3
 

  فتح الحياب ) المتطسبات والشروط لألفراد ومختسف الجهات
 ومرجعيتها(.

   أنواع الحيابات وخصائصها ) الجاري  الجاري مدين  التوفير
 المشتركة(.

 .)اليرية المصرفية )تعريف  ضوابط ومعايير 
 .)النيابة في التعاقد2 الوكاالت ) أنواعها  شروطها  بياناتها 
 .الحجوزات القضائية 
  الشيكات )تعريف  أنواع  خصائص( شروط  المعارضة بالوفاء  أيباب

 إعادة  تداول  فقدانها.
 .الجوانب القانونية لسفوائد المصرفية 
 .حيابات القاصرين وإدارتها 
   القروض والتيهيالت ومخاطرها االئتمانية )أنواع  شروط وضمانات

 توثيق قانوني  رهونات(.
 .القيود اآللية بالخطأ وعكس القيد 
 .كشوف الحيابات وأهميتها وحجيتها القانونية 
   التوقيع المعتمد لدى البنك )أهميته  أنواعه وتزويره  تغييره وايتبداله

 اقترانه بختم(.
 .الوفاة وتوزيع الرصيد عسى الورثة والتصرف بالحياب بعد الوفاة 
 .الرواتب وقيدها بالخطأ وإعادتها 
 .قبول تعسيمات الفاكس والبريد اإللكتروني 
 .التغطية اآللية لسحيابات 
 .الخزنات والصناديق الحديدية 
 .إجراءات وتعسيمات ومعايير االمتثال 
 .قوانين وإجراءات وتعسيمات مكافحة جرائم  يل اعموال 

 مبادئ وأساسيات التقاضي واللجوء إلى المحاكم: .4
 .صالحيات المحاكم الفسيطينية 

 حاالت عملية. .5

 مقدمة في إدارة المخاطر:
 األهداف العامة والمحتويات:

 تعريف المشاركين بمفهوم الحوكمة والمخاطر .1
 التعرف عسى العناصر االيايية الدارة المخاطر .0
 مفهوم الرقابة المصرفية وأهميتها. .3

 cosoالمبادئ اعيايية لنموذج  .4



 

 

 :مقدمة في مكافحة عمليات غسل االموال وتطبيق قاعدة اعرف عميلك
 األهداف العامة :

 .تعريف المشاركين بجريمتي  يل اعموال وتمويل اإلرهاب 
   تعزيز الوعي لدى الرشاركين  ول مخاطح جحيرتي غس  األموال وتروي

 اإلرهاب وآثارها على الرؤسسة واالقتصاد الوطني كك .
  تعريف المشاركين بقاعدة اعرف عميسك  وبذل العناية المهنية الواجبة والمعززة

 وآليات تطبيقها.
  التعريف بضابط االتصال ودوره في بناء نظام متكامل لمكافحة جريمة  يل

 اعموال وتمويل اإلرهاب.
  تعريف المشاركين عسى آليات تصنيف العمالء حيب المنهج المبني عسى المخاطر

(Risk Based Approach.) 
  اكساب الرشاركين الرعحفة الكافية  ول آليات مكافحة عرليات غس  األموال

 وتروي  اإلرهاب.
 المحتويات:

 .التعريف بجريمة  يل اعموال 
  جريمة  يل اعموال. -أركان  خصائص  مراحل 
 .صفات الدول التي تجذب عمسيات  يل اعموال 
 .العوامل التي ياعدت عسى ظهور عمسيات  يل اعموال 
 .التعريف بعمسيات تمويل اإلرهاب 
 .المخاطر المترتبة عسى جريمة  يل اعموال وتمويل اإلرهاب 
 .توضيح باالختالفات بين عمسيات  يل اعموال وتمويل اإلرهاب 
 .دور البنوك في مكافحة عمسيات  يل اعموال وتمويل اإلرهاب 
   تطبيق قاعدة اعرف عميسك  بذل العناية المهنية الواجبة والمعززة "اعرف عميسك

 اعرف موظفك  اعرف بنكك المرايل  اعرف عميل عميسك".
  مؤشلرات االشلتباه حلول عمسيلات  ليل اعملوال  -التعرف عسى الرايلات الحملراء

 وتمويل االرهاب.
  أهم المعايير والجهود الدولية في مكافحة عمسيات  ليل اعملوال وتمويلل اإلرهلاب

"MENA FATF." 
 الجهللود المبذولللة فللي فسلليطين لمكافحللة جريمللة  لليل اعمللوال وتمويللل اإلرهللاب  

 .وحدة المتابعة المالية" -"السجنة الوطنية لمكافحة  يل اعموال 
  التعريللف بللضابط االتللصال لمكافحللة جريمللة  لليل اعمللوال ودوره فللي بنللاء نظللام

 متكامل لمكافحة جريمة  يل اعموال وتمويل اإلرهاب.
 ( التعرف عسى تصنيف العمالء حيب المنهج المبني عسى المخلاطرRisk based 

approach.) 
 .ايتعراض ومناقشة حاالت عمسية حول جريمة  يل اعموال وتمويل اإلرهاب 



 

 

 

 الى من المدرب االيام إسم المساق التدريبي

ثقافة مصرفية أساسية    2/2/12//1 24/2/2/12 ضياء عبد  الفتاح 3 

مقدمة في ادارة املخاطر    24/2/2/12 11/2/2/12 سائد مقدادي 2 

التسهيالت االئتمانية   1/4/2/12 21/2/2/12 علي شكري  2 

 21/4/2/12 14/4/2/12 نعيم أبو الفضل 2الجوانب القانون لالعمال 

 5/5/2/12 22/4/2/12 باسم بواطنة 2 محاسبة البنوك

 1/1/2/12 2/2/12//2 حسام نزال 2 خدمة العمالء وايتيكيت العمل 

 22/1/2/12 14/1/2/12 حمدي دحادحة 3التجارة الخارجية: اعتمادات،  

الخدمات واملنتجات االلكترونية   11/2/2/12 4/2/2/12 عامر ابو قاهوق  2 

 25/2/2/12 12/2/2/12 فراس مرار 2نظم مكافحة غسل االموال  
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