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 التخصصیةالتدریبیة الجزء االول : الدورات 
 
 

 الدولیة الشھادات دبلومات  -أوالً :
 

 تخصصیةدبلومات مھنیة  -ثانیاً  :
 

 االسالمیة الصیرفةدبلومات-ثالثاً :
 

 قصیرةبرامج تدریبیة  -رابعاً  :
 

 ورش العمل  -خامساً :
 

 برامج تأھیل المتدربین -سادساً :
 

 الدبلومات المھنیة التخصصیة والشھادات الدولیة بنظام جمع النقاط -سابعاً :
 

 محتویات البرامج -ثامناً:
 

 الثاني : دورات اللغة االنجلیزیةالجزء 
 
 

 ) starterاوال : المستوى المبتدي ( 
 

 ) elementaryثانیاً : المستوى الثاني ( 
 

 

 ) pre- intermediateثالثاً : المستوى الثالث ( 
 

 

 ) intermediateرابعاً : المستوى الرابع (
 

 

 ) upper- intermediateخامساً : المستوى الخامس ( 
 
 

 )IELTSسادساً : المستوى السادس ( 
 

 ) Business course دورة المصطلحات (  -سابعاً :
 

 ) Conversation( دورات محادثة داخلیة للمدراء والمسئولین  -ثامناً :
 

 

 دورة محادثة خارجیة  لمن أنھى متطلبات الدورات الداخلیة  -تاسعاً :
 

 محتویات البرامج -عاشراً :
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 الثالث : دورات الحاسب االليالجزء 

 
 

 الدورات التخصصیة -أوالً :
 دورة أمن المعلومات 
  سیسكودورة 
  دورة میكروسوفت 

 دورة نظام السویفت 
  دورة األوراكل 

 
 

 الدورات العامة  -ثانیاً :
  االكسیل متقدمدورة )Advanced excel ( 
  ) 2013دورة إدارة الوقت والبرید االلكترونيOUTLOOK ( 
 دورة التحلیل االحصائي )SPSS ( 
  انجلیزي –دورة الطباعة باللمس  ( عربي( 
 لقیادة الحاسوب الرخصة الدولیة )ICDL( 
 ) دورةVMware VSphere( 
  دورةITIL Information Technology Infrastructure Library - Foundation)( 
 ) دورةWeb sphere administration ( 

 
 

 ً  محتویات البرامج -: ثالثا
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 اجلزء االول 
 

 الدورات التدريبية التخصصية 
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ً
 دبلومات الشهادات الدولية -:  أوال

 
 

الدبلوم المھني  اختصاصي معتمد في االمتثال والمنتھي بشھادة اختصاصي معتمد في االمتثال  -1
Certified Compliance Specialist (CCOS) 

 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 اعداد  وبناء منظومة االمتثال  2 25 المتثالمقدمة عن ا 1
 غسل االموال وتمویل االرھاب مكافحة 3

 Foreign Account Tax Complianceقانون االمتثال الضریبي للحسابات األجنبیة  4 25
Act (FATCA)و متطلباتCRS) Common Reporting Standards( 

 الحوكمة 5
 حمایة البیانات والخصوصیة للعمالء وطرق التعامل مع العمالء بعدالة 6 50

 الدولیة في مكافحة الفساد واجراءات المحافظة على اخالقیات العملالمعاییر  7
 CCOSأسئلة وتمارین علیإمتحان شھادة  9 25 ادارة شكاوى العمالء وتأثیرھا على المؤسسات  8

 125 إجمــــــالي الســـاعات
 

الدبلوم المھني  إدارة المشاریع الصغیرة والمتوسطة  والمنتھي بشھادة  اختصاصي معتمد في  -2
 Certified SMEs Specialist (SMeS)المشاریع الصغیرة والمتوسطة" 

 
 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 الصغیرة والمتوسطة وجمع المعلومات وفھمھتحلیل أعمال الشركات  2 25 مقدمة حول قطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة وتمویلھ 1
 البیانات المالیة والتحلیل المالي للشركات الصغیرة والمتوسطة 4 25 التحقق من معلومات الشركات الصغیرة والمتوسطة 3
 25 تحلیل التدفقات النقدیة للشركات الصغیرة والمتوسطة 5
 25 ومراقبتھاادارة محفظة قروض الشركات الصغیرة والمتوسطة  6
 25 تبني استراتیجیة متكاملة لتمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة في المصارف التقلیدیة واالسالمیة 7
 SmeSأسئلة وتمارین علیإمتحان شھادة  9 25 الوسائل االضافیة للحد من مخاطر اقراض المشاریع الصغیرة والمتوسطة 8

 150 إجمــــــالي الســـاعات
 

 

-IFRSالدبلوم المھني خبیر  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المنتھي بالشھادة المھنیة  -3
Expert 

 
 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 25 لتقاریر المالیة واألحداث الالحقة لھاا 1
 25 والقیاس لألصول غیر المتداولة االعتراف 2
 25 والشركات الزمیلةالقوائم المالیة الموحدة والمنفصلة  3
 25 األدوات المالیة 4
 25 القطاعات المتخصصة 5
 25 والقیاس لبنود القوائم المالیة االعتراف 6
 25 اإلفصاح في البیانات المالیة 7
 IFRS-Expert 25أسئلة وتمارین علیإمتحان شھادة  8

 200 إجمــــــالي الســـاعات
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 الدبلوم المھني الخبیر  التحلیل المالي والمنتھي بشھادة شھادة خبیر في اعداد النماذج المالیة  -4
 CertifiedModeling&Financial Analysis Expert(Cert.MFA)وتحلیلھا   

 
 
 

 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 25 كیفیة تحلیل المخاطر 1
 25 وتحلیل القوائم المالیة إعدادكیفیة  2
 25 وسندات الشركات أسھمتحلیل وتقییم  3
 50 إعداد النماذج المالیة 4
 25 باستخدام الحاسوب وإعداد النماذج المالیة تطبیقات على التحلیل المالي  5
 Cert.MFA 25أسئلة وتمارین علیإمتحان شھادة  6

 175 إجمــــــالي الســـاعات
 

 
 

 ) CPMSوالمنتھي بشھادة ( المالیة والمحافظ االستثماریة الدبلوم المھني  األسواق -5
 

 
 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 25 مدخل إلى االستثمار و تداول األوراق المالیة 1
 25 تبادل العمالت االجنبیة 2
 50 إدارة المحافظ االستثماریة 3
 50 التحلیل المالي لغایات االستثمار  4
 CPMS 25 أسئلة وتمارین علي إمتحانشھادة  5

 175 إجمــــــالي الســـاعات

 
الدبلوم المھني  الدبلوم المھني في بازل والمنتھي بشھادة اختصاصي معتمد في إدارة المخاطر  -6

Certified Risk Specialist (CRS) 
 

 

 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 25 مقدمة في إدارة المخاطر 1
 III 50وفق بازل مقررات بازل وسبل تعزیز االستقرار المالي والمصرفي العالمی 2
 25 إدارة األزمات واستمراریة األعمال 3
 25 إدارة المخاطر لتكنولوجیا المعلومات  4
 CRS 25 أسئلة وتمارین علي إمتحانشھادة  5

 150 إجمــــــالي الســـاعات
 

 

اختصاصي معتمد في مكافحة غسل "الدبلوم المھني  مكافحة غسل األموال والمنتھي بشھادة  -7
 Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)"األموال

 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 50 مخاطر وطرق غسل األموال وتمویل اإلرھاب 1
 25 األموال وتمویل اإلرھابمعاییر االلتزام الرقابي لمكافحة غسل  2
 25 برنامج االلتزام الرقابي لمكافحة غسل األموال 3
 CAMS 25أسئلةوتمارینعلیإمتحانشھادةو إجراء وتدعیم عملیة التحقق 4

 125 إجمــــــالي الســـاعات
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 والمنتھي بشھادةمعتمد بشریة اختصاصي موارد  الدبلوم المھني -8
 CHR )(Certified Human Recourse 

 
 

 الساعات انــــــــــــالبی ت

 مدخل إلي إدارة الموارد البشریة 1
 

25 
 25 تخطیط الموارد البشریة وتحلیل الوظائف ووصفھا 2
 25 الحصول على الموارد البشریة واألجور والتوجیھ والترقیات 3
 25 انضباط العاملین وتقویم أداء العاملین 4
 25 التدریبیة والجودة الشاملة في إدارة الموارد البشریةالعملیة  5
 ربط المسار التدریبي بالمسار الوظیفي بإستخدام منھجیة الجدارات 6

 

25 
 CHR 25المتحانعلى إمتحان الشھادة والجلوس  تطبیقات 7

 175 إجمــــــالي الســـاعات
 

 

 
ً
 الدبلومات املهنية التخصصية -: ثانيا

 
 

 المھني التخصصي  التجارة الدولیةالدبلوم  -1
 

 

 الساعات انــــــــــــالبی ت

ساسیة في التجارة الترتیبات المصرفیة والعملیات األمقدمة في التجارة الدولیة (  1
 25 )الدولیة للبنوك 

 25 الحواالت المصرفیة  وبوالص التحصیل 2
 50 خطابات الضمان المصرفیة واعتمادات الضمان 3
 INCOTERMS 2010: 50المستندیة وشروط التسلیم في التجارة الدولیة: اإلعتمادات 4
 50 ورشة عمل على اعمال دائرة الخدمات التجاریة   5

 200 إجمــــــالي الســـاعات
 

 

 الدبلوم المھني التخصصي البطاقات المصرفیة -2
 

 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 25 اإللكترونیة البطاقات المصرفیة والخدمات 1
 25 الیة عمل البطاقات المصرفیة وفق المصارف اإلسالمیة 2

التسویات المحاسبیة لعملیات البطاقات االلكترونیة والمالیة االلكترونیة لعملیات  تفویض  3
 25 سحوبات البطاقات

 25 الدراسة االئتمانیة لمنح قروض البطاقات 4
 25 البطاقات االئتمانیةالتسویق والبیع المصرفي لمنتج  5
 25 البطاقات المصرفیة واسالیب االحتیال والتزویر 6
 ورشة عمل في ادارة البطاقات المصرفیة والمراجعة واالمتحان الشامل  7

 

50 
 200 إجمــــــالي الســـاعات
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ً
 الدبلومات املهنية للمصرفية االسالمية -: ثالثا

 

 . اإلسالمیة الدبلوم المھني  محاسبة المصارف -1
 
 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 25 أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي 1
 25 مدخل إلي المعالجات المحاسبیة في المصارف اإلسالمیة 2
 25 المعاییر المحاسبیة الصادرة عن ھیئة المعاییر اإلسالمیة 3
 25 التطبیقات المحاسبیة لصیغ التمویل بالمداینات( البیوع )  4
 25 التطبیقات المحاسبیة لصیغ التمویل باإلستثمار( المشاركات )   5
 25 التطبیقات المحاسبیة للعملیات المصرفیة المحلیة   6
 25 التحلیل المالي والقوائم المالیة في المصارف  7

 175 إجمــــــالي الســـاعات
 

 
 . الدبلوم المھني  إدارة الفروع المصرفیة -2
 

 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 25 المتطلبات المعرفیة والسلوكیة إلدارة الفروع 1
 25 القیادة وإدارة التغییر في المنھج اإلسالمي 2
 25 تصویب ) –قیاس  –إدارة المخاطر المصرفیة ( تحلیل 3
 25 الرقابة الداخلیة والشرعیة والمركزیة  4
 25 التقدیریةالتخطیط اإلستراتیجي والموازنة  5
 25 اإلشراف الفعال وإدارة الجودة الشاملة 6
 25 تقییم أداء الفرع وتقییم أداء الموظفین 7
 25 التسویق المصرفي المتقدم 8

 200 إجمــــــالي الســـاعات
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 الدبلوم المھني  الرقابة التدقیق المالي الشرعي والمركزي -3
 

 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 25 ھیئة الرقابة الشرعیة : المھام والمنھج 1
 25 التدقیق المالي والشرعي في المصارف اإلسالمیة 2
 25 رقابة المصرف المركزي على المصارف اإلسالمیة 3
 25 المعاییر الشرعیة الصادرة عن ھیئة المعاییر  4
 25 المعاییر المحاسبیة الصادرة ھیئة المعاییر اإلسالمیة   5
 25 تصویب )   –قیاس  –إدارة المخاطر المصرفیة ( تحلیل 6
 25 مبادئ الحوكمة وإدارة اإلمتثال 7
 25 تدریب عملي 8

 200 إجمــــــالي الســـاعات

 
 
 
 
 
 الدبلوم المھني التمویل المصرفي اإلسالمي -4
 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 25 أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي 1
 25 األسس الفقھیة للمصرفیة اإلسالمیة 2
 25 المدخل إلیاإلقتصاد اإلسالمي 3
 25 تطبیقات صیغ التمویل بالمداینات( البیوع )  4
 25 تطبیقات صیغ التمویل باإلستثمار( المشاركات )   5
 25 اإلسالمي ومخاطرهمزایا التمویل  6
 25 التحلیل المالي ألغراض التمویل في المصارف اإلسالمیة   7
 25 دراسات الجدوى اإلقتصادیة وقبول التمویالت في المصارف  8

 200 إجمــــــالي الســـاعات
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ً
 الربامج التدريبية القصرية -: رابعا

 
 
 
 

 

 مكان االنعقاد الساعات انــــــــــــالبی ت
 زلیتن بنغازي یفرن البیضاء سبھا صبراتة طرابلس

 √ √ √ √ √ √ √ 25 تنمیة مھارات رؤساء االقسام 1
تنمیة مھارات كتابة المراسالت والتقاریر  2

 x x x x x x √ 25 االداریة 
 √ √ x x √ √ √ 25 التقنیات الحدیثة لألرشفة االلكترونیة 3
تنمیة المھارات الفنیة والتنظیمیة للسكرتاریا  4

 x x √ x √ x √ 25 التنفیذیة ومدراء المكاتب
 √ √ x √ √ √ √ 25 إعداد دراسات الجدوى االقتصادیة للمشروعات  5
معاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر التقاریر  6

 √ √ IFRS  _IAS 25 √ √ √ x xالمالیة الدولیة 

معاییر التدقیق الداخلي وفق المعھد األمریكي  7
 √ √ IIA. 25 √ √ √ √ xللمراقبین الداخلیین 

 √ √ x √ √ √ √ 25 لغیر المحاسبینالمحاسبة  8
 x x x x x x √ 25 دلیل عمل منتج االجارة المنتھیة بالتملیك 9
 x x x x x x √ 25 دلیل عمل منتج المشاركة 10
 x x x x x x √ 25 دلیل عمل منتج االستصناع 11

 

قواعد التعرف على ھویة الزبائن بالمصارف  12
 X 25 )مكافحة غسل االموال (اعرف عمیلك ألغراض

 
x 

 
√ 

 
x 

 
√ 

 
√ x 

 

13 
جرائم االحتیال على الصراف االلي بالمصارف 

 x √ √  x x √ 25 والیة حمایتھا 
 √ √ √ √ √ √ √ 25 ادارة التغییر واالبتكار في العمل  14
 x x x x x x √ 25 إدارة االحتیاطي األجنبي 15
 x x x x x x √ 25 الكلي والتنبؤالتحلیل االقتصاد  16
تنفیذ السیاسة النقدیة بإستخدام نھج توجیھ  17

 x x x x x x √ 25 سعر الفائدة
 x x x x x x √ 25 السیاسة النقدیة وسیاسة سعر الصرف 18
 االردن 25 التخطیط للتدریب وفقا لمنھجیة ربط المسارین 19
العائد من تحدید االحتیاجات التدریبیة وقیاس  20

 تركیا 25 التدریب
 

 

: 
ً
 ورش العمل -خامســـــا

 

 مكان االنعقاد الساعات انــــــــــــالبی ت
 تركیا 10 ربط المسار التدریبي بالمسار الوظیفي 1
 األردن 10 دور اإلمتثال في المصارف 2
 البحرین 10 الصكوك اإلسالمیة  3
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ً
 برامج تأهيل املتدربني -:  سادسا

 
 

 

 Certified Trainer (CT)البرنامج التأھیلي (المدرب المصرفي) والمنتھي بشھادة مدرب معتمد  -1
 

 
 
 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 25 أساسیات العملیة التدریبیة 1
 25 ربط المسار التدریبي بالمسار الوظیفي باستخدام منھجیة الجدارات 2
 25 األسالیب العلمیة الحدیثة في إعداد الحقائب التدریبیة  3
 TOT( 25مھارات المدرب والتواصل الجید خالل التدریب (  4
 25 وتطبیقات مسبقة Certified Trainer (CT)امتحان شھادة  5

 125 إجمــــــالي الســـاعات
 

 

 

 
 

 CSAA- AAOIFIبرنامج تأھیل المحاضر الشرعي في العمل المصرفي اإلسالمي المنتھي بشھادة  -2
 
 

 

 الساعات انــــــــــــالبی ت
 25 األصول العامة لالقتصاد اإلسالمي 1
 25 األسس النظریة والتطبیقیة للعمل المصرفي اإلسالمي 2
 25 صیغ التمویل واالستثمار في المصارف اإلسالمیة 3
 25 التأصیل الشرعي للعملیات المصرفیة اإلسالمیة 4
 25 التقلیدیة ) –العملیات المصرفیة ( اإلسالمیة 5
 25 الرقابة والتدقیق الشرعي في المصارف اإلسالمیة 6
 25 تدریب المدربین 7
 25 تدریب عملي 8

 200 إجمــــــالي الســـاعات
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ً
طهادات الدولية بنظام مجع النقاالدبلومات املهنية التخصصية والش -: سابعا  

 

 اسم الدورة ت
 المؤھلة لنیل

 

عدد 
  الساعات

 الشھادة الدولیة الدبلوم المھني
 25 ـــ دبلوم المحاسبة في المصارف اإلسالمیة أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي 1
 25 ـــ دبلوم إدارة الفروع المصرفیة إلدارة الفروعالمتطلبات المعرفیة والسلوكیة  2
دبلوم الرقابة والتدقیق المالي الشرعي  ھیئة الرقابة الشرعیة : المھام والمنھج 3

 25 ـــ والمركزي
 25 ـــ دبلوم التمویل المصرفي اإلسالمي أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي 4

 مقدمة عن االمتثال - 5
 منظومة االمتثالاعداد  وبناء  -

 

 دبلوم إختصاصي معتمد في اإلمتثال
 

CCOS 
 

 
25 

6 
مقدمة حول قطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة  -

 وتمویلھ
تحلیل أعمال الشركات الصغیرة والمتوسطة وجمع  -

 المعلومات وفھمھ

 

 دبلوم إدارة المشاریع الصغیرة والمتوسطة
 
 

SMeS 
 

 
 
25 

دبلوم الخبیر في المعاییر الدولیة إلعداد  الالحقة لھا التقاریر المالیة واألحداث 7
 IFRS-Expert 25 التقاریر المالیة

 Cert.MFA 25 دبلوم الخبیر في التحلیل المالي كیفیة تحلیل المخاطر 8
دبلوم األسواق المالیة والمحافظ  مدخل إلى االستثمار و تداول األوراق المالیة 9

 CPMS 25 اإلستثماریة
 CRS 25 دبلوم بازل مقدمة في إدارة المخاطر 10
 CAMS 50 دبلوم مكافحة غسل األموال مخاطر وطرق غسل األموال وتمویل اإلرھاب 11
مقدمة في التجارة الدولیة(الترتیبات المصرفیة  12

 )والعملیات األساسیة في التجارة الدولیة للبنوك
 

 الدبلوم التخصصي " التجارة الدولیة "
 
 ـــ

 
25 

 25 ـــ "لوم التخصصي " البطاقات المصرفیةالدب البطاقات المصرفیة والخدمات اإللكترونیة 13
 CHRM 25 الدبلوم المھني في إدارة الموارد البشریة مدخل إلي إدارة الموارد البشریة 14
مدخل إلي المعالجات المحاسبیة في المصارف  15

 اإلسالمیة
 

 اإلسالمیةدبلوم المحاسبة في المصارف 
 

 ـــ
 

25 
 25 ـــ دبلوم إدارة الفروع المصرفیة القیادة وإدارة التغییر في المنھج اإلسالمي 16

 اإلسالمیةتدقیق المالي والشرعي في المصارفال 17
 

دبلوم الرقابة والتدقیق المالي الشرعي 
 والمركزي

 

 ـــ
 

25 
 25 ـــ المصرفي اإلسالميدبلوم التمویل  األسس الفقھیة للمصرفیة اإلسالمیة 18
دبلوم الخبیر في المعاییر الدولیة إلعداد  االعتراف والقیاس لألصول غیر المتداولة 19

 IFRS-Expert 25 التقاریر المالیة
 Cert.MFA 25 دبلوم الخبیر في التحلیل المالي كیفیة إعداد وتحلیل القوائم المالیة 20
األسواق المالیة والمحافظ دبلوم  تبادل العمالت االجنبیة 21

 CPMS 25 اإلستثماریة
 CRS 50 دبلوم بازل مقررات لجنة بازل 22
معاییر االلتزام الرقابي لمكافحة غسل األموال  23

 وتمویل اإلرھاب
 

 دبلوم مكافحة غسل األموال
 

CAMS 
 

25 
 25 ـــ الدبلوم التخصصي " التجارة الدولیة " الحواالت المصرفیة  وبوالص التحصیل 24
الیة عمل البطاقات المصرفیة وفق المصارف  25

 اإلسالمیة
 

 "لوم التخصصي " البطاقات المصرفیةالدب
 

 ـــ
 

25 

 تخطیط الموارد البشریة وتحلیل الوظائف ووصفھا 26
 

 الدبلوم المھني في إدارة الموارد البشریة
 

CHRM 
 

25 
المعاییر المحاسبیة الصادرة عن ھیئة المعاییر  27

 اإلسالمیة
 

 دبلوم المحاسبة في المصارف اإلسالمیة
 
 ـــ

 
25 

 –قیاس  –إدارة المخاطر المصرفیة ( تحلیل  28
 25 ـــ دبلوم إدارة الفروع المصرفیة تصویب )

دبلوم الرقابة والتدقیق المالي الشرعي  رقابة المصرف المركزي على المصارف اإلسالمیة 29
 25 ـــ والمركزي
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30 
 

 25 ـــ دبلوم التمویل المصرفي اإلسالمي إلیاإلقتصاد اإلسالمي المدخل

31 

 

 مكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب -
قانون االمتثال الضریبي للحسابات األجنبیة  -

Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA)و متطلباتCRS) Common 

Reporting Standards( 

 
 اإلمتثالدبلوم إختصاصي معتمد في 

 
 

CCOS 

 

 
25 

32 
التحقق من معلومات الشركات الصغیرة  -

 والمتوسطة
البیانات المالیة والتحلیل المالي للشركات الصغیرة  -

 والمتوسطة

 
 دبلوم إدارة المشاریع الصغیرة والمتوسطة

 
SMeS 

 
25 

القوائم المالیة الموحدة والمنفصلة والشركات  33
 الزمیلة

المعاییر الدولیة إلعداد دبلوم الخبیر في 
 IFRS-Expert 25 التقاریر المالیة

 Cert.MFA 25 دبلوم الخبیر في التحلیل المالي تحلیل وتقییم أسھم وسندات الشركات 34
دبلوم األسواق المالیة والمحافظ  إدارة المحافظ االستثماریة 35

 CPMS 50 اإلستثماریة

وسبل تعزیز االستقرار المالي  IIIمقررات بازل 36
 CRS 50 دبلوم بازل والمصرفي العالمي

 CAMS 25 دبلوم مكافحة غسل األموال برنامج االلتزام الرقابي لمكافحة غسل األموال 37
 50 ـــ الدبلوم التخصصي " التجارة الدولیة " خطابات الضمان المصرفیة وإعتمادات الضمان 38

39 
لعملیات البطاقات االلكترونیة التسویات المحاسبیة 

والمالیة االلكترونیة لعملیات  تفویض سحوبات 
 البطاقات

 

 "لوم التخصصي " البطاقات المصرفیةالدب
 

 ـــ
 

25 

 التطبیقات المحاسبیة لصیغ التمویل بالمداینات 41
 25 ـــ دبلوم المحاسبة في المصارف اإلسالمیة ( البیوع )

 25 ـــ دبلوم إدارة الفروع المصرفیة والشرعیة والمركزیةالرقابة الداخلیة  42
دبلوم الرقابة والتدقیق المالي الشرعي  المعاییر الشرعیة الصادرة عن ھیئة المعاییر 43

 25 ـــ والمركزي

44 
 

 25 ـــ دبلوم التمویل المصرفي اإلسالمي تطبیقات صیغ التمویل بالمداینات( البیوع )

دبلوم الخبیر في المعاییر الدولیة إلعداد  األدوات المالیة 45
 IFRS-Expert 25 التقاریر المالیة

 Cert.MFA 50 دبلوم الخبیر في التحلیل المالي إعداد النماذج المالیة 46
دبلوم األسواق المالیة والمحافظ  التحلیل المالي لغایات االستثمار 47

 CPMS 50 اإلستثماریة

48 
 

 CRS 25 دبلوم بازل واستمراریة األعمالإدارة األزمات 
 CAMS 25 دبلوم مكافحة غسل األموال إجراء وتدعیم عملیة التحقق 49
اإلعتماداتالمستندیة وشروط التسلیم في التجارة  50

 :INCOTERMS 2010الدولیة:
 

 50 ـــ الدبلوم التخصصي " التجارة الدولیة "
 25 ـــ "لوم التخصصي " البطاقات المصرفیةالدب البطاقاتالدراسة االئتمانیة لمنح قروض  51
التطبیقات المحاسبیة لصیــغ التمویل باالستثمار  53

 25 ـــ دبلوم المحاسبة في المصارف اإلسالمیة (المشاركات)
 25 ـــ دبلوم إدارة الفروع المصرفیة التخطیط اإلستراتیجي والموازنة التقدیریة 54
دبلوم الرقابة والتدقیق المالي الشرعي  المحاسبیة الصادرة ھیئة المعاییر اإلسالمیةالمعاییر  55

 25 ـــ والمركزي
 25 ـــ دبلوم التمویل المصرفي اإلسالمي تطبیقات صیغ التمویل باإلستثمار(المشاركات) 56

57 

 الحوكمة -
حمایة البیانات والخصوصیة للعمالء وطرق  -

 بعدالةالتعامل مع العمالء 
المعاییر الدولیة في مكافحة الفساد واجراءات  -

 المحافظة على اخالقیات العمل

 
 دبلوم إختصاصي معتمد في اإلمتثال

 
CCOS 

 

 

 
50 

تحلیل التدفقات النقدیة للشركات الصغیرة  58
 والمتوسطة

 
 SMeS 25 دبلوم إدارة المشاریع الصغیرة والمتوسطة

الخبیر في المعاییر الدولیة إلعداد دبلوم  القطاعات المتخصصة 59
 IFRS-Expert 25 التقاریر المالیة

تطبیقات على التحلیل المالي وإعداد النماذج المالیة  60
 Cert.MFA 25 دبلوم الخبیر في التحلیل المالي باستخدام الحاسوب

دبلوم األسواق المالیة والمحافظ  CPMS شھادة أسئلة وتمارین علي إمتحان 61
 CPMS 25 اإلستثماریة
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 CRS 25 دبلوم بازل إدارة المخاطر لتكنولوجیا المعلومات 62
 CAMS 25 دبلوم مكافحة غسل األموال CAMS شھادة أسئلة وتمارین علي إمتحان 63
 50 ـــ الدبلوم التخصصي " التجارة الدولیة " ورشة عمل على اعمال دائرة الخدمات التجاریة 64
 25 ـــ "لوم التخصصي " البطاقات المصرفیةالدب والبیع المصرفي لمنتج البطاقات االئتمانیةالتسویق  65
 25 ـــ دبلوم المحاسبة في المصارف اإلسالمیة التطبیقات المحاسبیة للعملیات المصرفیة المحلیة 67
 25 ـــ دبلوم إدارة الفروع المصرفیة اإلشراف الفعال وإدارة الجودة الشاملة 68
دبلوم الرقابة والتدقیق المالي الشرعي  تصویب ) -قیاس -(تحلیل إدارة المخاطر المصرفیة 69

 25 ـــ والمركزي
 25 ـــ دبلوم التمویل المصرفي اإلسالمي مزایا التمویل اإلسالمي ومخاطره 70
ادارة محفظة قروض الشركات الصغیرة والمتوسطة  71

 ومراقبتھا
 
 SMeS 25 الصغیرة والمتوسطةدبلوم إدارة المشاریع 

دبلوم الخبیر في المعاییر الدولیة إلعداد  االعتراف والقیاس لبنود القوائم المالیة 72
 IFRS-Expert 25 التقاریر المالیة

 Cert.MFA 25 دبلوم الخبیر في التحلیل المالي Cert.MFAأسئلة وتمارین علیإمتحان شھادة  73
 CRS 25 دبلوم بازل CRS  شھادة أسئلة وتمارین علي إمتحان 74
 البطاقات المصرفیة واسالیب االحتیال والتزویر 75

 

 25 ـــ "لوم التخصصي " البطاقات المصرفیةالدب
 25 ـــ دبلوم المحاسبة في المصارف اإلسالمیة التحلیل المالي والقوائم المالیة في المصارف 77
 25 ـــ دبلوم إدارة الفروع المصرفیة تقییم أداء الفرع وتقییم أداء الموظفین 78
دبلوم الرقابة والتدقیق المالي الشرعي  مبادئ الحوكمة وإدارة اإلمتثال 79

 25 ـــ والمركزي

التحلیل المالي ألغراض التمویل في المصارف  80
 25 ـــ دبلوم التمویل المصرفي اإلسالمي اإلسالمیة

الشركات الصغیرة تبني استراتیجیة متكاملة لتمویل  81
 والمتوسطة في المصارف التقلیدیة واالسالمیة

 

 دبلوم إدارة المشاریع الصغیرة والمتوسطة
 

SMeS 
 

25 

دبلوم الخبیر في المعاییر الدولیة إلعداد  اإلفصاح في البیانات المالیة 82
 IFRS-Expert 25 التقاریر المالیة

والمراجعھ ورشة عمل في ادارة البطاقات المصرفیة  83
 50 ـــ "لوم التخصصي " البطاقات المصرفیةالدب واالمتحان الشامل

 25 ـــ دبلوم إدارة الفروع المصرفیة التسویق المصرفي المتقدم 85
دراسات الجدوى اإلقتصادیة وقبول التمویالت في  86

 25 ـــ دبلوم التمویل المصرفي اإلسالمي المصارف

 وتأثیرھا على المؤسساتادارة شكاوى العمالء  - 87
 CCOSإمتحان شھادة  أسئلة وتمارین علي -

 

 CCOS 25 دبلوم إختصاصي معتمد في اإلمتثال

دبلوم الخبیر في المعاییر الدولیة إلعداد  IFRS-Expertأسئلة وتمارین علیإمتحان شھادة 88
 IFRS-Expert 25 التقاریر المالیة

المالي الشرعي دبلوم الرقابة والتدقیق  تدریب عملي 89
 25 - والمركزي

90 
الوسائل االضافیة للحد من مخاطر اقراض  -

 المشاریع الصغیرة والمتوسطة
 SMeSإمتحان شھادة  أسئلة وتمارین علي -

 

 دبلوم إدارة المشاریع الصغیرة والمتوسطة
 

SMeS 
 

25 
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 : حمتويات الربامج
ً
 تاسعا

 

 :دبلومات الشهادات الدولية :
ً
 أوال

 
 
 
 

 بشهادة إختصاصي معتمد يف اإلمتثالواملنتهي اختصاصي معتمد يف االمتثال  الدبلوم املهني يف
Certified Compliance Specialist (CCOS) 

 
 ساعة تدر�ب�ة 125: زمن البرنامج 

 2018/  09/  27-02طرابلس (  – ) 09/08/2018 – 15/07بنغازي (  -:موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 

 تعریف المشاركین بطرق اعداد وبناء منظومة االمتثال 
  تعریف المشاركین بقانونFATCA  وCRS ومتطلباتھ 
 تعریف المشاركین بالمعاییر الدولیة في مكافحة الفساد و متطلبات حمایة البیانات والخصوصیة 
  تمكین المشاركین من إدراك المخاطر المتوقعة الناجمة عن عدم تطبیق اجراءات االلتزام من قبل وحدات

 في المصارف والمؤسسات المالیة االمتثال
  ،وأقرتھا   تسلیط الضوء على المعاییر الدولیة التي أوصت بھا الھیئات المختصة في ھذا المجال

 مؤسسات رقابیة وتشریعیة في العالم
  تعریف المشاركین بأھمیة حمایة البیانات والخصوصیة للعمالء وطرق التعامل مع العمالء بعدالة والتعامل

 مع شكاوى العمالء
 تعریف المشاركین بطرق مكافحة الفساد 
  تأھیل المشاركین للتقدم للشھادة المھنیة "شھادة اختصاصي معتمد في االمتثالCertified 

Compliance Specialist (CCS) 
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  المستهدفون :- 
  في المصارف والمؤسسات المالیة ومكافحة غسل االموالمدراء وموظفي وحدة االمتثال 
 والمؤسسات المالیة كإدارة المخاطر، المراجعة والتدقیق البنوك  فيدراء وموظفي اإلدارات الرقابیة م

 لجرائم المالیة وغسل االموال، ومكافحة اوالرقابة الداخلیة
 قانون االمتثال الضریبي للحسابات األجنبیةعن تطبیق  نالموظفین المسؤولیFATCA  وCRS 
  الموظفون العاملون في ادارة شكاوي العمالء 
 الموظفون العاملون في ادارة الحوكمة 
 المحامون والمستشارون والعاملون في ھذا المجال 

 

 
 

 

 المحتو�ات :- 
 

 االول: مقدمة عن االمتثال المحتوى
 

 تحدید نظم وقواعد االمتثال 
 خصائص وظیفة االمتثال 
  ضمان استقاللیة وظیفة االمتثال 
  االمتثالفعالة لتطبیق ومراقبة وظیفة  باستراتیجیةالتزام االدارة. 
 األول ودور مسؤول االلتزام تمسؤولیا 
 فیما یتعلق باالمتثال توصیات لجنة بازل وتحدیثاتھا 
 الرقابیة تشریعیة ودور الجھاتالبیئة ال 
 واقع تطبیقات المؤسسات المالیة لنظم االمتثال على المستوى الوطني 
 معوقات عدم تطابق اجراءات االمتثال مع تطلعات االدارة المالیة وانعكاساتھا 
 وعدم االلتزام بھا محاذیر مخالفة قواعد االمتثال 

 

 
 الثاني: اعداد  وبناء منظومة االمتثال  المحتوى

 
  العام لالمتثالاعداد االطار 
  اعداد مصفوفة القوانین واالنظمة 
  اعداد مصفوفة تقیم المخاطر 
 اعداد مصفوفة  مراقبة االمتثال وتقیم مدى تقید المؤسسات المالیة بالمتطلبات الرقابیة 
 اعداد التقاریر الربعیة والنصف سنویة والسنویة الخاصة بالرقابة على االمتثال 
  المؤسسات االلتزام ونشرھا داخلثقافة 
 اعداد میثاق االمتثال 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 



 
 غسل االموال وتمویل االرھاب مكافحةالثالث:  المحتوى

 
 

 اعداد برنامج مكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب 
 أھم جھات فرض العقوبات والحظرانواع العقوبات الدولیة و 
 أھم العقوبات الصادرة عن االتحاد االوروبي  التعرفEU 
 أھم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة االصول االجنبیة  التعرفOFAC 
  أھم العقوبات الصادرة عن مجلس االمن واالمم المتحدة التعرف علىUN 
 للعقوبات والحظر مؤسسات المالیة والمصارف لالمتثالمن قبل ال ااتخاذھ االجراءات الواجب 
 مھامتطلبات االنظمة المستخدمة لھذه الغایة وكیفیة استخدا 
  تقییم المخاطر العقوبات: فعالیة الرقابة 
  النشاط التجاري  –الكیانات القانونیة  –االفراد  –اعداد القوائم الخاصة باألطراف المستھدفة 
  اسالیب الرد على البنوك المراسلة فیما یتعلق باالستفسارات حول العملیات المالیة 
  الكشف واإلبالغ عن العملیات المشتبھ بھا 

 

 
 Foreign Account Taxقانون االمتثال الضریبي للحسابات األجنبیة الرابع:  المحتوى

Compliance Act (FATCA)و متطلباتCRS) Common Reporting Standards( 
 

 

  متطلبات قانونFATCA 
  متطلبات قانونCRS 

 
 

 الخامس:الحوكمة المحتوى
 

 

 تعریف الحوكمة وبیان أھمیتھا 
 أھداف الحوكمة 
 الحوكمة وركائزھا محددات 
 معیار الحوكمة 
 خصائص الحوكمة 
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 السادس:حمایة البیانات والخصوصیة للعمالء وطرق التعامل مع العمالء بعدالة المحتوى
 

 والمفھوم األھمیة – العمالء حمایة 
 المصارف في العمالء لحمایة العامة المبادئ 
 بالمصارف العمالء حسابات مع التعامل 
 المعلومات وخصوصیة المصرفیة السریة حمایة 
 العمیل والتزامات مسئولیات 
 
 

 السابع:المعاییر الدولیة في مكافحة الفساد واجراءات المحافظة على اخالقیات العمل المحتوى
 

 تعریف الفساد 
 انواع الفساد وطرق كشفھا 
 القواعد الدولیة ذات الصلة الوثیقة بمكافحة الفساد والرشوة 

 
 

 الثامن: ادارة شكاوى العمالء وتأثیرھا على المؤسسات المالیة  المحتوى
 

 تعریف شكاوى العمالء 
 العمالء شكاوى وحدة مھام تعزیز 

 
 

 وتمارین على امتحان الشھادة اسئلة
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اختصاصي معتمد  بشهادة واملنتهيإدارة املشاريع الصغرية واملتوسطة   الدبلوم املهني يف

 Certified SMEs Specialist (SMeS)الصغرية واملتوسطةيف املشاريع 
 

 ساعة تدر�ب�ة 150: زمن البرنامج 

 : 2018/ 11/  29 – 10/ 28مصراتة (  –) 16/08/2018- 15/07طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 

  المشاركین بالمھارات والتقنیات الالزمة لتقییم جدوى المشاریع الصغیرة والمتوسطةتزوید 
  تعریف المشاركین حول تحلیل االئتمان للمشاریع الصغیرة والمتوسطة 
   التحلیل المالي -تعریف المشاركین حول تحلیل االئتمان للمشاریع الصغیرة والمتوسطة 
  للحد من مخاطر اقراض المشاریع الصغیرة والمتوسطة الوسائل االضافیةاطالع المشاركین حول 
 تزوید المشاركین بطرق ذات أھمیة إلدارة محفظة قروض الشركات الصغیرة والمتوسطة 
  اختصاصي معتمد في المشاریع الصغیرة والمتوسطة"تأھیل المشاركین للتقدم للشھادة المھنیةCertified 

SMEs Specialist (CSMES)  
 

  المستهدفون :- 
 العاملون في دوائر االئتمان في المصارف والمؤسسات المالیة 
 االدارة الوسطى للمؤسسات المالیة والتي تعمل مع الشركات الصغیرة والمتوسطة 
 موظفو العملیات ضمن المؤسسات المالیة الذین یعملون مع الشركات الصغیرة والمتوسطة 
 والجھات المانحة والمؤسسات المالیة األخرى /  السیاسات/  موظفو الھیئات التنظیمیة ومشرعي القوانین

 ذات الصلة بالشركات الصغیرة والمتوسطة
 
 

 : المحتو�ات- 
 مقدمة حول قطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة وتمویلھاالول: المحتوى 

 تحلیل أعمال الشركات الصغیرة والمتوسطة وجمع المعلومات وفھمھالثاني: المحتوى 

 من معلومات الشركات الصغیرة والمتوسطةالتحقق الثالث: المحتوى 

 البیانات المالیة والتحلیل المالي للشركات الصغیرة والمتوسطةالرابع: المحتوى 

 تحلیل التدفقات النقدیة للشركات الصغیرة والمتوسطةالخامس: المحتوى 

 ادارة محفظة قروض الشركات الصغیرة والمتوسطة ومراقبتھاالسادس: المحتوى 

 تبني استراتیجیة متكاملة لتمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة في المصارف التقلیدیة السابع: المحتوى
 واالسالمیة

 الوسائل االضافیة للحد من مخاطر اقراض المشاریع الصغیرة والمتوسطةالثامن: المحتوى 
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 دة املهنية الدبلوم املهني خبري يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية املنتهي بالشها
 

IFRS-Expert 
 

 

 ساعة تدر�ب�ة 200: زمن البرنامج 

 : 09/2018/ 06 - 07/  15طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

 الدولیة المحاسبة معاییر وأھداف خصائص تحدید من المشاركین تمكین. 
 الدولیة المحاسبة معاییر في الجوھریة التغیرات على التعرف من المشاركین تمكین. 
 المطبقة الدولیة المحاسبة معاییر تطبیق كیفیة على التعرف في المشاركین تمكین. 
 لتاریخھ الصادرة الدولیة المالي اإلبالغ ومعاییر المحاسبیة المعاییر حول مفصل بشرح المشاركین تزوید 
  بالشھادة المھنیة"  المشاركین للتقدم للشھادة المھنیةتأھیل )IFRS-Expert( 

 

  المستهدفون :- 
 

 من مختلف المستویات المحاسبین 
 اإلدارة تقاریر إعداد عن المسؤولین المحاسبین 
 المالیة التقاریر إعداد عن المسؤولین المالیین المدراء . 
 المالیة واألعمال التدقیق أعمال قطاع في المتخصصینن المدققی . 
 والمصارف االستثمار قطاعات في العاملین 

 
 

  المحتو�ات:- 
 التقاریر المالیة واألحداث الالحقة لھا: االول : المحتوى 

 

 
IAS (1), IAS (7), IAS (8), IAS (10), IAS (34), IAS (37) 

 
 

 االعتراف والقیاس لألصول غیر المتداولة:الثاني : المحتوى 
 

IAS (16), IAS (36), IAS (38), IAS (40), IFRS (5), IFRS (12)( 
 
 القوائم المالیة الموحدة والمنفصلة والشركات الزمیلة:الثالث : المحتوى 

 
IAS (21), IAS (27), IAS (28), IFRS (3), IFRS (10)( 
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 األدوات المالیة:الرابع : المحتوى 
 

IAS (32), IAS (39), IFRS (7), IFRS (9)( 
 

 

 القطاعات المتخصصة:الخامس : المحتوى 
 

IAS (11), IAS (41), IFRS (4), IFRS (6)( 
 
 

 االعتراف والقیاس لبنود القوائم المالیة:السادس : المحتوى 
 
 

IAS (2), IAS (17), IAS (18), IAS (19), IAS (20) IAS (23), IAS (26), IAS (29), IFRS (1), IFRS 
(2)( 

 
 

 اإلفصاح في البیانات المالیة: السابع : المحتوى 
 

IAS (24), IAS (33), IFRS (8), IFRS (11), IFRS (12), IFRS (13) 
 
 
 أسئلة وتمارین على إمتحان شھادة : الثامن المحتوى)IFRS-Expert( 
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الدبلوم املهني اخلبري يف التحليل املايل واملنتهي بشهادة شهادة خبري يف اعداد النماذج املالية 

 وحتليلها
CertifiedModeling&Financial Analysis Expert(Cert.MFA) 

 
 ساعة تدر�ب�ة  175: زمن البرنامج 

 : 2018/  12/  20 – 11/  11طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

  اعداد وتحلیل القوائم المالیةتعریف المشاركین بكیفیة 
  كیفیة تحلیل المخاطرتعریف المشاركین على 
  تحلیل وتقییم اسھم وسندات الشركاتتعریف المشاركین على كیفیة 
 تعریف المشاركین على طرق اعداد النماذج المالیة 
 إكساب المشاركین مھارة استخدام الحاسوب في التحلیل المالي واعداد النماذج المالیة 
 أساسیات تصمیم النماذج المالیة باستخدام برنامج الجداول االلكترونیة تعریف المشاركین بMS Excel. 

 
  المستهدفون :- 

 المحللین المالیین بالمصارف والمؤسسات المالیة والشركات من مختلف المستویات 
 العاملین في البورصات المحلیة والدولیة 
  المالیة والشركات من مختلف المستویاتاإلدارات المالیة بالمصارف والمؤسسات 
 المحاسبین المالیون في المصارف والمؤسسات والشركات المختلفة 
 المراجعین الداخلیین والخارجیین 
 معدي القوائم المالیة 
 المشاركین مرتبطین بصورة مباشرة أوغیر مباشرة بإعداد القوائم المالیة 

 

 
 

 المحتو�ات :- 
 

  : اعداد وتحلیل القوائم المالیةكیفیة المحتوى األول 
 المفاھیم األساسیة للقوائم المالیة. •

 اعداد القوائم المالیة االساسیة بناء على معاییر المحاسبة الدولیة •

 تحلیل القوائم المالیة االساسیة بمختلف الطرق لمختلف القطاعات. •

 التحلیل المالي لغایات االقراض •
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  : المخاطركیفیة تحلیل المحتوى الثاني 
 تحلیل المخاطر في االجل الطویل والقصیر. •

 اإلجراءات العملیة لتحلیل مخاطر االئتمان واالفالس . •

 لمختلف القطاعات. المنشآتاألسالیب الحدیثة في تحلیل فشل  •
 

 

  : تحلیل وتقییم اسھم وسندات الشركاتالمحتوى الثالث 
 وسندات الشركات.االسالیب والمفاھیم الحدیثة في تحلیل وتقییم اسھم  •

 االسالیب والمفاھیم الحدیثة للتحلیل الفني ألسھم الشركات. •

اإلجراءات العملیة لتطبیق المفاھیم أعاله، التي إذا تم تطبیقھا ستؤدي إلى تحقیق عوائد ونتائج مجدیة  •
 للمصرف، عن طریق تقلیل الوقت والجھد والكلفة، وزیادة فاعلیة وكفاءة عملیة التحلیل.

 

  : اعداد النماذج المالیةالمحتوى الرابع 
 التنبؤ في قائمة الدخل، المیزانیة العمومیة (قائمة المركز المالي)، وقوائم التدفق النقدي. •

 نماذج إعداد الموازنات. •

 قرارات الشراء. •

 حقوق الملكیة أو المدیونیة، وتكلفة رأس المال. –نمذجة القرارات التمویلیة  •

فترة االسترداد، المعدل المتوسط للعائد، صافي القیمة الحالیة،ومعدل  –لمال قرارات استثمار رأس ا •
 العائد الداخلي باستخدام برنامج اإلكسل.

 الرسوم والمخططات البیانیة المستخدمة لدعم النماذج المالیة. •
 

  : ھذه  باستخدام الحاسوب فيواعداد النماذج المالیة تطبیقات على التحلیل المالي المحتوى الخامس
 المرحلة سیتم التركیز على:

 اإلكسلالتحلیل المالي والتعامل مع  •

 التحلیل المالي بالنسب المالیة وتحلیالت مالیة اخرى •

 نوعیة وكیفیة اعداد التقاریر المالیة •

 والتعامل مع االكسلاعداد النماذج المالیة  •
 

  أسئلة وتمارین على إمتحان شھادة:  السادسالمحتوى(Cert.MFA) 
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 ) CPMSواملنتهي بشهادة ( االسواق املالية واحملافظ االستثماريةالدبلوم املهني يف 

 
 ساعة تدر�ب�ة  175: زمن البرنامج 

 2018/  11/  08 – 09/  30طرابلس ( -البرنامج : موعد إنعقاد ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

  المشاركین بمفھوم االستثمار وبأنواع األسواق المالیةتعریف 
 تعریف المشاركین بأھمیة البورصات وكیفیة التعامل معھا وبآلیة إصدار األوراق المالیة 
 تعریف المشاركین بمفھوم األسھم والسندات وكیفیة تحلیل وتقییم كل نوع من ھذه األوراق 
 اطالع المشاركین على مفھوم المؤشرات المالیة 
 ن خالل توفیر معرفة فنیة متعمقة بتحلیل مالمحافظ االستثماریة تعریف المشاركین بمفھوم إدارة و تقییم

المعاییر الفنیة  إلىفي المحافظ االستثماریة باالستناد  األدواتمن  األمثلاالستثماریة وتركیب المزیج  األدوات
 التحلیلیة المتقدمة

 الستثمار واالسواق المالیة من خالل تأھیلھم للتقدم للشھادة المھنیة رفع قدرات المشارك في دوائر الخزینة وا
 Certified Portfolio Managementاالختصاصي المعتمد في أدارة المحافظ االستثماریة " 

Specialist 
 

  المستهدفون:- 
 العاملون في دوائر الخزینة واالستثمار واالسواق المالیة في المصارف والمؤسسات المالیة 
 العاملون في البورصات واألسواق المالیة 

 
 

 المحتو�ات :- 
 األولى: مدخل إلى االستثمار و تداول األوراق المالیة المحتوى 

 

 مقدمة في االستثمار و األسواق المالیة •

 كیف یتم إصدار و تداول األوراق المالیة •

 أدوات السوق النقدي •

 أدوات سوق رأس المال •

 سوق األوراق المالیة المشتقة •

 استراتیجیات االستثمار •
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 تبادل العمالت االجنبیة: الثاني المحتوى 
 تبدیل العمالت وطرق احتساب اسعار التقاطع •

 االسعار الفوریة االنیة •

 الطریقة المباشرة والغیر مباشرة •

 اسعار العمالت اآلجلة •

 FRABBAعقود •

 FWD/FWDودائع •

 اسالیب المقایضة ، ادواتھا ، طرق احتسابھا •

 Basicالمقایضة االساسیة •

 Currency Swapمقایضة العمالت  •

 الخیارات،االدوات،االلیات،االنواع •

 تسعیر الخیارات ، اسعار التنفیذ ، الخیارات االمریكیة واالوروبیة •

 
 إدارة المحافظ االستثماریةالثالث المحتوى : 

 العائد و المخاطرة •

 مبادئ إدارة المحافظ االستثماریة •

 مزایا التنویع والمحافظ  نظریة •

 تقییم أداء المحافظ االستثماریة •

 صنادیق االستثمارال •
 
 التحلیل المالي لغایات االستثمار الرابع المحتوى : 

 مؤشرات األسھم ودالالتھا •

 التحلیل األساسي •

 القیمة الزمنیة للنقود •

 تقییم السندات و األسھم •

 التحلیل الفني •
 

 أسئلة وتمارین على إمتحان شھادة : الخامس  المحتوى)CPMS ( 
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الدبلوم املهني يف الدبلوم املهني يف بازل واملنتهي بشهادة اختصاصي معتمد يف ادارة 

 Certified Risk Specialist (CRS)املخاطر 
 

 

 ساعة تدر�ب�ة  150: زمن البرنامج 

 : 29/11/2018 – 28/10طرابلس (  –)  2018/  16/08 – 15/07الجبل األخضر (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

 االئتمان حسب مقررات بازل مخاطر تعریف المشاركین بII ،حسب تعلیمات بازل فھم وتطبیق طرق القیاس و
 مصرف لیبیا المركزيوتعلیمات 

  حسب مقررات بازل تمكین المشاركین من إدارة مخاطر التشغیلII ،تطبیق األسلوب المعیاري في فھم وو
 المركزي  مصرف لیبیامخاطر التشغیل حسب تعلیمات بازل وتعلیمات 

   تمكین المشاركین من إدارة  مخاطر السوق والسیولة ومخاطر أسعار الفائدة وكیفیة قیاسھم حسب مقررات
 IIلجنة بازل 

  ومنطقیتھافھم طریقة وضع خطة قیـــاس رأس المال بشكل داخلي وتقییم مدى صحتھا تمكین المشاركین من 
 مصرف إدارة المخاطر المختلفة في المصارف اإلسالمیة حسب تعلیمات بازل وتعلیمات تعریف المشاركین ب

 لیبیا المركزي
  المصارف االسالمیة وكیفیة احتسابھا  اطالع المشاركین على آلیة اعداد نسبة كفایة راس المال في 
 ) تعریف المشاركین باختبارات األوضاع الضاغطةStress Testing وعملیة التقییم الداخلي لرأس المال (

)ICAAP وكیفیة إعدادھم ( 
   التعدیالت المقترحة وفقاً لمقررات بازل اطالع المشاركین علىIIIوآلیات وطرق تطبیقھا في المصارف 
  تأھیل المشاركین للجلوس المتحان شھادة اختصاصي معتمد في ادارة المخاطرCertified Risk 

Specialist 
 

  المستهدفون:- 
 مدراء وموظفي إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالیة من مختلف المستویات الوظیفیة 
 مدراء وموظفي اإلدارات الرقابیة في المصارف والمؤسسات المالیة 
 ققین الداخلیین في المصارفالمد 
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 المحتو�ات :- 
 

 مقدمة في ادارة المخاطر: االول المحتوى 
 حوكمة الشركات •

 عملیة إدارة المخاطر •

 كفایة رأس المال •

 التعرف على انواع المخاطر الرئیسیة •

 مخاطر االئتمان •

 مخاطر التركز وحدود التعویضات الكبیرة •

 مخاطر البلدان ومخاطر التحویل •

 السوقمخاطر  •

 مخاطر أسعار الفائدة في سجالت المصرف •

 مخاطر السیولة •

 مخاطر التشغیل •

 التدقیق والرقابة الداخلیة •

 التقاریر المالیة والتدقیق الخارجي •

 اإلفصاح والشفافیة •

 إساءة استخدام الخدمات المالیة •

 IIمقررات بازل •

األسلوب المعیاري وأسلوب التصنیف الداخلي  باستخداموطرق قیاسھا  االئتمانیة: إدارة المخاطر  IIبازل  •
 (البسیط والمتقدم)

 : إدارة المخاطر التشغیلیة وطرق قیاسھا IIبازل  •

 : إدارة مخاطر السوق وطرق قیاسھا IIبازل  •

 : إدارة مخاطر السیولة وأسعار الفائدة وطرق القیاس IIبازل  •

لداخلي لمدى كفایة راس والتقییم ا)  Stress Testing(  اختبارات األوضاع الضاغطة •
 ICAAPالمال

إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة ( األسلوب المعیاري المستخدم في احتساب نسبة كفایة راس  •
 المال في المصارف اإلسالمیة)

 
 
 
 
 

 

 
 
 

26 



 
 

 
 
 

 
 

 مقررات بازل:  الثاني  المحتوىIII وسبل تعزیز االستقرار المالي والمصرفي العالمي 
 

 IIIاتفاقیات بازل التغییرات في •

 IIIالمحاور األساسیة التفاقیة بازل •

 IIIمدى استفادة البنوك اإلسالمیة من معاییر بازل •

 على أداء واستقرار البنوك اإلسالمي IIIأثار اتفاقیة بازل •
 

 إدارة األزمات واستمراریة األعمال: المحتوى الثالث 
 .التي تنبئ بوقوع أزمة مااكتشاف إشارات اإلنذار وتعني تشخیص المؤشرات واألعراض  •

 .ھااالستعداد والوقایة وتعني التحضیرات المسبقة للتعامل مع األزمة المتوقعة بقصد منع وقوعھا أو إقالل •

 .احتواء األضرار و تعني تنفیذ ما خطط لھ في مرحلة االستعداد والحیلولة دون تفاقم األزمة و انتشارھا •

بھا الجھاز اإلداري لغرض استعادة توازنھ ومقدرتھ على  استعادة النشاط وھي العملیات التي یقوم •
 .ممارسة أعمالھ االعتیادیة كما كان من قبل

التعلم وھو المرحلة األخیرة وھي بلورة ووضع الضوابط لمنع تكرار األزمة وبناء خبرات من الدروس  •
 .السابقة لضمان مستوى عالي من الجاھزیة في المستقبل

 
 
 
 
 

 

  إدارة المخاطر لتكنولوجیا المعلومات: المحتوى الرابع 
 

 .مقدمة عن تكنولوجیا المعلومات •

 .نشأة تكنولوجیا المعلومات •

 .استراتیجیات إدارة تكنولوجیا المعلومات •

 .إدارة المخاطر في تقنیة المعلومات •

 .مقدمة عن أمن المعلومات •

 .مفھوم أمن المعلومات وأھمیتھ •

 .مخاطر اإلنترنت على أمن المعلومات •

 .المحافظة على أمن المعلوماتطرق  •

 .خطر كشف المعلومات السریة •

 .خطر تغییر المعلومات •

 .لمحة عن شبكة اإلنترنت •

 .طرق االتصال بشبكات اإلنترنت •

 .الجرائم المتعلقة بالمعلومات •

 .استراتیجیات حمایة أمن المعلومات •
 

 

  شھادةاسئلة وتمارین على امتحان : المحتوى الخامس  )CRS( 
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اختصاصي معتمد يف مكافحة  "الدبلوم املهني يف مكافحة غسل االموال واملنتهي بشهادة 

 "غسل االموال
 

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) 
 

 ساعة تدر�ب�ة  125: زمن البرنامج 

 : 22/11/2018 – 28/10(  سبها–)  2018/  18/10–23/09(  طرابلس -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

 

  وتمویل االرھاب  مفھوم غسل األموالاطالع المشاركین على 
 اطالع المشاركین على الطرق المستخدمة في اجراء عملیات غسل االموال ومراحلھا 
 الرقابي لمكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب اطالع المشاركین على المعاییر االلتزام 
  الھیكلیة الالزمة لضمان نظام فّعال لمكافحة غسل األموال.اطالع المشاركین على 
  التدابیر التي یتعین على المؤسسات المالیة واألعمال والمھن غیر المالیة اتخاذھا لمنع اطالع المشاركین على

 وتمویل االرھاب غسل األموال
 لى طرق اجراء التحقیقات وجمع االدلة االزمة التعرف ع 
  ألیات اإلبالغ عن العملیات المشتبھ فیھا وااللتزامالتعرف على 
 اختصاصي معتمد في مكافحة غسل االموال  "تأھیل المشاركین للتقدم للشھادة المھنیةCAMS( 

 
 

  المستهدفون :- 
 

  موظفي وحدة االمتثال في المؤسسات المالیة 
  مكافحة غسل االموال المؤسسات المالیةموظفي وحدة 
 الموظفین المكلفین بالتسجیل لدى مصلحة الضرائب االمریكیة بقانون الفاتكا 
 والمسؤولین عن عقد اتفاقیات أو تعامالت مع جھات خارجیة والبنوك المراسلة/  موظفو العالقات العامة 
 معھا من خالل القوائم السوداء موظفو دوائر االعمال المعنیون بفحص االسماء المراد التعامل 
 المدققین الداخلین وموظفي دوائر الرقابة الداخلیة 
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 المحتو�ات :- 
 

 مخاطر وطرق غسل االموال وتمویل االرھاب: األول المحتوى 
 تعریف غسل االموال •

 طرق غسل االموال •

 مخاطر غسل االموال •

 تمویل االرھاب •
 

 
 الرقابي لمكافحة غسل االموال وتمویل االرھابمعاییر االلتزام :  الثاني المحتوى 

 مجموعة العمل المالي •

 لجنة بازل لرقابة البنوك •

 توجیھات االتحاد االوروبي •

 المبادرات اإلقلیمیة والدولیة االخرى •
 

 برنامج االلتزام الرقابي لمكافحة غسل األموال: الثالث المحتوى 
 تقیم المخاطر وتطویر نموذج درجات المخاطر •

 برنامج مكافحة غسل االموالعناصر  •

 التدریب •

 التدقیق •

 إجراءات العنایة الواجبة للعمیل •

 اعرف موظفك •

 مراقبة المعامالت المشبوھة وغیر العدیة •
 

 
 اجراء وتدعیم عملیة التحقق: الرابع المحتوى 

 تحقیقات تنفیذ النظام •

 التحقیقات الداخلیة •

 اجراء التحقیقات •

 االموالاستخدام االنترنت في تحقیقات غسل  •

 التعاون في مكافحة غسل االموال •
 

  شھادةاسئلة وتمارین على امتحان(CAMS) 
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  : الدبلومات املهنية التخصصية:
ً
 ثانيا

 

 

 الدبلوم املهني يف التجارة الدولية
 

 ساعة تدر�ب�ة  200: زمن البرنامج 

 : 15/11/2018–07/10(  طرابلس–)  2018/  16/08–08/07(  �فرن  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 

 الحواالت ) –بوالص التحصیل –خطابات الضمان  –تعریف المشاركین بأعمال دائرة الخدمات التجاریة ( اعتمادات 

   تعریف المشاركین بأعمال دائرة المؤسسات المالیة والخزینة 
  رفع  قدرات المشارك في عملة لدى دائرة الخدمات التجاریة وتؤھلھ للتقدم المھني 
 تعریف المشاركین بالقوانین و االعراف الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة 
  تطویر مھارات المشارك المھنیة وفھم المسائل المعقدة ذات العالقة بتطبیقات الخدمات التجاریة 

 

 : المستهدفون- 

  عن سنتین لالبنوك والشركات الكبرى / الدائرة التجاریة بخبرة عملیة ال تقموظفي  
  موظفي البنوك في دائرة الخزینة ( البنوك الخارجیة ) بخبرة عملیة ال تقل عن ثالثة سنوات 
  مسئولي البنوك والشركات الكبرى فى الدوائر التي عملھا مرتبط مع الدائرة التجاریة بخبرة عملیة ال تقل عن

 أربعة سنوات
 یفضل حملة الشھادة الجامعیة في إدارة األعمال / المحاسبة / التمویل / اقتصاد / إدارة عامة / قانون 

 

 :المحتو�ات- 

  : مقدمة في التجارة الدولیة ( الترتیبات المصرفیة والعملیات األساسیة في التجارة المحتوى األول
 الدولیة للبنوك )

 المؤسسات المالیة . •

 غسیل األموال وتمویل اإلرھاب .مكافحة  •

 وسائل ومبادئ االتصال بین البنوك  •

 المؤسسات المالیة والعملیات المصرفیة اإلسالمیة  •

 أسواق التجارة الدولیة . •
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  : حواالت المصرفیة  وبوالص التحصیلالالمحتوى الثاني 
 

 الحواالت والشیكات المصرفیة •
 

 الحواالت الصادرة ورسائل سویفت الخاصة بھا 
  الحواالت الواردة 
  الشیكات المصرفیة 

 

 بوالص التحصیل  •
 بوالص التحصیل المستندیة 
  أنواع بوالص التحصیل 
  مستندات بولیصة التحصیل 
  أطراف بولیصة التحصیل 

 

 URC522القواعد الموحدة للتحصیل الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة   •
 

  : واعتمادات الضمانلضمان المصرفیة خطابات االمحتوى الثالث 
 

 خطابات الضمان المحلیة  •
  الجوانب القانونیة لتطبیقھا 
 أنواع حطابات الضمان واالركان الرئیسیة لخطاب الضمان 
  عملیات خطابات الضمان المحلیة 

 

 عملیات خطابات الضمان الخارجیة  •
   ( الكفاالت المصرفیة ) األعراف الدولیة الموحدة لخطابات الضمانURDG 758 

 
 )  ISP 98اعتمادات الضمان واألعراف الدولیة الموحدة العتمادات الضمان ( •
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  : المستندیة وشروط التسلیم في التجارة الدولیة: اإلعتماداتالمحتوى الرابعINCOTERMS 
2010: 

 

 عقود البیع في التجارة الدولیة  •

 وسائل الدفع في التجارة الدولیة  •

 دورة حیاة االعتماد المستندي  •

 أطراف االعتماد المستندي  •

 العالقة التعاقدیة بین أطراف االعتماد المستندي  •

 المستندیة أنواع اإلعتمادات •

 تعدیل اإلعتماداتالمستندیة •

 المستندیة اإلعتمادات بنود و شروط •

 المستندات وتقدیمھا  •

  INCOTERMS 2010المصطلحات التجاریة الدولیة  •

 UCP600واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندیة األصول •

 URR 725المستندیة القواعد الموحدة للتغطیات بین البنوك بموجب اإلعتمادات •

 
  : اعمال دائرة الخدمات التجاریة   ورشة عمل علىالمحتوى الخامس 

 

 االعتمادات المستندیة •

 خطابات الضمان •

 الحواالت المصرفیة •

 بوالص التحصیل •
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 اإللكرتونية)الدبلوم املهني التخصصي(البطاقات املصرفية واخلدمات 
 

 

 ساعة تدر�ب�ة  200: زمن البرنامج 

 : 01/11/2018–23/09(  طرابلس–)  2018/  09/08–01/07(  صبراتة -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 إطالع المشاركین على نشأة البطاقات المصرفیة التاریخیة وتطور وسائل الدفع  االلكترونیة عبر التاریخ. 
  بالبطاقاتمفھوم وآلیة عمل البطاقات المصرفیة االلكترونیة وأھمیتھا للعمیل وأطراف العالقة. 
  استخدامھاإكساب المشاركین القدرة على التمییز أنواع البطاقات المصرفیة وآلیة عمل كل منھا ومجاالت. 
 وشبكة دورانھا االلكترونیة وأسرارھاالتعامل بالبطاقات  آلیة. 
  القبول االلكترونیة بأجھزةالتعریفATM, POS, Internet, Online Banking.. 
 لكترونیة ومزایاھا . التعرف على الخدمات  المصرفیة اال 
 .التعرف على مخاطر العملیات المصرفیة االلكترونیة ووسائل الحمایة الالزمة 
 في ھذه العملیة االلكترونیة التعرف على المعاییراإلسالمیة. 
 . التعرف علىحكم وتشریع االسالم للبطاقات االئتمانیة 
 میة.التعرف على شروط عمل البطاقات لتتوافق ضمن الشریعة االسال 
 المعرفة بالتسویات المحاسبیة واالثر المالي الناتج عن استخدام البطاقات ولكل نوع منھا. 
 المعرفة بنظام التفویض اآللي والشبكات االلكترونیة التي تعمل من خاللھا البطاقات. 
  البطاقات واھم الشركات المتعاملة بھذا المنتج رال صداالمعاییر العالمیة. 
  االحتكام للنزاعات لمنتج البطاقات المصرفیة والخطوات الواجب اتباعھاالتعرف على قانون. 
 .اإللمام بأسالیب االحتیال بالبطاقات وطرق الوقایة منھ 
 .التعرف على كیفیة التعامل مع البطاقات واالرقام السریة 
  التعرف على المعاییر الدولیة لطباعة البطاقات واالرقام السریةPCI. 
  التعامل مع مخزون البطاقات واالرقام السریة .التعرف على كیفیة 
 . التعرف على فنیات طباعة البطاقات والشروط والمعاییر االمنیة الخاصة بھا 
  التعرف على شروط ومعاییر منح البطاقات وفق معاییر اعرف عمیلكKYC) وعملیات مكافحة غسیل (

 االموال.
  للزبائن.التعرف على الیة تسویق البطاقات المصرفیة وبیعھا 
 .التعرف على الیة منح البطاقات االئتمانیة من خالل دراسة وضع الزبون 
  التعرف على الیة تحصیل البطاقات االئتمانیة وكیفیة التعامل مع المبالغ المستحقةمن حیث المتابعة

 واالجراءات المحاسبیة.

 اطالع المشاركین على حاالت عملیة للربط بین الجانب العلمي والعملي. 
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 : المستهدفون- 
  موظفي المصارف في دائرة البطاقات والقنوات االلكترونیة ،موظفي ادارة التدقیق ، موظفي الفروع خدمة

 الزبائن، المھتمون من موظفي المصرف في ھذا المجال.
 مسؤولي المصارف في الدوائر التي عملھا مرتبط مع دائرة البطاقات والقنوات االلكترونیة 

 

 : المحتو�ات- 
 ال�طاقات المصرف�ة والخدمات اإللكترون�ةاالول: حتوى الم 

 

 الخدمات المصرف�ة االلكترون�ة أوًال : •
  الدفع االلكترونیة أنظمةمفھوم. 
 .التشریعات القانونیة 
 مفھوم المصارف االلكترونیة ومزایاھا 
  أھمیة أنظمة الدفع والخدمات االلكترونیة 
  أنواع الخدمات المصرفیة االلكترونیة 
 الدفع االلكترونیة وسائل 
 .المعاییر األمنیة للحد من مخاطر الدفع االلكتروني والخدمات المصرفیة االلكترونیة 

 مقدمة عن ال�طاقات المصرف�ة ثان�ًا: •
 البطاقات المصرفیة وتاریخ تطورھا نشأة. 
 مفھوم عمل البطاقات المصرفیة. 
  واإلجباریة على البطاقاتتصمیم ومواصفات البطاقات المصرفیة والبیانات الھامة. 
 أنواع البطاقات حسب تكنولوجیا التصنیع وتخزین المعلومات. 
 تعریف بأنواع البطاقات وأھمیتھا للبنك المصدر وللعمیل. 
  عمل البطاقاتتعریف األطراف المشتركة في. 
 

 أنواع ال�طاقات المصرف�ة وال�ة العمل الخاصة بها ثالثًا : •
 البطاقات الممغنطةMagnetic Stripe Cards . 
 البطاقات الذكیةChip Cards . 
 .البطاقات المدفوعة مسبقا أنواعھا ومزایاھا 
  منتج البطاقات من الشركات العالمیة للبطاقات إصدارمعاییر وشروط حصول البنك على ترخیص. 
 . الجوانب القانونیة للبطاقات 
 آلیة عمل البطاقات ودورة تفویض الحركات من خالل البطاقات. 
 ومزایاھا . أنواعھاالبطاقات االئتمانیة 
  نظام النقاط اإلضافیةBonus points. 
 .العموالت والرسوم المتعلقة بالبطاقات 
 الشركات العالمیة المصدرة للبطاقات 
 .البطاقات التالمسیة وغیر التالمسیة والمشتركة 
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 ط�اعة ال�طاقات واألرقام السر�ة را�عًا : •
  السریة.مخزون البطاقات واألرقام 
 .طباعة البطاقات واألرقام السریة 
 .آلیة توزیع البطاقات واألرقام السریة وفق أعلى معاییر الرقابة الدولیة 
 .التقاریر الرقابیة الخاصة بالبطاقات المصرفیة وكیفیة التعامل معھا 
 .مراقبة الحركات المشبوه فیھا وكیفیة التعامل معھا 

 
  المصرف�ة وفق المصارف اإلسالم�ة الثاني آل�ة عمل ال�طاقات المحتوى 

 

 التعر�ف �ال�طاقات اإلسالم�ة أوًال: •
 . تعریف المصارف اإلسالمیة 
 .حكم وتشریع اإلسالم للبطاقات االئتمانیة 
 . أنواع البطاقات المصرفیة 
 

 شروط اإلصدار وال�ة السداد ثان�ًا: •
 . شروط عمل البطاقات للتوافق ضمن الشریعةاإلسالمیة 
  البطاقات االئتمانیة في البنوك اإلسالمیة.آلیة سداد 
 .الضوابط الشرعیة لبطاقات الصراف اآللي 
 

 الفرق بین ال�طاقات المصرف�ة اإلسالم�ة وغیر اإلسالم�ة ثالثا: •
 .شروط إصدار البطاقات االئتمانیة غیر اإلسالمیة وأنواعھا 
 .شروط إصدار البطاقات اإلسالمیةوأنواعھا 
 

  التسو�ات المحاسب�ة لعمل�ات ال�طاقات االلكترون�ة والمال�ة االلكترون�ة لعمل�ات  تفو�ض : الثالث المحتوى
 -: سحو�ات ال�طاقات

 

 التقار�ر المحاسب�ة وتنفیذ القیود المحاسب�ة  أوًال : •
 .أنواع التقاریر المحاسبیة 
 .أھمیة التقاریر المحاسبیة 
 .تسعیر خدمات البطاقات 
  المحاسبیة.عملیة تنفیذ القیود 
 .عملیات التسدید والمطابقة مع شركات خدمات البطاقات 
 .إجراءات فتح الحسابات لغایات التسویة مع شركات خدمات البطاقات 
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 المطا�قات المحاسب�ة وأهمیتها ثان�ًا: •

 أھمیة المطابقات المحاسبیة 
 . آلیة مطابقة بطاقات الدفع المسبق 
 مطابقة بطاقات االئتمانیة. آلیة 
 .آلیة مطابقة بطاقات الصادرة من حساب الزبون 
 الحسابات الوسیطة الواجب مطابقتھا 
 

 

 فتح الحسا�ات مع شركة خدمات ال�طاقات وحسا�ات اإلیرادات والنفقات والحسا�ات الوس�طة ثالثًا : •
 .إجراءات فتح الحساب مع شركة خدمات البطاقات الوسیطة 
 .الحسابات المتعلقة باإلیرادات 
 .الحسابات المتعلقة بالنفقات 
 . الحسابات الوسیطة 
 .التقاریر الخاصة بالحسابات أعاله وأھمیتھا 

 
 

 حركات التفو�ض وال�ة العمل في تفو�ض الحركات على ال�طاقات را�عًا : •
 .آلیة تفویض الحركات الداخلیة للبطاقات المسحوبة على أجھزة المصرف المصدر للبطاقات 
  على غیر أجھزة المصرف المصدر للبطاقات.آلیة تفویض الحركات 
 .آلیة تفویض الحركات الخارجیة لبطاقات المصرف 
 .آلیة تفویض بطاقات غیر المصرف على أجھزة المصرف 
 

  الدراسة االئتمان�ة لمنح قروض ال�طاقات: الرا�ع  المحتوى 

 مفهوم االئتمان أوًال: •
 .تعریف االئتمان المصرفي 
 .أنواع االئتمان 
  البطاقات االئتمانیة من الناحیة االئتمانیة.مفھوم 
 

 .إجراءات منح ال�طاقات االئتمان�ة ثان�ًا: •
 .دراسة وضع العمیل ائتمانیا 
 . تحدید طریقة والیة ونسبة السداد 
 .دراسة احتیاج العمیل للسقف االئتماني الفعلي 
 .التحقق من انطباق المعاییر االئتمانیة على العمیل 
 على السداد والضمانات الالزمة. دراسة مقدرة الزبون 
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 معرفة الخصائص الفن�ة لل�طاقات االئتمان�ة ضرورة من ضرورات منح االئتمان للز�ون. ثالثًا: •
 .مخاطر البطاقات االئتمانیة 
 . أنواع البطاقات االئتمانیة 
 .تجاوز السقوف للبطاقات 
 .آلیة تجمید البطاقة عند التعثر 
  بعض الحركاتمراقبة حركات العمالء وحظر 
 .توضیح مخاطر البطاقة للزبون وكیفیة التقلیل منھا 

 

 تحصیل األقساط المستحقة را�عًا: •
 .آلیة متابعة الزبون عند استحقاق األقساط 
  المعالجة المحاسبیة عند تعثر عملیة التحصیل 
 .التقاریر الرقابیة المتعلقة باألقساط المستحقة والیة التعامل معھا 
  ةالزبائن وفقا لعدد األقساط المستحقآلیة تصنیف. 
 . المتابعات القانونیة وعملیة إطفاء التسھیالت 

 
  الخامس التسو�ق والب�ع المصرفي لمنتج ال�طاقات االئتمان�ة المحتوى 

 

 مقدمة عن التسو�ق أوًال: •
  تعریف التسویق 
  أنواع التسویق 
 أھداف التسویق 
 

 

 مهارات التسو�ق ثان�ًا: •
  للخدمة والعنایة بالعمالءاألداء المتمیز. 
 تسویق البطاقات االئتمانیة. 
 إدارة ومھارات التعامل مع العمالء وجودة الخدمة . 
 البائع المصرفي المحترف. 
 الترویج التجاري ومھارات ما قبل وبعد البیع المصرفي. 
 .مھارات البیع التقاطعي وخدمة العمالء 
  جدیدة.تطویر المنتجات المصرفیة وابتكار منتجات 

 

 

 معرفة العمیل فن من فنون التسو�ق ثالثًا: •
  أھمیتھمن ھو العمیل وما 
 ماھو مفھوم الذات وعالقتھ بالنجاح 
 .التعرف على األنماط المختلفة للعمالء وكیفیة التعامل معھم 
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  السادس ال�طاقات المصرف�ة وأسالیب االحت�ال والتزو�ر المحتوى 
 عمل�ات التزو�ر أوًال : •

  عملیات الشراء.خالل 
 .خالل استعمال الحركات على االنترنت 
 .خالل عملیات السحب من خالل الصراف اآللي 
 .خالل التفاویض البریدیة 

 

 

 عمل�ة الحما�ة الالزمة من عمل�ات التزو�ر على ال�طاقات ومن خالل الصراف اآللي ثان�ًا: •
 

  الوسائل القانونیة لمكافحة االحتیال على بطاقات وأجھزة الصرف اآللي. 
 الوسائل العملیة والفنیة لمكافحة عملیات االحتیال على البطاقات وأجھزة الصرف اآللي وتتضمن : 
 األسس الفنیة إلصدار وتشغیل بطاقات وأجھزة الصرف اآللي. 
 ف اآللي ضد عملیات االحتیال اإللكتروني أو وسائل وتقنیات تأمین وحمایة بطاقات وأجھزة الصرا

 .المعلوماتي
 

 حاالت عمل�ة ونصائح عامة ثالثًا: •
 . حاالت عملیة لحاالت تزویر من خالل عملیات الشراء 
 . حاالت عملیة لحاالت تزویر من خالل السحوبات النقدیة 
 .حاالت عملیة لحاالت تزویر من خالل االنترنت والمدفوعات البریدیة 
  عامة للحمایة من عملیات التزویر.نصائح 
 

  السا�ع ورشة عمل في إدارة ال�طاقات المصرف�ة والمراجعة واالمتحان الشامل  المحتوى 
  دراسة حاالت عملیة لحاالت تزویر من خالل استخدام الصراف اآللي ومن خالل استخدام البطاقات من

 االنترنت .خالل عملیات الشراء والمدفوعات البریدیة ومن خالل 
 عرض فیدیوھات للحاالت تزویر في البطاقات ومناقشتھا وتقییمھا مع المشاركین 
 ..عمل ورشات عمل لمواصفات البطاقة ومعرفة كیفیة التمییز بین البطاقات 
  . مراجعھ لمحتویات الدبلوم 
 .عمل امتحان شامل 
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 الدبلوم املهني يف ادارة املوارد البشرية واملنتهي بشهادة 
 

Certified Human Recourse (CHR) 
 

 ساعة تدر�ب�ة  175: زمن البرنامج 

 20/12/2018 – 11/11/2018طرابلس (  -البرنامج : موعد إنعقاد ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 

  البشریةتعریف المشاركین بالمفاھیم االساسیة في ادارة الموارد 
 تعریف المشاركین بإجراءات التوظیف واالستقطاب وطرق التخطیط لھا 
  تعرف المشاركین بطرق تحفیز االداء و تنمیة المھارات 
  مستویات تقییم األداءتعرف المشاركین بطرق قیاس االداء وعناصرھا، و 
  ة العمل الیومیة واكسابھم التي تواجھھم في بیئ الخالفات ادارة التعرف على كیفیة تمكین المشاركین من

 المھارات الضروریة لتعامل مع ھذه االزمات.
 تطبیق إستراتیجیات التدریب ومواكبتھا مع  وتطبیق كیفیة الربط بین الخطط التدریبیة والمسار الوظیفی

 التدریب المبنى على الجدارات للبرامج واألنشطة التدریبیة

 
 : المستهدفون- 

 ةمدراء ادارة الموارد البشری 
 موظفو قسم ادارة الموارد البشریة من مختلف المستویات 
 موظفو ومدراء قسم التوظیف 

 
 

 : المحتو�ات- 
 

 األول : مدخل إلى إدارة المورد البشریة  المحتوى 
 مفھوم إدارة الموارد البشریة وتطورھا •

 تنظیم الموارد البشریة   •

 مھام إدارة الموارد البشریة •
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 الثاني : تخطیط الموارد البشریة و تحلیل الوظائف وتوصیفھا المحتوى 
 العنصر البشري والتنمیة اإلداریة •

 متطلبات تخطیط الموارد البشریة على مستوى المنظمة •

 خطوات تخطیط الموارد البشریة على مستوى المنظمة •

 تحلیل الوظائف •

 وصف الوظائف •

 
 الثالث : الحصول على الموارد البشریة واألجور المحتوى 

 اجتذاب الموارد البشریة •

 عملیة االختیار •

 طرق االختیار  •

 مقابلة التوظیف •

 توجیھ الموظف الجدید •

 
 الرابع : توجیھ وترقیة العاملین المحتوى 

 معرفة المرؤوسین •

 إعطاء األوامر •

 اللمسة اإلنسانیة في اإلدارة •

 السیاساتالترقیة المفھوم واألھداف و •

 نظم الترقیة •

 
 الخامس : انضباط العاملین و تقویم أداء العاملین المحتوى 

 العقاب في اإلدارة:األھداف و مدى الفعالیة والمبادئ •

 التأدیب والمخالفة التأدیبیة •

 السیاسات والقواعد التأدیبیة •

 النظام التأدیبي والجزاء التأدیبي •

 تقویم اداء العاملین ،إطار مفاھیمي •

 و عناصر تقویم أداء العاملینعوامل  •

 مقابالت تقویم أداء العاملین •

 مشكالت وأخطاء تقویم أداء العاملین ومقومات النظام المتكامل للتقویم •
 

 

40 



 
 
 
 السادس : العملیة التدریبیة و الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشریة المحتوى 

 العملیة التدریبیة: إطار مفاھیمي •

 التدریبیةتحدید االحتیاجات  •

 إدارة البرامج التدریبیة •

 تقویم التدریب •

 مدخالت الجودة المتدنیة وتكلفتھا •

 نظام إدارة الجودة الشاملة •

 
 
 ربط المسار التدریبي بالمسار الوظیفي باستخدام منھجیة الجداراتالسابع : المحتوى 

 تطبیق كیفیة الربط بین الخطط التدریبیة والمسار الوظیفي. •

 النظام المتكامل لتخطیط المسار الوظیفي.تصمیم وتنفیذ  •

 اتقان تحدید المسارات الداعمة للمسار الوظیفي. •

 تقییم فعالیة تصمیم وتنفیذ النظام المتكامل لتخطیط المسارات الوظیفیة. •

 تطبیق إستراتیجیات التدریب ومواكبتھا مع التدریب المبنى على الجدارات للبرامج واألنشطة التدریبیة •

 منھج التدریب المبني على الجدارات عرض وتطبیق •

 أنشطة التدریب المبنى على الجدارات •

 الخطوات الخمسة األساسیة لتصمیم البرامج التدریبیة المبنیة على الجدارات( معاییر مفاضلة ) •
 

 
 والجلوس لالمتحان الشھادةى امتحان عل وتمارین أسئلة
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  : الدبلومات املهنية للمصرفية اإلسالمية :
ً
 ثالثا

 

 "حماسبة املصارف اإلسالميةالدبلوم املهني" 
 

 
 ساعة تدر�ب�ة  200: زمن البرنامج 

 : 04/10/2018 – 26/08طرابلس (  –)  18/10/2018 – 09/09(  سبها -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

 .شرح المفاھیم األساسیة للعمل المصرفي اإلسالمي والقواعد الفقھیة التي ترتكز علیھا ھذه المفاھیم 
 .بیان عناصر نظام محاسبة المصارف 
  تزوی�د المش��اركین بالمھ��ارات الالزم��ة إلج��راء التحلی��ل الم��الي للحس��ابات الختامی��ة للمص��رف وغیرھ��ا، وإع��داد

 القوائم المالیة التي تظھر حقیقة أوضاع المصرف.
  بی���ان المب���ادئ الت���ي تق���وم علیھ���ا المع���اییر المحاس���بیة اإلس���المیة الص���ادرة ع���ن ھیئ���ة المع���اییر للمص���ارف

 والمؤسسات المالیة اإلسالمیة.
 لح�واالت شرح التطبیقات المحاسبیة لصیغ التموی�ل واالس�تثمار وعملی�ات الودائ�ع والكمبی�االت واالعتم�ادات وا

 وخطابات الضمان وغیرھا من العملیات المصرفیة.

 : المستهدفون-  
  موظفو فروع المصارف اإلسالمیة المعنیون بإجراء القیود المحاسبیة لعملیات المص�رف  الداخلی�ة والخارجی�ة

وموظف��و إدارة الرقاب��ة المالی��ة وإدارة الت��دقیق ال��داخلي والش��رعي، وموظف��و المص��رف المرك��زي المعنی��ون 
 بالرقابة على المصارف اإلسالمیة.

 
 
 

 : المحتو�ات- 
 

 أساس�ات العمل المصرفي اإلسالميالمحتوى األول : 
 أنواع المصارف وسمات العمل المصرفي                 •

 خصائص العمل المصرفي اإلسالمي                   •

 الربا وأثره في المجتمعات               •

 المصارف اإلسالمیةأھم مصادر األموال في  •

 أھم استخدامات األموال في المصارف اإلسالمیة                     •

 ةدور المصارف اإلسالمیة في التنمیة ومعالجة االختالالت االقتصادی •
 التحدیات التي تواجھ المصارف اإلسالمیة. •

 
 

42 



  الثاني: مدخل إلي المعالجات المحاسب�ة في المصارف اإلسالم�ة المحتوى 
 عناصرالنظام المحاسبي المصرفي •

 اإلطار العام لمحاسبة المصارف اإلسالمیة •

 الحسابات الختامیة •

 توزیع األرباح. •
 

 

  الثالث: المعاییر المحاسب�ة الصادرة عن هیئة المعاییر اإلسالم�ة المحتوى 
 أھم المعاییر المحاسبیة الدولیة   •

 المعاییر المحاسبیَّة للمؤسَّسات المالیَّة. •

 العرض واإلفصاح.معاییر  •

 الحسابات الختامیَّة. •

 توزیع األرباح. •
 

 

  الرا�ع : التطب�قات المحاسب�ة لص�غ التمو�ل �المداینات ( البیوع ) المحتوى 
 عملیات المرابحة المصرفیة المحلیة •

 عملیات المرابحة المصرفیة الدولیة (االعتمادات المستندیة) •

 عملیات االستصناعواإلستصناع الموازي •

 بیع السلم والسلم الموازي عملیات •

 عملیات البیع اآلجل. •
 

 

  الخامس :  التطب�قات المحاسب�ة لص�غ التمو�ل �االستثمار ( المشاركات ) المحتوى 

 عملیات المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك •

 عملیات المضاربة •

 عملیات التأجیر التمویلي والتأجیر المنتھي بالتملیك. •
 

 السادس : التطب�قات المحاسب�ة للعمل�ات المصرف�ة المحل�ة المحتوى السادس 

 الحسابات الجاریة والتأمینات النقدیة •

 حسابات التوفیر والودائع اآلجلة •

 العموالت المصرفیة. •
 

  السا�ع : التحلیل المالي والقوائم المال�ة في المصارف اإلسالم�ة المحتوى 

 تحلیل المركز المالي. •

 قائمة الدَّخلتحلیل  •

 استخراج النسب والمؤشرات الھامة في المصرف •

 تركُّز الودائع وتركُّز االئتمان. •

 مركزیَّة مخاطر االئتمان. •

 قیاس األھمیة النسبیة للفروع . •
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 الدبلوم املهني" إدارة الفروع املصرفية"

 
 

 ساعة تدر�ب�ة  200: زمن البرنامج 

 11/10/2018 – 26/08صبراتة (  –)  16/08/2018 – 01/07طرابلس (  -البرنامج : موعد إنعقاد ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

  تقدیم المعارف العلمیة والخبرات العملیة الالزمة لتأھیل مدیري الفروع ومساعدیھم، وصقل مھاراتھم بما یكفل
 اإلیجابي لتطویر األعمال.اإلسھام في إحداث التغییر 

  تھیئة المشاركین  للتعرف على المخاطر المصرفیة التي قد یتعرض لھا المصرف للوقایة منھا أو التعامل معھا
 للحد من آثارھا السلبیة على الوضع التنافسي للمصرف، والعمل على تصویب األوضاع في حال حدوث المخاطر.

 لكفیلة بتطویر األعمال، ووضع االعتبارات الواجب مراعاتھا عند تنمیة قدرات المشاركین في وضع الخطط ا
 إعداد الموازنات التقدیریة.

  صقل مھارات المشاركین في ممارسة اإلشراف الفعال على أعمال الفرع، وتنمیة قدراتھم على حل المشكالت
 المالیة والمادیة المتاحةاألصول الطارئة واتخاذ القرارات السلیمة، واإلفادة القصوى من الموارد البشریة و

 وصوال إلى تحقیق عناصر الجودة الشاملة.
  تنمیة قدرات المشاركین على إعداد الخطط والدراسات الكفیلة بتسویق أعمال الفرع في األوساط التجاریة

 واالقتصادیة واألكادیمیة واإلعالمیة ومؤسسات المجتمع المدني، بما یكفل تحسین الوضع التنافسي لمصرفھم.
 

 

  المستهدفون :- 

 .مدیرو الفروع ومساعدوھم والمراقبون والمرشحون لمثل ھذه المناصب في المصارف اإلسالمیة 
 

 
 

 المحتو�ات :- 
 
 

  االول:المتطل�ات المعرف�ة والسلوك�ة إلدارة الفروع المحتوى 
 

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة •

 حل المشكالت واتخاذ القرارات •

 مراقبة األخطار المصرفیة •

 التسویق والعالقات العامة •

 مظاھر التعثر اإلداري وسبل الوقایة منھ. •
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  الثاني: الق�ادة وٕادارة التغییر في المنهج اإلسالمي المحتوى 
 تعریف القیادة وبیان أھمیتھا •

 مواصفات القیادة الناجحة •

 التفكیر اإلیجابي •

 إدارة المعرفة •

 إدارة التغییر •
 

  تصو�ب ) –ق�اس  –الثالث: إدارة المخاطر المصرف�ة ( تحلیل المحتوى 
 أھم مخاطر المصارف اإلسالمیَّة. •

 وسائل التَّحلیل ومستلزماتھ. •

 أھم مخرجات التَّحلیل. •

 النَّتائج الكلیَّة لتحلیل المخاطر المصرفیَّة. •

 تحلیل مخاطر البلدان والمخاطر السیاسیَّة. •

 صیاغة التَّقاریر والتَّوصیات.  •
 

 

  الرا�ع : الرقا�ة الداخل�ة والشرع�ة والمركز�ة المحتوى 
 الرقابة المكتبیة والرقابة المیدانیة •

 مخرجات التحلیل •

 قواعد وإجراءات التدقیق الشرعي •

 تقییم وسائل األمن والضبط الداخلي •

 رقابة المصرف المركزي على المصارف اإلسالمیة •

 كتابة التقاریر والتوصیات. •
 
 

 

  الخامس : التخط�ط اإلستراتیجي والموازنة التقدیر�ة المحتوى 

 المفاھیم األساسیة للتخطیط اإلستراتیجي •

 صیاغة الرؤیة والرسالة والقیم •

 تحلیل البیئة والتحلیل الرباعي •

 صیاغة الخطة وتقییمھا •

 الموازنة التقدیریة •

 معوقات التخطیط وعالجھا. •
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  السادس : اإلشراف الفعال وٕادارة الجودة الشاملة المحتوى 

 الوظائف اإلداریة العلیا •

 أنماط المدیرین •

 متطلبات تحقیق الجودة الشاملة •

 مراحل تطبیق الجودة الشاملة •

 نتائج تطبیق الجودة الشاملة. •
 

  تقی�م أداء الفرع وتقی�م أداء الموظفین المحتوى الفصل : 

 عناصر تقییم أداء الفرع •

 تطور األنشطة النوعیةمراقبة  •

 تحدید نقاط القوة والضعف •

 أھداف تقییم أداء الموظفین وأسالیبھ •

 قیاس مستویات اإلنتاجیة •

 تصمیم نماذج التقییم وقراءتھا. •
 

 

  الثامن : التسو�ق المصرفي المتقدم المحتوى 

 إعداد الخطط التسویقیة. •

 تنمیة المقدرة على إجراء البحوث التَّسویقیَّة. •

 تنمیة المھارات السُّلوكیَّة للتَّعامل مع األفراد.  •

 تحقیق االتصال الفعَّال. •

 إدارة التفاوض. •

 كتابة التقاریر ووضع التوصیات.  •
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 الدبلوم املهني" الرقابة والتدقيق املايل والشرعي واملركزي"

 
 ساعة تدر�ب�ة  200: زمن البرنامج 

 : 16/08/2018 – 01/07طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

 .التعرف على مھام المراقب الشرعي ومھام المدقق الشرعي، ومنھاج عمل كل منھما 
 .تنمیة مھارات المشاركین في ممارسة الرقابة المالیة والشرعیة بصورة سلیمة 
 المشاركین بمبادئ وأھداف ووسائل السلطة النقدیة في رقابتھا على المصارف اإلسالمیة، كإجراء  تزوید

 وقائي لتالفي األخطاء والمخالفات القانونیة والمالیة والشرعیة.
  التعرف على المعاییر المحاسبیة الدولیة والمعاییر الشرعیة والمحاسبیة الصادرة عن ھیئة المعاییر

 رف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة، ووضعھا موضع التطبیق.المحاسبیة للمصا
  تھیئة المتدربین للتعرف على المخاطر المحتملة التي قد یتعرض لھا المصرف للوقایة منھا أو للحد من آثارھا

 أو تصویب األوضاع في حال حدوثھا.
 زام بھذه المبادئ، والتأكید بیان مبادئ الحوكمة (الحكم الرشید) والعمل المؤسسي وتأھیل المشاركین لاللت

على توافق أعمال المصرف مع المتطلبات القانونیة واإلداریة للجھات الرسمیة، وبما یكفل االلتزام بتعلیمات 

 .مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا وھیئة الرقابة الشرعیة في المصرف
 

  المستهدفون :- 

  المصارف اإلسالمیة المعنیون بممارسة الرقابة أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة ورؤساء أقسام وموظفو
والتدقیق المالي والشرعي، وموظفو إدارات المخاطر واالمتثال والحوكمة، وموظفو المصرف المركزي 

 المعنیون بممارسة الرقابة المركزیة على المصارف اإلسالمیة.
 

 

 المحتو�ات :- 

  االول:هیئة الرقا�ة الشرع�ة : المهام والمنهج المحتوى 
 مھام ھیئة الرقابة الشرعیة •

 موقع ھیئة الرقابة على الھیكل التنظیمي •

 عالقة ھیئة الرقابة الشرعیة مع مجلس اإلدارة واإلدارات التنفیذیة المختلفة. •

 الئحة عمل ھیئة الرقابة الشرعیة •

 تقاریر ھیئة الرقابة الشرعیة . •
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  م�ةالثاني: التدقیق المالي والشرعي في المصارف اإلسال المحتوى 

 
 الرقابة المكتبیة والرقابة المیدانیة •

 مخرجات التحلیل •

 قواعد وإجراءات التدقیق الشرعي •

 تقییم وسائل األمن والضبط الداخلي •

 كتابة التقاریر والتوصیات. •
 

 
  الثالث: رقا�ة المصرف المركزي على المصارف اإلسالم�ة المحتوى 

 

 الرقابة المركزیة:  أھداف ووسائل •

 اإللزامي وطبیعة عقود المصرف اإلسالمياالحتیاطي النقدي  •

 تصمیم النماذج الرقابیة ألغراض تقییم أنشطة المصرف اإلسالمي •

 أدوات ومعاییر المصرف المركزي لقیاس أداء المصرف اإلسالمي •

 مقترحات لتنظیم العالقة بین المصرف المركزي والمصرف اإلسالمي •

 كتابة التقاریر ووضع التوصیات. •
 
 
 
 

  المعاییر الشرع�ة الصادرة عن هیئة المعاییرالرا�ع : المحتوى 
 

 معاییر صیغ التمویل اإلسالمیة •

 معاییر صیغ اإلستثمار اإلسالمیة •

 معاییر اإلفصاح •

 معاییر الرقابة والتدقیق والمراجعة •

 .الصكوك اإلسالمیة •

 
 

  الخامس : المعاییر المحاسب�ة الصادرة هیئة المعاییر اإلسالم�ة المحتوى 
 

 أھم المعاییر المحاسبیة الدولیة   •

 المعاییر المحاسبیَّة للمؤسَّسات المالیَّة. •

 معاییر العرض واإلفصاح. •

 الحسابات الختامیَّة. •

 توزیع األرباح. •
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  تصو�ب ) –ق�اس  –السادس : إدارة المخاطر المصرف�ة ( تحلیل  المحتوى 
 

 أھم مخاطر المصارف اإلسالمیَّة. •

 ومستلزماتھ.وسائل التَّحلیل  •

 أھم مخرجات التَّحلیل. •

 النَّتائج الكلیَّة لتحلیل المخاطر المصرفیَّة. •

 تحلیل مخاطر البلدان والمخاطر السیاسیَّة. •

 صیاغة التَّقاریر والتَّوصیات.  •
 
 
 
 

  م�ادئ الحوكمة وٕادارة االمتثالالسا�ع : المحتوى 
 

 مبادئ وقواعد الحوكمة (الحكم الرشید) •

 وأھدافھا ونتائجھا.أھمیة الحوكمة  •

 االمتثال (التوافق) : قواعده وأھدافھ ووسائلھ. •

 نتائج االمتثال. •
 

  تطب�قات عمل�ة : الثامن المحتوى 
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 الدبلوم املهني يف التمويل املصريف اإلسالمي

 
 

 ساعة تدر�ب�ة  200: زمن البرنامج 

 : 08/11/2018 – 23/09طرابلس (  –)  18/10/2018 – 02/09( أو زلیتن مصراتة  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

 .شرح المفاھیم األساسیة للعمل المصرفي اإلسالمي والقواعد الفقھیة التي ترتكز علیھا ھذه المفاھیم 
  اإلسالمي، وبیان الخصائص التي تمیزه عن المذاھب االقتصادیة تعریف المشاركین باألصول العامة لالقتصاد

 الوضعیة المعاصرة.
 .تعریف المشاركین بكیفیة تطبیق صیغ التمویل وصیغ اإلستثمار اإلسالمي على أرض الواقع 
 .تنمیة قدرات المشاركین على إجراء التحلیل المالي وتقییم األوضاع المالیة واألدبیة للمتعاملین 
 س العامة ومقومات دراسات الجدوى االقتصادیة التي تستند علیھا أعمال المصارف اإلسالمیة عند بیان األس

 منح التمویل أو اإلستثمار في مشروعات معینة.
 

  المستهدفون : 

  موظفو المصارف اإلسالمیة المعنیون  بدراسة طلبات التمویل واإلستثمار، وموظفو إدارة المخاطر وإدارة
 لشرعي، وموظفو المصرف المركزي المعنیون بالرقابة على المصارف اإلسالمیة.التدقیق المالي وا

 

 المحتو�ات :- 
 

 : دورة أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي -المحتوى األول 
 أنواع المصارف وسمات العمل المصرفي                 •

 خصائص العمل المصرفي اإلسالمي                   •

 الربا وأثره في المجتمعات               •

 أھم مصادر األموال في المصارف اإلسالمیة •

 أھم استخدامات األموال في المصارف اإلسالمیة                     •

 االقتصادیة االختالالتدور المصارف اإلسالمیة في التنمیة ومعالجة  •

 التحدیات التي تواجھ المصارف اإلسالمیة •
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 : األسس الفقھیة للمصرفیة اإلسالمیة -المحتوى الثاني 
 العقیدة واألخالق •

 مقدمة  في فقھ المعامالت •

 أحكام عقود التمویل في المصارف اإلسالمیة •

 أحكام عقود اإلستثمار في المصارف اإلسالمیة •

 الضوابط والمعاییر الشرعیة ألدوات التمویل واإلستثمار اإلسالمي •

 في المصارف اإلسالمیة ھیئات الرقابة الشرعیة •
 

 : اإلسالمي االقتصادالمدخل إلى  -المحتوى الثالث 
 ماھیَّة ِعلم االقتصاد والمعضلة اإلقتصادیة. •

 المذاھب االقتصادیَّة الوضعیَّة المعاصرة. •

 مبادئ الفكر االقتصادي في اإلسالم. •

 النِّظام االقتصادي اإلسالمي: أھدافھ ووسائلھ. •

 في المنھج اإلسالمي.التَّنمیة االقتصادیَّة  •

 االقتصاد اإلسالمي وحل المشكالت االقتصادیَّة المعاصرة. •

 االقتصاد اإلسالمي خصائص ونتائج. •

 

 : تطبیقات صیغ التمویل بالمداینات (البیوع) -المحتوى الرابع 
 مصادر األموال واستخداماتھا في المصارف اإلسالمیَّة. •

داتھ. •  معاییر التمویل اإلسالمي ومحدِّ

 صیغ التَّمویل في المصارف اإلسالمیَّة.أھم  •

 .الشبھات المثارة حول بعض صیغ التمویل بالمداینات والرد علیھا •
 

 : تطبیقات صیغ التمویل باإلستثمار (المشاركات) -المحتوى الخامس 
 مصادر األموال واستخداماتھا في المصارف اإلسالمیَّة. •

داتھ. •  معاییر اإلستثمار اإلسالمي ومحدِّ

 اإلستثمار أھم صیغ •

 .واالجتماعیةدور التمویل باإلستثمار في التنمیة اإلقتصادیة •
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 : مزایا التمویل اإلسالمي ومخاطره -المحتوى السادس 
 مزایا للمصرف •

 مزایا للمتعاملین •

 الوطني القتصادامزایا  •

 مزایا للمجتمع المحلي  •

 مخاطر صیغ اإلستثمار والتمویل اإلسالمي  •
 

 
 

 

 

 : التحلیل المالي ألغراض التمویل في المصارف اإلسالمیة -المحتوى السابع 
 ُصور المخاطر االئتمانیَّة. •

 وسائل الحد من المخاطر االئتمانیَّة. •

 الُحكم على جدارة المقترض. •

أسي  •  التَّحلیل المالي األفقي والرَّ

 النِّسب المالیَّة. •

 التنبُّؤ بالتَّعثُّر المالي. •
  

  دراسات الجدوى االقتصادیة وقبول التمویالت في المصارف اإلسالمیة -الثامن :المحتوى 
 مفھوم دراسة الجدوى االقتصادیَّة والمقصود منھا. •

لیَّة. •  دراسة الجدوى األوَّ

 دراسة سوق المنتجات. •

راسة الفنیَّة للمشروع. •  الدِّ

 التقییم المالي. •

بحیَّة. •  مقاییس الّرِ

 (تمارین عملیة).  •
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ً
: قصريةبرامج تدريبية : رابعا  

 دورة" تنمية مهارات رؤساء األقسام "
 

 ساعة تدر�ب�ة  25: زمن البرنامج 

 ستتكرر في عدة مناطق أخري  –)  13/12/2018 – 09/12/2018�فرن (  -البرنامج : موعد إنعقاد 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

 داریة وأركانھا تنمیة مھارات المشاركین بالمعاییر واإلستراتیجیات والتجارب العالمیة في القیادة اإل
 وإستراتیجیاتھا

 .تطویر كفاءات المشاركین بالمفاھیم العلمیة والمھنیة للعملیات القیادیة الحدیثة وسبل تنمیتھا في المنظمات 
 ة عالمیة عالیة الجودة واالحتراف.تحسین مستوى القیادات القائم على قواعد مھنی 
  تزوید المشاركین بالمھارات واألسالیب والمعارف األساسیة للمھارات القیادیة الحدیثة وإكسابھم القدرة على

 تطبیق ھذه المھارات في الواقع الفعلي.
 املة لوظائف امتالك مجموعة كاملة من اإلمكانات والتوجیھات األساسیة للتفوق اإلداري وفق المنظومة المتك

اإلدارة الحدیثة المتوقفة التي تواكب المتغیرات والتي تتفاعل مع األحداث المستقبلیة وتتعامل مع التطور في 
تكنولوجیا المعلومات بكفاءة واقتدار وأسالیب اإلدارة الحدیثة وصوال لالنطالق بمنشآتھم إلي أفاق عالیة من 

 التمیز والتفوق .
 ر الذي یجب أن یقوم بھ القائد في تطویر األداء والتخطیط اإلستراتیجي الفعال .إطالع المشاركین على الدو 
 .تمكین المشاركین من اكتشاف القیادات الواعدة والمستقبلیة 
 . التعرف على طرق صناعة القادة ووسائل تنمیة اإلبداع لدیھم وتوجیھھا 
  ومكونات ومستویات نضج المرؤوسین ، والطرق التعرف وممارسة األنماط المختلفة للقیادة ، وإدراك مفھوم

واألسالیب المختلفة لتنمیة قدرات ورغبات المرؤوسین ، واستخدام مصادر القوة المناسبة لمستویات النضج 
 لتعظیم أداء المرؤوسین .

 

 : المستهدفون- 
 مدراء األقسام 
  المستویات اإلداریة الموظفین الذین یشغلون وظائف إشرافیة ، وكذلك المرشحون لشغل وظائف في

 واإلشرافیة كالمدیرین بخط اإلشراف األول.
 رؤساء األقسام والمشرفون والمراقبون 
 . مشرفو العملیات ومدیرو المكاتب ، ورؤساء الوحدات اإلداریة 
  الذین یعھد إلیھم بمھام المتابعة والتخطیط والتطویر ، ورؤساء فریق العمل ، ورؤساء اللجان ، وكل المنوط

 دارة العمل على مستوى خط اإلشراف األول.بھم إ
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 : المحتو�ات- 
 

  االول: دینام�ك�ة ق�ادة اإلدارة الحدیثة المحتوى 
 طبیعة اإلدارة وتطورھا التاریخي •

 وظائف المنظمة  •

 مفاھیم إداریة حدیثة •

 اإلدارة الحدیثة ومتطلبات البیئة  •

 دور القائد في زیادة فاعلیة أداء أعمال •

 الخطط التنفیذیةالتخطیط وبناء  •
 

  الثاني: أسس وٕاستراتیج�ات اإلدارة الحدیثة للمدراء  المحتوى 
 أسس العملیة اإلداریة الحدیثة •

 المھارات القیادیة للمدراء •

 المھارات السلوكیة للمدراء •

 المھارات اإلداریة للمدراء •

 فنون اإلدارة الحدیثة للمدراء •
 

  الثالث: خصائص صفات القائد المحتوى 
 القیادة وصفات القائدمھارات  •

 الصفات الشخصیة القیادیة •

 تنمیة المھارات اإلداریة •

 اتخاذ القرارات اإلداریة •
 

  الرا�ع : األسالیب اإلبداع�ة في حل المشكالت  المحتوى 
 استخدام نصفي الدماغ •

 أسلوب العصف الذھني •

 أسالیب إبداعیة إضافیة •

 أسالیب تحدید المشكالت وتشخصیھا •

 المشكالتأسالیب منع حدوث  •
 

  الخامس : قواعد تطو�ر البیئة التفكیر�ة للقائد   المحتوى 

 مقترحات لتطویر العمل  •

 ماھي بیئة العمل •

 كیف أعرف تفكیر الناس •

 قراءة أفكار الشخصیات عن بعد •
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  السادس : مهارات تطو�ر الذات   المحتوى 

 كیف تطور من نفسك  •

 كیف تكون واثقا من نفسك •

 كیف تطور شخصیتك •

 نفسك كیف تسوق •

 التخطیط والرقابة جوھر اإلدارة الفعالة •

 التخطیط والرقابة من العمومیة إلي التفاصیل •

 الرقابة من الضبط إلي التكیف •

 تكامل منومة التخطیط والرقابة •

 مختبر تحویل األفكار إلي خطط عمل •

 مفاھیم وشبكة األھداف وكیفیة صیاغة رسالة المنظمة وتحدید عوامل األداء •

 طویلة ومتوسطة وقصیرة المدىوضع األھداف  •

 تحدید المشكالت المحتملة وسبل عالجھا •

 

  السا�ع : تحد�ات الق�ادات اإلدار�ة   المحتوى 

 التحدیات التي تواجھ القیادات اإلداریة في التعامل مع التقنیة الحدیثة ومدى مواكبة القیادات لھا .  •

 التعامل مع اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي •

 التي تواجھ القیادات اإلداریة التحدیات •
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 دورة " تنمية مهارات كتابة املراسالت والتقارير اإلدارية "
 

 ساعة تدر�ب�ة  25: زمن البرنامج 

 : 31/01/2019 – 27/01/2019طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  من لبرنامجسیتمكن المشاركون في نھایة ا-:نبذة عن البرنامج وأهدافه: 
 

 كتابة تقاریر العمل والتقاریر الفنیة الھادفة 
 استخدام النماذج المختلفة للتقاریر وأنواعھا 
 تولید نتائج موثوقة وفعالة من خالل البحث والتحلیل وتنظیم المعلومات 
  لدعم اتخاذ القرارات اإلداریةتقدیم التوصیات التي تدعمھا األدلة 
 استخدام المساعدات البصریة بالشكل المناسب لدعم عرض المعلومات 
 تطبیق المنھجیات المتقدمة لتحویل كل تقریر إلى تقریر مكتوب 

 

  المستهدفون:- 
 والمھتمین.والمحاسبین والمدراء..  االداریة والفنیة  كل الموظفین الذین یتطلب عملھم إعداد التقاریر 

 
 

 المحتو�ات :- 
 

 : عملیة كتابة التقاریر -المحتوى األول 
 نظرة عامة حول كتابة التقاریر •

 خمسة خطوات سھلة لكتابة التقاریر •

 فھم جمھورك •

 توضیح الغرض المقصود •

 تخطیط المحتوى واألسلوب •

 استخدام أساسیات الكتابة •

 الكتابة المھنیة: التعبیر أو إثارة اإلعجاب؟ •

 : ھیكلة التقریر -المحتوى الثاني 
 أدوات بناء ھیكلة التقریر •

 ترتیب أقسام التقریر المختلفة •

 كتابة مقدمات جذابة •

 القیام بالبحث والتحلیل •

 تقدیم النتائج التي تدعمھا األدلة •

 كتابة استنتاجات غیر متحیزة •
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 أدوات ومنھجیات الستخالص التوصیات •

 طجمع أقسام التقریر مع بعضھا: كتابة تقریر متماسك ومتراب •

 عناصر روایة القصة •
 

 : أنواع التقاریر والنماذج -المحتوى الثالث 
 معرفة الھیاكل المختلفة للتقاریر •

 مطابقة التقاریر وفقاً للحاالت •
 -: أنواع التقاریر الستة •

 التقاریر االستقصائیة 
 تقاریر تقدم سیر العمل والحالة 
 التقاریر الدوریة 
 التقاریر التعلیمیة 
 العروض 
  المالیةالتقاریر 

 مختلفة (حاالت ) نماذج تقاریر 
 

 : فعالیة المساعدات البصریة -المحتوى الرابع 
 استخدام المساعدات البصریة •

 مبادئ تصمیم المساعدات البصریة •

 معرفة المساعدات البصریة المختلفة •

 دور المساعدات البصریة •

 تطبیق مبادئ التصمیم •

 للتأثیر والجداولاستخدام الصور والرسوم البیانیة  •

 دمج المساعدات البصریة في التقریر •

 المساعدات البصریة األساسیة وقائمة التحقق •

 : التقاریر الفعالة -المحتوى الخامس 
 عناصر التقاریر الفعالة •

 استخدام أسلوب الكتابة الفعال •

 تطبیق األدوات والمنھجیات العلمیة •

 اتقان "وماذا في ذلك؟" •

 بناء الترابط •

 التحریر والتصحیحاتقان تقنیات  •
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 رشفة اإللكرتونية "التقنيات احلديثة لألدورة" 
 

 ساعة تدر�ب�ة  25: زمن البرنامج 

 : ستتكرر في عدة مناطق أخري  – ) 26/07/2018 – 22/07/2018زلیتن (  -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

  تعریف المشاركین بمفاھیم إدارة وفھرسة الوثائق واألسالیب العلمیة و العملیة الحدیثة لتصنیف وفھرسة
وحفظ الوثائق والملفات من خالل التصنیف والترقیم والتكوید والفھرسـة الوصفیة وأرشفتھا الكترونیاً بھدف 

 سرعة استرجاع المعلومات ألغراض العمل واتخاذ القرار.
  المشاركین باألسالیب الحدیثة للتنظیم الفني والتعاملمعالتطبیقاتالحدیثةلألرشفةاإللكترونیة للوثائق تزوید

والمستندات من خالل التصنیف والترقیم والتكوید والفھرسـة الوصفیة والموضوعیة للوثائق وكیفیة التكشیف 
 واالستخالص من خالل األرشـیف اإللكتروني .

 حدث الوسائل العلمیة والعملیة في تكنولوجیا أعمال األرشفة والحفظ والفھرسة صقل مھارات المشاركین بأ
 اآللیة والنظرة الشمولیة للمنظمة في أعمال التكشیف واالستخالص وإجراءاتھا المختلفة 

 .التعرف على طرق تصنیف الوثائق إلكترونیا / المستندات وتبویبھا وسھولة استرجاعھا 
 ھرسة الیدویة واآللیة والتي تعتمد على الحاسبات وكیفیة األرشفة الضوئیة التعرف على نظم الحفظ والف

 وكیفیة استخدامھا عملیاً. 
  (تطبیق عملي)التعرف على األسالیب الحدیثة في تخطیط و تصمیم وبناء برنامج أرشفة الكتروني 
 كن من إدارة وتنظیم الوقت تزوید المشاركین باألسالیب الحدیثة لتنظیم ومعالجة البریدالصادر والوارد والتم

 والمواعید بكفاءة وفاعلیھ و تنظیم االجتماعات وإعداد الرسائل والتقاریر
  التعرف على األسالیب الحدیثة في تخطیط و تصمیم وبناء قواعد بیانات األرشیف یجمع كامل مستندات

 .WINISISالمؤسسة إلكترونیا (تطبیق عملي) باستخدام تطبیقات 
 التشریعات والقوانین والمواصفات القیاسیة وئ إدارة المعلومات ومخطط سیر العملیاتالتعرف على مباد 
 أن یدرك المشارك خطوات ضبط الوثائق منذ إصدارھا 
  تجھیز خطة لضبط السجالت والوثائق في المؤسسة واستعراض أسالیب الممارسة والتطبیق الجید من خالل

 حاالت عملیة.
 ة فى السوق فى الصناعات الرائدةدراسة الحلول والطرق المستخدم 

 

  المستهدفون:- 
  العاملون في أقسام المحفوظات واألرشیف والدیوان ومدراء المكاتب وجمیعأقسام السكرتاریا بمختلف

مستویاتھا وجمیع العاملین بإدارات األرشیف والمحفوظاتوالمھتمینباألرشفةوالفھرسةاإللكترونیة وكافة 
واجباتھم الوظیفیة القیام بإدارةالمكاتب وأعمال السكرتاریة في أقسام المؤسسة الموظفین الذین تتطلب طبیعة 

 ودوائرھا
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 المحتو�ات :- 
 تنظیم الوثائق بین الترتیب والتصنیف اإللكتروني 
 عوائق تطبیقھا )–إیجابیاتھا  -سلبیاتھا–أھدافھا -متطلباتھا -اإلدارة االلكترونیة (مفھوم 
  وحفظھا وأرشفتھاأھمیة الوثائق والمعلومات 
  ، إعداد ھیكل األرشیف وقسم المساعدة اإللكتروني الستخراج البیانات والتقاریر،الحفظاإللكتروني،الطباعة

ً   حفظ بیانات وجمیع المستندات  إلكترونیا
 اإلطار العام عن الفھرسة واألرشفة 
 تصنیف الوثائق والملفات حسب الطرق الحدیثة 
 رشیف اإللكترونيمتطلبات التحول نحو الحفظ واأل 
 مبادئ الحفظ واألرشفة اإللكترونیة وتفعیل تقلیص استخدام الورق العادي 
 مھارات إدارة الوقت وضغوط العمل والقضاء على لصوص الوقت 
 التعریف بأھمیة المستندات والوثائق والمعلومات اإللكترونیة 
 األدوات اإللكترونیة المستخدمة في عملیة الحفظ واألرشفة 
 الحدیثة في حفظ وأرشفة جمیع فعالیات المكتب المستندیة األسالیب 
 تنظیم الملفات واألرشیفواألسالیب الحدیثة في حفظ الملفات 
 تقنیات حفظ وأرشفة البرید الوارد والصادر 
  إنشاء نظام أرشفة و فھرسة الملفات باستخدام نظامWINISIS 
  الشاملةالتعریف بموقع إدارة المكاتب في العملیة اإلداریة 
 استعراض ألھم أنواع معاییر إدارة المكاتب والتركیز على مواصفات مدیر المكتب المتمیز 
 بیان أھمیة إعداد الوصف لمدراء المكاتب بإستخدام مجموعات العمل 
  التعرض بالشرح التفصیلي ألھم الطرق المستخدمة في ترتیب وإدارة المكاتب بإستخدام نموذج التذكیر

 ج اإلدارة بالحذفالمستقبلي ونموذ
 كیفیة إعداد المخاطبات الداخلیة والخارجیة بإستخدام أحدث األسس العلمیة للمراسالت 
 شرح ألھم المھارات السلوكیة لمدیر مكتب في التعامل مع الرؤساء والزمالء والمراجعین 
 استعراض أھم مراحل عملیات األرشفة اإللكترونیة ومتطلباتھا في الواقع العملي 
 لوثائق بین الترتیب والتصنیف اإللكترونيتنظیم ا 
  إعداد محاضر االجتماعات لمجالس اإلدارة وھیئات المدیرین في المؤسسات الكبرى 
 إعداد التقاریر الرسمیة 
 السنوي ) –الشھري  –األسبوعي  –إعداد خطط العمل ( الیومي 
 تنظیم الوثائق بین الترتیب والتصنیف اإللكتروني 
 ات الرسمیة الصادرةمھارات إعداد المذكر 
 تصنیف وأنواع الوثائق وأسالیب الفھرسة اإللكترونیة 
 ترمیز المحفوظات والوثائق من خالل استعراض المعاییر الدولیة في نظم حفظ الملفات 
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 دورة " املهارات املتقدمة يف إدارة املكاتب والسكرتاريا التنفيذية "
 

 ساعة تدر�ب�ة  25: زمن البرنامج 

 : ى ستتكرر في عدة مناطق أخر  – ) 12/07/2018 – 08/07/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 

  السعي المتواصل لرفع مستویات التأھیل وزیادة كفاءة األداء لدى القائمین على إدارة مكاتب المستویات
اإلداریة العلیا في المؤسسات وذلك بھدف تمكینھا من اإللمام بأحدث األسالیب العلمیة في إدارة المكاتب 

 والسكرتاریا التنفیذیة
 

  المستهدفون :- 
  مدراء المكاتب للمستویات اإلداریة العلیا ، السكرتاریا التنفیذیة ، السكرتاریا المتوسطة باإلضافة إلي جمیع

 واإلدارات العلیا في ھذه الدوائر في المنشآت العاملة ضمن القطاعین العام والخاص . العاملین في المكاتب
 

 
 

 : المحتو�ات- 
 
 التعریف بموقع إدارة المكاتب والسكرتاریا التنفیذیة في العملیة اإلداریة الشاملة 
 استعراض ألھم أنواع السكرتاریا والتركیز على مواصفات مدیرة المكتب المتمیزة 
  أھمیة إعداد الوصف لمدراء المكاتب والسكرتاریا التنفیذیة بإستخدام مجموعات العملبیان 
  التعرض بالشرح التفصیلي ألھم الطرق المستخدمة في ترتیب وإدارة المكاتب بإستخدام نموذج التذكیر

 المستقبلي ونموذج اإلدارة بالحذف
  األسس العلمیة للمراسالتكیفیة إعداد المخاطبات الداخلیة والخارجیة بإستخدام أحدث 
  شرح ألھم الطرق المستخدمة في التحضیر لالجتماعات وبیان كیفیة إعداد محاضر االجتماعات والتقاریر

 الرسمیة باستخدام أحدث األسس العلمیة للمراسالت
 استعراض ألھم المھارات السلوكیة لمدیر المكتب في التعامل مع الرؤساء والزمالء والمراجعین 
  في حیاة مدیر المكتب مع بعض التطبیقات العملیة المتنوعةیوم عمل 
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 برنامج " إعداد دراسات اجلدوى اإلقتصادية للمشروعات "

 
 ساعة تدر�ب�ة  25: زمن البرنامج 

 : ى ستتكرر في عدة مناطق أخر  – ) 05/07/2018 – 01/07/2018(  زلیتن -موعد إنعقادالبرنامج 

  أسبوعان قبل بدایته -:نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

 .تأھیل وصقل خبرات المشاركین في إعداد دراسات الجدوى االقتصادیة 
 

  المستهدفون :- 
 .الموظفین في اإلدارات المالیة 
 . الموظفین في اإلدارات الھندسیة 
 . العاملین في مجال التمویل واالستثمار 

 

 
 

  المحتو�ات:- 
  األساسیة لدراسة الجدوى االقتصادیةالمفاھیم 
 المقومات األساسیة لدراسة المشروعات االقتصادیة: 
 الدراسة القانونیة للمشروع واختیار الشكل القانوني للمشروعات. 
 الدراسة التسویقیة للمشروع وتقدیر حجم الطلب المتوقع على السلع والخدمات المقدمة من المشروع. 
  وتحدید حجم الموارد والطاقات المطلوب توفیرھا للوفاء بااللتزامات التي على الدراسة الفنیة والھندسیة

 .المشروع تجاه العمالء المرتقبین
  الدراسة المالیة للمشروع وتقدیر التكالیف المطلوبة لتنفیذ المشروع وھیكل ومصادر تمویل ھذه التكالیف

 .والقوائم المالیة التقدیریة للمشروع
 التي سیتم إنفاقھا على  دیة للمشروع والمقارنة مابین العوائد المتوقعة والتكالیفدراسة الجدوى االقتصا

 المشروع.
 دراسة الجدوى البیئیة للمشروع ومدى تأثیر تنفیذ المشروع على البیئة المحیطة. 
 یةھذه المرحلة دراسة النقاط اآلتوتشمل . الدراسة التسویقیة وأسالیب تقدیر حجم الطلب والفجوة التسویقیة: 

 .مفھوم السوق المستھدف من المشروع •

 .دراسة العمالء لتحدید سلوكھم ورغباتھم •

 .دراسة المنتجات المماثلة المتوافرة في األسواق •

 .أسالیب التنبؤ بالطلب الحالي في األسواق •

 .أسالیب قیاس الفجوة التسویقیة الحالیة •
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 الدراسة المالیة واالقتصادیة وتقییم البدائل االستثماریة: 

 .تحدید التكالیف االستثماریة الكلیة المطلوب توفیرھا للقیام بالمشروع •

 .تحدید حجم مصروفات التشغیل السنویة المطلوبة للوفاء بخطط اإلنتاج المحددة •

 .تحدید حجم رأس المال العامل الالزم لعمل استغالل اقتصادي لموارد المشروع •

باالعتماد على حقوق الملكیة أو بالقروض ومصادر  تحدید حجم رأس المال المستثمر وھیكل التمویل أما •
 .التمویل المختلفة التي یتم االعتماد علیھا

 .كیفیة حساب عناصر التدفق النقدي الداخل والخارج والوصول الي الفائض أو العجز النقدي •
 

  المستخدمة في دراسة تطبیقیة لنموذج ألعداد دراسة الجدوى باألقسام المختلفة لھا مع شرح األسس والبدائل
 :التقییم وأعداد الدراسة

 .طریقة فترة االسترداد •

 .طریقة صافي القیمة الحالیة •

 .طریقة معدل العائد المحاسبي •

 .طریقة معدل العائد على االستثمار •

 .طریقة التكلفة السنویة العائدة •

 .الرقم القیاسي للربحیة •
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 "IIA" معايري التدقيق الداخلي وفق املعهد األمريكي للمراقبني الداخليني  دورة
 
 

 ساعة تدر�ب�ة  25: زمن البرنامج 

 ى ستتكرر في عدة مناطق أخر  – ) 05/07/2018 – 01/07/2018طرابلس (  -البرنامج : موعد إنعقاد 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
  .التعریف بالجوانب األساسیة لنشاط التدقیق الداخلي والرقابة المالیة الداخلیة واإلجراءات التفصیلیة لتطبیقاتھا

 ً إلجراءات التدقیق في عناصر الموجودات والمطلوبات، ثم یتم التعرض  ولذلك فإن البرنامج یتضمن توضیحا
 إلى المشاكل العملیة التي تواجھ ھذا المفھوم في الواقع العملي.

 ة وظیفة التدقیق الداخلي التعرف على دور لجان التدقیق في دعم فاعلیة الرقابة الداخلیة وزیادة استقاللی
ة الداخلیة والمدققین الداخلیین وذلك بالتعرف على معاییر التدقیق وتنمیة مھارات أجھزة الرقاب بالشركة

، وأھمیة المعاییر المھنیة للتدقیق، وتحدید مسؤولیة المدقق ومفھوم الرقابة الداخلیة IIAالداخلي االمریكیة 
عاییر وأھدافھا ومكوناتھا ومحدداتھا، وتخطیط وتوثیق التدقیق، ونظم الضبط الداخلي في الشركات في ضوء م

 التدقیق الدولیة.
 

  المستهدفون :- 
 .مدراء دوائر ورؤساء اقسام التدقیق والرقابة 
 .المدققین بمختلف المجاالت اإلداریة والفنیة والمالیة 
  كافة المسؤولین باإلدارات المالیة ورؤساء األقسام والمحاسبین والعاملین باإلدارات المالیة والمرشحون

 باإلدارات المالیة.لشغل وظائف قیادیة 
 .جمیع المھتمون في مجال التدقیق والرقابة 

 
 

 المحتو�ات :- 
  المبادئ والقواعد الرئیسیة للتدقیق الداخلي وفق معاییرIIA. 
  اخالقیات مھنة التدقیق الداخليCode of Ethics  الصادرة عن الIIA 
  معاییر التدقیق الداخلي وفق الIIA 
  المعاییر الشخصیةAttribute Standards. 
  معاییر األداءPerformance Standards. 
 .عالقة التدقیق الداخلي مع الجھات ذات العالقة 
 .ادلة وقرائن االثبات في التدقیق 
 الجوانب اإلداریة لنشاط التدقیق الداخلي، اتھمالمدققون الداخلیون، صفاتھم ومھار 
 .توكید الجودة في إدارة التدقیق الداخلي 
 قیق ومجلس اإلدارة.عالقة لجنة التد 
 ادلة التدقیق الداخلي 
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 "احملاسبة لغري احملاسبنيبرنامج التدريبي " 
 

 ساعة تدر�ب�ة  25: زمن البرنامج 

 : ى ستتكرر في عدة مناطق أخر  – ) 05/07/2018 – 01/07/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 .تعریف المشاركین بمفھوم المحاسبة ومبادئھا وأھدافھا وأنواعھا 
 .اطالع المشاركین على العناصر المحاسبیة األساسیة 
 تمكین المشاركین من فھم التفسیر الفني للمحاسبة والقیود والسجالت المحاسبیة 

  المستهدفون :- 
  موظفو البنوك والمؤسسات المالیة ممن لیست لدیھم معرفة بالمھارات المحاسبیة 
  المحاسبة بمبادئموظفو الدوائر واألقسام المالیة ممن تتطلب طبیعة عملھم االلمام 

 المحتو�ات :- 
 .مفھوم المحاسبة وأھدافھا 
 .فروع علم المحاسبة 
 .الفروض و المبادئ المحاسبیة االساسیة 
 الیة و اھمیتھا لمستخدمي البیانات المالیة .التقاریر الم 
 .استعراض نظام القید المزدوج و الدورة المحاسبیة حتى اعداد التسویات الجردیة و میزان المراجعة 
 .المعلومات المحاسبیة و دورھا في العملیة االداریة 
 دفقات النقدیة ).كیفیة اعداد القوائم المالیة (قائمة المركز المالي/ قائمة الدخل / قائمة الت 
 . استخدام القوائم المالیة في التخطیط و الرقابة و اتخاذ القرارات 
 . التحلیل المالي للقوائم المالیة 
 . اغراض و اھمیة التحلیل المالي 
 . التحلیل الراسي و االفقي 
 . استخدام النسب المالیة و مؤشراتھا العالمیة 
 أة.للمنش اإلرادیةتحلیل الموقف المالي و القوة 
 . مؤشرات الخلل المالي 
  االداریة .لألغراضالتحلیل المالي 
 . الفرق بین بیان االرباح و الخسائر و حساب المتاجرة 
 . النماذج المتكاملة لتحلیل الربحیة 
 . مفھوم التكالیف و تبویبھا 
  وتحلیل التعادلتحلیل سلوك عناصر التكالیف 
 . مصادر التمویل و راس المال العامل 
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 " دليل عمل منتج االجارة املنتهية بالتمليك"برنامج 

 
 ساعة تدر�ب�ة  25: زمن البرنامج 

 : 08/11/2018 – 04/11/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 

  مختلف الجوانب الشرعیة والقانونیة.التعرف على منتج اإلجارة المنتھیة بالتملیك من 
 .التعرف على القواعد والضوابط المنظمة لمنتج اإلجارة المنتھیة بالتملیك 
 .توضیح اإلجراءات التنفیذیة للعملیات المختلفة المرتبطة بالمنتج 
 .توضیح آلیات العمل وإجراءات التنفیذ 
 یك.التعرف على نماذج العقود الخاصة باإلجارة المنتھیة بالتمل 

 
  المستهدفون :- 

  ، موظفي المصارف وخصوصا موظفي إدارات التدقیق الشرعي، اإلدارات القانونیة، التمویل، التطویر
 العملیات، لجان التمویل.

 .مسؤولي إدارات تطویر المنتجات، والعملیات، والتمویل ، واالئتمان 
  االستثمار وشركات التأجیر التمویلي.موظفي اإلدارات القانونیة وإدارات االستثمار في صنادیق 
 . المراقبین الشرعیین، المحاسبین 

 
 

 المحتو�ات :- 
 

  االول: تعرف على المصطلحات والقواعد والضوا�ط المنظمة للمنتج المحتوى 
 تعریف المصطلحات ذات الصلة •

 شروط اإلجارة المنتھیة بالتملیك وأحكامھا •

 صور المنتج ومجاالت استخدامھ •

 
 
 
 
 
 

65 



 
 

  الثاني: اإلجراءات اإلدار�ة للمنتج المحتوى 
 التعرف على مراحل تنفیذ المنتج •

 تقدیم الطلب والمستندات المطلوبة •

 دراسة جدوى المشروع االقتصادیة، والجدارة االئتمانیة للعمیل. •

 دراسة الطلب •

 إجراءات الموافقة/ عدم الموافقة على الطلب •

 تجھیز األصل موضوع اإلجارة •

 التعاقد  •

 عملیات السداد واالقساط. •

 تملیك األصل للعمیل •
 

  الثالث  :نماذج عقود المحتوى 
 توضیح مراحل التعاقد بناء على نماذج عقود توضح التالي: •

 .طلب تأجیر أصل 

 .نموذج الضمانات 

 تعهد كفیل 

 .الجدارة االئتمان�ة للعمیل والكفیل 

 .نموذج موافقة / عدم موافقة على الطلب 

  بتمل�ك األصل �عد المدة محددة.اتفاق�ة المواعدة 

 عقد إجارة 

  تخو�ل خصم 

 .محضر تسل�م األصل 

 تقار�ر الز�ارة المیدان�ة 

 نكول العمیل عن إتمام اإلجارة 
 

  الرا�ع :القیود المحاسب�ة المحتوى 
 المعالجات المحاسبیة للتمویل بمنتج اإلجارة المنتھیة بالتملیكمنھا: •

 .إعداد القیود النظام�ة 

  األصل المؤجر.تسجیل ق�مة 

 تسجیل ق�مة الضمانات 

 مصار�ف الص�انة 

 مصروفات استهالك 

 مصار�ف التأمین 

 اث�ات اإلیرادات 

 المخصصات 

 .إث�ات األر�اح 
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 برنامج " دليل عمل منتج املشاركة"
 

 ساعة تدر�ب�ة  25: زمن البرنامج 

 : 12/07/2018 – 08/07/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

  أسبوعان قبل بدایته -التسجیل في البرنامج :نها�ة 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 .التعرف على منتج المشاركة بأنواعھا الثابتة والمتناقصة ومن مختلف الجوانب الشرعیة والقانونیة 
 .التعرف على القواعد والضوابط المنظمة للمنتج 
  المرتبطة بالمنتج.توضیح اإلجراءات التنفیذیة للعملیات المختلفة 
 .توضیح آلیات العمل وإجراءات التنفیذ 
 .التعرف على نماذج العقود الخاصة باإلجارة المنتھیة بالتملیك 

 

  المستهدفون :- 
  ، موظفي المصارف وخصوصا موظفي إدارات التدقیق الشرعي، اإلدارات القانونیة، التمویل، التطویر

 العملیات، لجان التمویل.
  تطویر المنتجات، والعملیات، والتمویل ، واالئتمان.مسؤولي إدارات 
 .موظفي اإلدارات القانونیة وإدارات االستثمار في صنادیق االستثمار 
 . المراقبین الشرعیین، المحاسبین 

 
 

 المحتو�ات :- 
  االول:تعرف على المصطلحات والقواعد والضوا�ط المنظمة للمنتج المحتوى 

 تعریف المصطلحات ذات الصلة. •

 أنواع المشاركة وأشكالھا المستخدمة في المصارف. •

 شروط المشاركة وأحكامھا •

 القواعد المنظمة للعالقة المصرف بالشریك •

 صورالمنتج ومجاالت استخدامھ •
 

  الثاني: اإلجراءات اإلدار�ة للمنتج المحتوى 
 التعرف على مراحل تنفیذ المنتج •

 مرحلة دراسة المشروع من قبل المصرف. •

 والمستندات المطلوبةتقدیم الطلب  •

 إجراءات الموافقة/ عدم الموافقة على الطلب •

 مرحلة التعاقد •

 وإنھائھ متابعة المشروع •
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 نماذج عقود المحتوى الثالث: 
 توض�ح مراحل التعاقد بناء على نماذج عقود توضح التالي: •

 .طلب مشاركة مع المصرف 

 تعهد كفیل 

 .الدراسة االئتمان�ة للعمیل 

  / عدم موافقة على الطلب.نموذج موافقة 

 .االتفاق�ة المبدئ�ة 

 (في حالة مشاركة متناقصة) وعد �شراء حصة الطرف اآلخر 

 عقد ب�ع حصة الطرف اآلخر 
 

  الرا�ع :القیود المحاسب�ة المحتوى 
 المعالجات المحاسبیة للتمویل بمنتج اإلجارة المنتھیة بالتملیك منھا: •

 إث�ات رأس المال 

 �ة /نقد�ة)إث�ات حصة المصرف ( عین 

 .إث�ات ب�ع أسهم المصرف 

 .تحصیل دفعات 

 .إث�ات ضمانات 

 المخصصات 

 .عمل�ات تصف�ة الشركة 
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 برنامج " دليل عمل منتج االستصناع"
 

 ساعة تدر�ب�ة  25: زمن البرنامج 

 : 06/12/2018 – 02/12/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

  أسبوعان قبل بدایته -:نها�ة التسجیل في البرنامج 

  نبذة عن البرنامج وأهدافه:- 
 .التعرف على منتج االستصناع من مختلف الجوانب الشرعیة والقانونیة 
 .التعرف على القواعد والضوابط المنظمة لمنتج االستصناع 
 .توضیح االجراءات التنفیذیة للعملیات المختلفة المرتبطة بالمنتج 
  التنفیذ الداخلیة بالمصرف والخارجیة .توضیح آلیات العمل وإجراءات 
 .التعرف على عقود المقاوالت والتصنیع المرتبطة بمنتج االستصناع ونماذج منھا 

 

  المستهدفون :- 
 یة، التمویل، التطویر ، موظفي المصارف وخصوصا موظفي إدارات التدقیق الشرعي، اإلدارات القانون

 لجان التمویل. العملیات
 المنتجات، والعملیات، والتمویل ، واالئتمان. مسؤولي إدارات تطویر 
 .موظفي اإلدارات القانونیة وإدارات االستثمار في صنادیق االستثمار وشركات التطویر العقاري 

 

 

 المحتو�ات :- 
  االول: تعرف على المصطلحات والقواعد والضوا�ط المنظمة للمنتج المحتوى 

 

 تعریف المصطلحات ذات الصلة •

 وأحكامھشروط االستصناع  •

 أھمیة المنتج ومجاالت استخدامھ •
 

  الثاني: اإلجراءات التنفیذ�ة للمنتج المحتوى 
 

 التعرف على مراحل تنفیذ المنتج •

 المستندات المطلوبة للتعاقد •

 دراسة جدوى المشروع االقتصادیة، والجدارة االئتمانیة للعمیل. •

 دراسة الطلب •

 إجراءات الموافقة/ عدم الموافقة على الطلب •

 تنفیذ االستصناع وتسلیم المبیع. •

 عملیات السداد واالقساط. •
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 نماذج عقود المحتوى الثالث: 
 توض�ح مراحل التعاقد بناء على نماذج عقود توضح التالي: •

 عقد طلب استصناع 

 الكفیل).–نموذج الجدارة االئتمان�ة أفراد ( للعمیل 

 نموذج جدارة ائتمان�ة للشركات 

 نموذج الضمانات 

  كفالة سداد الثمن.التعهد� 

 نموذج الموافقة /عدم الموافقة 

 .تخو�ل خصم دفعات تحت الحساب 

 .محضر تسل�م واستالم سلعة 
 عقد استصناع بین العمیل والمصرف. •
 

  الرا�ع :القیود المحاسب�ة المحتوى 
 المعالجات المحاسبیة للتمویل بمنتج االستصناع منھا: •

 .إعداد القیود النظام�ة 

  التعاقد.تكالیف قبل 

 .تكالیف التعاقد 

 .الدفعات 

 مصار�ف التأمین 

 .حاالت اإلخالل �التعاقد 

 .تسل�م الدفعات واألقساط 

 .إث�ات األر�اح 

 .قیود االستصناع الموازي 

 .انتهاء التزامات االستصناع 
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 "KYCبرنامج " اعرف عميلك 
 

 
 ساعة تدر�ب�ة 25: زمن البرنامج 

 : ى ستتكرر في عدة مناطق أخر  – ) 05/07/2018 – 01/07/2018(  سبها -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  مع نها�ة البرنامج التدر�بي سیتمكن المشاركون من :-:نبذة عن البرنامج وأهدافه 
 المالیة البیانات في الوارد النحو على المالیة المعلومات فھم . 
  استخدام المیزانیات العمومیة وبیانات الدخل والتدفقات النقدیة الواردة من العمالء التخاذ القرارات .كیفیة 
 اعرف عمیلك متطلبات الستكمال الالزمة المعلومات على الحصول تكنیك فھم(KYC)  . 

 

  المستهدفون :- 
 موظفو فتح الحسابات ، خدمة العمالء ، التلر ، البیع المباشر .  
 من موظفي فروع البنوك الذین لھم عالقھ مع العمالء مباشرةي موظف أ . 
 مدراء الفروع ومدراء العملیات في الفروع . 
 . موظفو إدارات المخاطر والتدقیق الداخلي واالمتثال والرقابة الداخلیة والرقابة على الفروع والمھتمون 

 

 

 المحتو�ات :- 
 عمیلك اعرف متطلبات ومبادئ ساسیاتأ(KYC) العمیل معرفة بكیفیة المتبعة والمنھجیة 
 عمیلك اعرف مبدأ وتطبیق العمالء على التعرف ونماذج المطلوبة جراءاتاإل (KYC 2). 
 متطلبات اعرف عمیلك الستكمال الالزمة المعلومات على الحصول تكنیك . (KYC) 
  للعمیل الرئیسیة المالیة القوائم تفسیر الى باإلضافة والمالیة التجاریة التقاریر نماذج مناقشة 
 المخاطر لدرجة وفقا العمالء تصنیف  ً  . االئتمان ومعاییر لمتطلبات ووفقا
  وسیناریوھاتھا " عمیلك اعرف " بمبدأ الخاص بالبنك الداخلیة بالرقابة الخاصة االجراءات . 
  االمل غسل عملیات مكافحة في ودورھا المصارف في عمیلك اعرف مبدأ تطبیق استراتیجیات . 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
71 



 جرائم االحتيال على الصراف االيل باملصارف والية محايتها
 

 

 ساعة تدر�ب�ة 25: زمن البرنامج 

 : ى ستتكرر في عدة مناطق أخر  – ) 06/09/2018 – 02/09/2018سبها (  -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 : نبذة عن البرنامج وأهدافه-    
 

 

  الیة عمل الصراف االلي.إطالع المشاركین على 
 .التعرف على مواصفات الصراف االلي 
 .التعریف بالعملیات التي تتم من خالل الصراف االلي 
 .اطالع المشاركین على حاالت التزویر واالحتیال من خالل الصراف االلي 
  والحمایة للصراف االلي.تعریف المشاركین بوسائل االمن 
  تزوید المشاركین بنصائح ھامة بخصوص عملیة الحمایة الالزمة من عملیات االحتیال من خالل الصراف

 االلي.
 

 

  المستهدفون :- 
  موظفي المصارف في دائرة البطاقات والقنوات االلكترونیة ،موظفي ادارة التدقیق ، موظفي الفروع خدمة

 المصرف في ھذا المجال.الزبائن المھتمون من موظفي 
 مسؤولي المصارف في الدوائر التي عملھا مرتبط مع دائرة البطاقات والصراف االلي والقنوات االلكترونیة 

 

 
 

 المحتو�ات :- 
 

  االول:التعر�ف �الصرف االلي المحتوى 
 اجزاء الصراف االلي.  •

 العملیات التي تتم من خالل الصراف االلي. •

 وتشغیل بطاقات وأجھزة الصرف اآللي.األسس الفنیة إلصدار  •
 

 

  الثاني عمل�ات االحت�ال من خالل الصراف االلي المحتوى 
 

 . عملیات االحتیال المتعلقة بالبطاقات و اجھزة الصرف اآللي •

 .الصرف اآللي اجھزةالوسائل القانونیة لمكافحة االحتیال على  •

 .البطاقات وأجھزة الصرف اآلليالوسائل العملیة والفنیة لمكافحة عملیات االحتیال على  •

 .وسائل تأمین وحمایة بطاقات وأجھزة الصراف اآللي ضد عملیات االحتیال اإللكتروني أو المعلوماتي •

 ،أھم صور وأسالیب عملیات االحتیال المتعلقة ببطاقات وأجھزة الصرف اآللي متضمنةالتزویر المعلوماتي •
 .card skimming  النسخ غیر المشروع لبیانات البطاقة ومعلوماتھا
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  الثالث حاالت عمل�ة ونصائح عامة للحد من عمل�ات االحت�ال من خالل الصراف االلي المحتوى 
 

 استعراض لحاالت تزویر واحتیال من خالل الصراف االلي •

 الشروط الالزمة لحمایة الصراف االلي من عملیات االحتیال •

 دور ادارة تقنیة المعلومات في حمایة الصراف االلي  •

 عرض فیدیوھات لحاالت احتیال من خالل الصراف االلي مع توضیح ذلك للمشاركین وعمل جلسة نقاش  •

نصائح عامة وھامة بكیفیة الحمایة من عملیات التزویر مع بیان دور المصرف والعمالء  بھذا  •
 الخصوص.
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 واالبتكار يف العمل "برنامج " ادارة التغيري 
 

 ساعة تدر�ب�ة 25: زمن البرنامج 

 : 03/08/2018 – 29/07/2018زلیتن (   -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 : نبذة عن البرنامج وأهدافه-    
 

  تطویر المھارات القیادیة واإلداریة لخدمة التغییر المطلوب ، وتطویر قدراتھم على استیعاب التحدیات وإدارة
 جماعات التغییر و قیادة المنظمة فى طریق 

 التغییر تطویر الجدارات الوظیفیة لمشاركین المتعلقة بالتخطیط االستراتیجي وإدارة وقیادة التغییر المؤسسي 
 ن بالمعارف والمھارات واألدوات الالزمة إلحداث عملیات التغییر بالمنظمات المعاصرة و تزوید المشاركی

 كذلك التعرف على طرق التغییر الفعال داخل المنظمات والطرق الحدیثة في تبني التغییر
  التعرف على مبادئ جونك وتر السبعة المتعلقة باالتصال الناجح في عملیة التغییر ، واألسباب الرئیسیة

لمقاومة التغییر داخل المنظمة وطرق التعامل معھ والتعرف على معاییر النجاح في إحداث التغییر داخل 
 المنظمة

  تنمیة مھارات المختصین وتوجیھ اھتمامھم نحو التفكیر إستراتیجیا ، وقیادة عملیة التغییر المؤسسي بما
ھوم وأھمیة التخطیط اإلستراتیجي من خالل یتوافق مع مستجدات التغییر في دور تلك المنظمات وتعریفھم بمف

 تزویدھم بعناصر اإلستراتیجیة الالزمة لتطویر األعمال وتمویل األفكار
  إعداد نظام التخطیط اإلستراتیجي والتنفیذ الناجح والفعال للخطة اإلستراتیجیة من خالل تقدیم عدة إرشادات

 اإلستراتیجیة وخطوات تنفیذھا وتوجیھات تعریف المدیرین بكیفیة القیام بعملیة مراجعة
  تعریف المشاركین بأھمیة تبسیط إجراءات العمل ومھارات تحلیل العملیات وإجراءات العمل وتطویر نظم

 وأسالیب العمل
  إكساب المشاركین المھارات الالزمة حول كیفیة دراسة اإلجراءات والتعرف على خطواتھا المختلفة وتحلیلھا

فیھا ، ومن ثم استخدام األسالیب العلمیة لتبسیطھا أو إعادة بنائھا وتحولیھا إلى لكشف مواطن القوة والخلل 
 إجراءات تخدم المؤسسة بأعلى درجات الكفاءة المطلوبة

 

  المستهدفون:- 
  موظفي البنوك في دائرة الخدمات  تجاریة ممن توفر لدیھم خبرة عملیة ال تقل عن سنتین من حملة الشھادة

 التمویل./  المحاسبة/  االعمالالجامعیة في ادارة 
  مسؤولي البنوك في الدوائر التي عملھا مرتبط مع دائرة الخدمات التجاریة والمؤسسات المالیة والخزینة

 واالستثمار بخبرة عملیة التقل عن سنتین.
 مشاركین من الشركات الكبرى والذین عملھ ممن  تتطلب التعامل مع عملیات االستیراد والتصدیر وموظفي 

 BANKING SOLUTIONSشركات البرامج البنكیة
74 



 
 

 المحتو�ات :- 
 

 

  اإلستراتیجي مفاه�م ومداخل االول:النجاح المحتوى 
 مفھومھا ، عناصرھا ، مجاالتھا ، نطاقھا: اإلستراتیجیة •

 مكونات اإلستراتیجیة ومعاییر اختیار اإلستراتیجیة •
 

  الثاني: التخط�ط اإلستراتیجي في عالم متغیر المحتوى 
 التخطیط االستراتیجي ودورة في تحقیق التغییر االستراتیجي •

 التخطیط االستراتیجي ومستویات تطبیق اإلدارة اإلستراتیجیة •

 تحلیل البیئة الخارجیة والداخلیة وتحدید نقاط القوة والضعف والفرص والقیود •

 SWOTباستخدام-:تقییم الوضع الراھن في المنظمات •

 العوامل المؤثرة علي رسم الخطط واالستراتیجیات . ظمةتخطیط عملیات التغییر في المن •
 

 

  الثالث: إدارة التغییر المحتوى 
 مفھوم التغییر ، أبعاد التغییر و أنواعھ ، استراتیجیات التغییر •

 مقاومة التغییر و كیفیة التعامل معھ •

 مھارات إدارة فرق التغییر •

 إقرار إستراتیجیات وسیاسات التغییر والتطویر •

 Re-structuringتنفیذ عملیة التغییر وإعادة ھیكلة األنشطة  •

 قیاس أثر التغییر على كفاءة األداء واالستعداد لبناء حلقة جدیدة فى سلسلة التغییر •
 

  الرا�ع : إدارة التغییر المؤسسي  المحتوى 
 المؤسسات المالیة وطبیعتھا . •

 أھمیة وأھداف ومھام إدارة التغییر •

 التغییر بالمنظماتالقوى الدافعة نحو  •

 أسالیب إدارة التغییر المؤسسي •

 المجاالت التي یستھدفھا التغییر في المنظمة •

 مراحل عملیة التغییر •
 

 

  الخامس : أنواع وأشكال التغییر   المحتوى 
 دلیل الموجھات و اإلرشادات إلدارة التغییر بفعالیة •

 مداخل التغییر / تحدید وتصمیم بدائل •

 تنفیذ عملیة التغییر •
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  السادس : تقی�م وتقو�م عمل�ة التغییر   المحتوى 
 ) اإلبعاد – الجوانب - األھمیة– المفھوم( قیادة التغییر •

 دور القیادة في إدارة التغییر المؤسسي •

 استراتیجیات التغییر التنظیمي والمؤسسي •

 دور القیادة في إدارة دوافع العاملین لتحقیق التغییر •
 

 

  السا�ع : مقاومة التغییر   المحتوى 
 األسباب – المفھوم •

 أشكال استجابة العاملین لعملیة التغییر وأسالیب التعامل معھا •

 )إكساب االلتزام بالتغییر( إدارة ثقافة التغییر •

 بناء ثقافة االلتزام نحو التغییر •
 

 

  الثامن :اإلستراتیجات الحدیثة في إنجاح عمل�ة التغییر داخل المنظمات الحدیثة   المحتوى 
 الخطوات الستة لعملیات إدارة التغییر الفعال وتحدید مسؤولیة األفراد فیھا •

 مھارات التعامل مع أثار التغییر •

 مھارات إعداد خطط ما بعد التغییر •

 ) إلدارة،التنظیماألفراد،ا( كیفیة قیاس أثار ما بعد التغییر على •

 دور اإلدارة واألفراد أثناء وبعد عملیة التغییر •
 
 

  التاسع : تطو�ر وت�س�ط العلم�ات وٕاجراءات العمل   المحتوى 
 مفھوم وأھمیة تبسیط اإلجراءات في المؤسسات •

 مظاھر تعقید اإلجراءات والعملیات •

 أھداف مراجعة وتبسیط العملیات •

 العملیاتاإلبداع واالبتكار في تصمیم  •

 مھارات تحلیل العملیات وإجراءات العمل •
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 إدارة االحتياطي األجنبي
Foreign reserve management 

 
 

 ساعة تدر�ب�ة 25: زمن البرنامج 

 : 24/01/2019 – 20/01/2019طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 : نبذة عن البرنامج وأهدافه-    
 

  برز أھمیة إدارة االحتیاطیات األجنبیة الرسمیة وكیفیة المحافظة على سالمتھا وتنمیتھا على نحو یضمن
 .تحقیق التوازن بین السیولة واألمان من ناحیة والعائد المعقول من ناحیة أخرى

  دعم الثقة في سیاسات إدارة سعر الصرف، بما في إن أحد أھداف االحتفاظ باالحتیاطیات األجنبیة تتمثل في
ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنیة بما یحقق التوازن بین الطلب والعرض على العمالت األجنبیة، 
والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجیة السلبیة عن طریق االحتفاظ بجزء من االحتیاطیات األجنبیة 

مر الذى یؤدى إلى ازدیاد الثقة في مدى قدرة االقتصاد على الوفاء بااللتزامات في صورة سائلة، األ
 الخارجیة.

 

  المستهدفون :- 
  من وزارات المالیة واالقتصاد  في مصرف المركزي و االحتیاطیاتإدارة الموظفین المسؤولین عن

 والتخطیط.
 
 

 المحتو�ات :-  
  أھمیتھا؟ما ھي إدارة االحتیاطیات وما السبب في 
 .دواعي واتجاه والتبعات االقتصادیة الكلیة لالحتفاظ باالحتیاطي 
 .استراتیجیات إدارة االحتیاطیات وتوزیع االصول 
 مستوى وكفایة االحتیاطیات األجنبیة 
  عمل سوق النقد األجنبیة والمؤثرات الرئیسیة آلیةتعمیق فھم 
 األدوات المالیة المستخدمة في إدارة االحتیاطي 
 إرشادات االستثمار ووضع المعاییر اإلستراتیجیة 
 األداءمقیاس و  إدارة الذھبوإدارة محافظاالحتیاطیاتاألجنبیة 
 تحلیل دور وتأثیر البنوك المركزیة على أسواق المال والنقد األجنبي 
  الغرض من المبادئ التوجیھیة و المبادئ 
  أھداف إدارة االحتیاطیات ونطاقھا وتنسیقھا 
  اإلطار المؤسسي في  والمساءلة الشفافیة 
  الدولیةممارسات اإلفصاح عن االحتیاطیات األجنبیة في ظل المعاییر وإدارة المخاطر 
  التجارب السلبیة في مجال إدارة االحتیاطیات 
 .الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك المركزیة 
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 تحليل االقتصاد الكلي والتنبؤال
Macroeconomic analysis and forecasting 

 
 ساعة تدر�ب�ة 25: زمن البرنامج 

 : 14/02/2018 – 10/02/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 : نبذة عن البرنامج وأهدافه-    
 

  النموذج الھیكلي الكلي وتدفق تتبنى ھذه الدورةمنھجا عملیا یعرض أفضل الممارسات المتبعة في الدمج بین
أو وزارة مالیة أو وزارة اقتصاد أو  مصرف مركزي العمل المرتبط بإعداد التنبؤات وتحلیل السیاسات لدى أي

 وزارة تخطیط.
 

  المستهدفون :- 
  في المستویات الوظیفیة المتوسطة إلى العلیا والمسؤولون في السلطات  في المصرف المركزيالمسؤولون

 النقدیة والقطاع العام المعنیون بوضع سیاسات االقتصاد الكلي وإعداد التنبؤات وإدارة المالیة العامة.
 

 المحتو�ات :- 
 والتنبؤ في البیئة الدولیة تحلیلال 
 التوقعات االقتصادیة الكلیة على المدى القصیر 
  االقتصاد القیاسي الكلينماذج 
 التنبؤ باالقتصاد الكلي 
 مطابقة الفروق في المتغیرات االقتصادیة الكلیة مع المتغیرات المصرفیة؛ 
 تمرین المحاكاة وتحلیل السیناریو معنماذج االقتصاد القیاسي الكلي 
 مخرجات محتملة وتوقعات متوسطة األجل 
 تحلیل وتوقعات سوق العمل وتطورات األجور 
 تحلیل سوق االسكان وتوقعاتأسعار المنزل 
 تحلیل تطورات األسعار والتضخمالتوقع 
 مشاریع البحوث المتعلقة باالقتصاد الكلي 
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 تنفيذ السياسة النقدية باستخدام نهج توجيه سعر الفائدة
Monetary policy implementation using an interest rate steering approach 

 
  ساعة تدر�ب�ة 25: البرنامجزمن 

 : 28/02/2018 – 24/02/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 : نبذة عن البرنامج وأهدافه-   
 

 المركزي في محاولة للتحكم بالمعروض  المصرفلسیاسة النقدیة ھي السیاسة التي یتم اتباعھا من قبل ا
النقدي لتوجیھ النمو الصحي االقتصادي للبلد. إن الھدف الرئیسي للبنوك المركزیة ھو السیطرة على التضخم 
والتحكم بأسعار الفائدة، وبمجرد أن تتم السیطرة على التضخم إن الھدف الثاني ھو الحد من البطالة. ویلعب 

ً في المحافظة على االستقرار االقتصادي من خالل الحفاظ على مستوى عام المركزي دوراً ھام المصرف ا
 مستقر لألسعار، وسعر صرف عملة ثابت، وجعل أسعار الفائدة مطابقة مع الوضع االقتصادي للبالد.

   ،یتم تطبیق السیاسة النقدیة من خالل إجراءات مثل تعدیل سعر الفائدة، شراء أو بیع السندات الحكومیة
سوف نقوم بمناقشة أھمیة معدل الفائدة في السیاسة  الدورةیر احتیاطي البنوك المركزیة. في ھذه وتغی

تنفیذ یات المركزي. توفیر فھم أساس المصرفالنقدیة وأنواع السیاسة النقدیة التي یتم اتباعھا من قبل 
 یھ معدالت الفائدةالمركزي بتوج المصرفكیفیة قیام و السیاسة النقدیة بعدنھج توجیھ سعر الفائدة

 

  المستهدفون:- 
  المركزیة المعنیون بتقدیم المشورة بشأن  المصارفالمسؤولون من وزارات المالیة واالقتصاد والتخطیط أو

 السیاسات االقتصادیة الكلیة والمالیة أو المساعدة في تنفیذھا.
 

 
 

 المحتو�ات :- 
 

 استعراض العناصر الرئیسیة للسیاسة النقدیة 
  السیاسة النقدیةأدواتالتشغیلي واإلطار 
 المركزي المصرفسیولةتحلیل و أدارة 
  بین المصرف المركزي والبنوك األخرىالمفتوحة عملیات السوق 
  االحتیاطيمتطلبات 
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 السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف

Issues in monetary policy implementation 
 

 ساعة تدر�ب�ة 25: زمن البرنامج 

 : 14/03/2018 – 10/03/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 : نبذة عن البرنامج وأهدافه-    
  یعتبر التضخم العائق الرئیسي في تحقیق النمو االقتصادي لذا فإن وضع التضخم تحت السیطرة من خالل

والمالیة األكثر انضباطاً إلى جانب أسعار الصرف المرنة یساعد على امتصاص تولیفة من السیاسات النقدیة 
الصدمات الخارجیة كما وأن معدالت التضخم المنخفضة تساعد على استخدام السیاسات النقدیة لحفز الطلب 

دات أثناء األزمات. وقد كانت ھذه االمور واضحة أثناء العدید من االزمات االقتصادیة التي عصفت باقتصا
 .العالم خالل العقدین المنصرمین

  الشك أن اتباع السیاسات االقتصادیة الكلیة السلیمة والمتمثلة في السیاسة النقدیة وسیاسة سعر الصرف
ساعدت كثیراً من الدول على استقطاب رؤوس األموال األجنبیة خاصة تلك التي تكون على شكل االستثمار 

ل التي لدیھا نظام مالي عمیق من ھذه التدفقات حیث أن توفر مثل ھذا األجنبي المباشر. وقد استفادت الدو
لتقلبات ھذه  االنكشافالنظام یساعد على استیعاب تلك التدفقات بصورة أكثر فاعلیة ویقلل من مخاطر 

 التدفقات.
 

  المستهدفون:- 
  بتقدیم المشورة  المعنیونالمصرف وزارات المالیة واالقتصاد والتخطیط أو أو المسؤولون من المركزي

 بشأن السیاسات االقتصادیة الكلیة والمالیة أو المساعدة في تنفیذھا.
 

 

 المحتو�ات :- 
  السیاسة النقدیة في ظل نظم الصرف المرنة 
 استراتیجیات استھداف التضخم 
 انعكاسات العولمة المالیة وتدفقات رؤوس األموال على تسییر السیاسة النقدیة 
  التنافسیة وأسعار الصرف المتوازنةتقییم القدرة 
 التفاعل بین نظم سعر الصرف والھشاشة المحتملة في القطاع المالي 
 المزایا والعیوب التي تنطوي علیھا ضوابط رأس المال 
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ً
: الربامج التأهيلية املؤهلة لنيل الشهادة الدولية: رابعا  

 

 واملنتهي بشهادة مدرب معتمد ) املدرب املصريف( الربنامج التأهيلي
Certified Trainer (CT) 

 

 تدر�ب�ة  ساعة 125: زمن البرنامج 

 : 29/11/2018 – 09/09/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 : نبذة عن البرنامج وأهدافه-    
 

  بین التدریب والتعلیم العالقةإطالع وتعریف المشاركین على 
 المشاركین على طرق تحدید االحتیاجات التدریبیة وفقا لمنھجیة الجدارات إطالع 
 اطالع المشاركین على االسالیب العلمیة الحدیثة في اعداد الحقائب التدریبیة 
 اطالع المشاركین على اھم المھارات الخاصة بالمدرب والواجب توفرھا 
 التواصل وسلوكیات االتصال الجید خالل التدریب وتؤھلھ للتقدم للشھادة  تعریف المشاركین على مھارات

 Certified Trainerالمھنیة بشھادة مدرب معتمد
 

 

  المستهدفون:- 
  الكوادر المصرفیة والراغبین بالعمل في مجال التدریب المصرفي من حملة الشھادة الجامعیة فما فوق في

 المجاالت المتعلقة بالعمل المصرفي.
 

 المحتو�ات:- 

 : أساس�ات العمل�ة التدر�ب�ة -المحتوى األول 

 

 مفھوم التدریب •
  العالقة بین التعلیم والتدریب 
  أھداف التدریبوأھمیة التدریب 
 أسس التدریب وسیاساتھ الصحیحة 
  أنواع التدریب 
  مناقشات وتمارین عملیة 

 

 مراحل عملیة التدریب •
  مراحل العملیة التدریبیة الشاملة 
 التخطیط للتدریب 
 تنظیم التدریب وتنفیذه : متطلبات وخطوات تفصیلیة 
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  متابعة التدریب 
  تقییم التدریب والتغذیة الراجعة وقیاس العائد 
  مناقشات وتمارین عملیة 
 متابعة / تقییم التدریب والتغذیة الراجعة وقیاس العائد 
  أسالیب التدریب وطرائقھ 
  و المناقشةالمحاضرة 
  ( العصف الذھني ) استدراج األفكار 
  دراسات الحاالت 
  التمارین العملیة 
  تمثیل األدوار والمحاكاة 
  األلعاب والمباریات التنافسیة والمناظرات 
  الزیارات والدراسات المیدانیة 
  التطبیق العملي 
  الحقیبة التدریبیة 
 تقنیات التدریب ومعیناتھ 

 

 تحدید االحتیاجات التدریبیة •
  مفھومھا ، أھمیتھا 
  الموقف اإلداري من تحدید االحتیاجات التدریبیة 
 أسباب مقاومة عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة 
 ظروف والدة الحاجة إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة 
  فوائد تحدید االحتیاجات التدریبیة 
  اسس تحدید االحتیاجات التدریبیة 
  متى تتم دراسة االحتیاجات التدریبیة 
  مستویات تحلیل االحتیاجات التدریبیة 
  توصیف الوظائف 
  تحلیل االحتیاجات التدریبیة لألفراد 
  مصفوفة تجسیر الفجوة بالتدریب 
 أسالیب ووسائل جمع المعلومات من أجل دراسة االحتیاجات 
  طرق تحدید االحتیاجات التدریبیة 
 االحتیاجات التدریبیة مشكالت تحلیل وتحدید 
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  ر�ط المسار التدر�بي �المسار الوظ�في �استخدام منهج�ة الجدارات -: الثانيالمحتوى 
 

 تخطیط المسار الوظیفي كمدخل معاصر في إدارة الموارد البشریة •

 األدوار التكاملیة بین أقسام الموارد البشریة في تخطیط التدریب وتخطیط المسار الوظیفي •

 تخطیط المسار الوظیفيأسس  •

 مراحل المسار الوظیفي وعالقتھا بالتدریب •

 المخرجات –العملیة  –التدریب كمنظومة : المدخالت  •
 

  األسالیب العلم�ة الحدیثة في إعداد الحقائب التدر�ب�ة -: الثالثالمحتوى 
 

 لماذا الحقائب التدریبیة ؟ ومفھوم الحقیبة التدریبیة  •

 أنواع الحقائب التدریبیة  وأھمیة الحقائب التدریبیة  •

 متى وكیف نعتمد على الحقائب الجاھزة ؟ •

 محتویات وھیكل الحقیبة التدریبیة •
 

  مهارات المدرب والتواصل الجید خالل التدر�ب ( -: الرا�عالمحتوىTOT     ( 
 

 مھارات المدرب •
  دور المدرب ومن ھو المدرب 
  قدرات المدرب ومھاراتھ 
  إعداد المادة العلمیة 
  دور المدرب في عملیة التقییم و متابعة المدّربین وتقییمھم 
  مھارة إجادة لغة الجسد ومھارات اإللقاء والعرض 
 مھارة االتصال والتعامل مع اآلخرین 
 إدارة الذات ومسیرة النجاح 
  ( العقل ، القلب ، اإلرادة ، الضمیر ) عناصر إدارة الذات 
  وأھمیتھ أھداف االتصال اإلداري ومفھوم االتصال 
  مقومات االتصال الفعال وأنواع االتصال 
  ( لغة الجسد ) تمارین االتصال غیر اللفظي 

 

 مھارات التواصل وسلوكیات االتصال الجید خالل التدریب •
 

  ومھارات أخرى مطلوبة من المدرببفاعلیة والضغوط مھارة إدارة الوقت 
 بعض أنماط المدّربین: كیف ندرب الكبار والصغار 
  كیف یتعامل المدّرب مع أنماط المتدربین 
 مناقشات وتمارین عملیة 

  امتحان شهادة  -: الخامسالمحتوىCertified Trainer (CT)    وتطب�قات مس�قة 
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 "تأهيل احملاضر الشرعي يف العمل املصريف اإلسالميبرنامج 

 CSAA / 2املنتهي بشهادة 
 

 ساعة تدر�ب�ة 200: زمن البرنامج 

 : 06/12/2018 – 08/07/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 : نبذة عن البرنامج وأهدافه-    
 

 

  االقتصادیةاإلسالمي، وبیان الخصائص التي تمیزه عن المذاھب لالقتصادتعریف المشاركین باألصول العامة 
 الوضعیة المعاصرة.

 المفاھیم األساسیة للعمل المصرفي اإلسالمي والقواعد الفقھیة التي ترتكز علیھا ھذه المفاھیم. شرح 
  اإلسالمي، وشرح إجراءات ومزایا ومخاطر كل واالستثماربیان التأصیل الشرعي لكل صیغة من صیغ التمویل

 صیغة من ھذه الصیغ.
 خطابات الضمان االعتماداتا، الكمبیاالت، جوانب العمل المصرفي اإلسالمي (الودائع بأنواعھ استعراض ،

 فیھا مع جوانب العمل المصرفي التقلیدي. واالختالفالحواالت وغیرھا)، وبیان أوجھ التشابھ 
  شرح أھداف ووسائل ونتائج أعمال الھیئات الرقابیة للعمل المصرفي اإلسالمي الداخلیة والخارجیة، (ھیئة

 اخلي والشرعي، المصرف المركزي، مراقب الحسابات القانوني).الرقابة الشرعیة، إدارة التدقیق الد
  بیان مواصفات المدرب الفعال، وتنمیة قدراتھ وصقل مواھبھ في إعداد المادة العلمیة لمحاضراتھ، وفي حسن

 اإللقاء، والتحكم في الوقت، وتقییم المتدربین، وحسن التصرف في المواقف الخاصة.
 

  المستهدفون :- 
  الرقابة الشرعیة والمرشحون للعمل بھا .اعضاء ھیئات 
 . رؤساء اقسام التدقیق في المصارف االسالمیة والمصرف المركزي 
 . خریجو اقسام فقھ المعامالت بكلیات الشریعة بالجامعات 
 . المدربون المرشحون للتدریب في مجال العمل المصرفي االسالمي 

 

 

 المحتو�ات :- 
 

  االول:األصول العامة لالقتصاد اإلسالمي المحتوى 
 

 ماھیَّة ِعلم االقتصاد والمعضلة االقتصادیة. •

 المذاھب االقتصادیَّة الوضعیَّة المعاصرة. •

 مبادئ الفكر االقتصادي في اإلسالم. •

 النِّظام االقتصادي اإلسالمي: أھدافھ ووسائلھ. •

 التَّنمیة االقتصادیَّة في المنھج اإلسالمي. •

 اإلسالمي وحل المشكالت االقتصادیَّة المعاصرة.االقتصاد  •

 االقتصاد اإلسالمي : خصائص ونتائج •
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  الثاني: األسس النظر�ة والتطب�ق�ة للعمل المصرفي اإلسالمي المحتوى 
 

 خصائص العمل المصرفي اإلسالمي                   •

 الربا وأثره في المجتمعات               •

 المصارف اإلسالمیةأھم مصادر األموال في  •

 أھم استخدامات األموال في المصارف اإلسالمیة •

 التحدیات التي تواجھ المصارف اإلسالمیة وسبل مواجھتھا                     •

 دور المصارف اإلسالمیة في التنمیة ومعالجة االختالالت االقتصادیة •

 التحدیات التي تواجھ المصارف اإلسالمیة. •
 

 

  الثالث: ص�غ التمو�ل واالستثمار في المصارف اإلسالم�ة المحتوى 
 
 

 معاییر التمویل واالستثمار اإلسالمي ومحدداتھ •

 أھم صیغ التمویل •

 أھم صیغ االستثمار •

 مزایا التمویل واالستثمار اإلسالمي •

 مخاطر التمویل واالستثمار اإلسالمي •

 واالجتماعیة.دور التمویل واإلستثمار اإلسالمي في التنمیة االقتصادیة  •
 

  التأصیل الشرعي للعمل�ات المصرف�ة اإلسالم�ةالرا�ع : المحتوى 
 مقدمة  في فقھ المعامالت •

 أحكام عقود التمویل في المصارف اإلسالمیة •

 أحكام عقود االستثمار في المصارف اإلسالمیة •

 اإلسالمي واالستثمارالضوابط والمعاییر الشرعیة ألدوات التمویل  •

 الشرعیة في المصارف اإلسالمیةھیئات الرقابة  •
 

  التقلید�ة ) –العمل�ات المصرف�ة ( اإلسالم�ة الخامس : المحتوى 
 

 مصادر األموال في المصارف التقلیدیة  •

 مصادر األموال في المصارف اإلسالمیة •

 إستخدامات األموال في المصارف التقلیدیة •

 إستخدامات األموال في المصارف اإلسالمیة •

 التقلیدیة في ظھور وتطور االختالالتاالقتصادیةدور المصارف  •

 الوطنیة وخدمة المجتمع المحلي. االقتصادیةدور المصارف اإلسالمیة في التنمیة  •
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  السادس : الرقا�ة والتدقیق الشرعي في المصارف اإلسالم�ة المحتوى 
 ھیئة الرقابة الشرعیة •

 موقع ھیئة الرقابة على الھیكل التنظیمي •

 ھیئة الرقابة الشرعیة مع مجلس اإلدارة واإلدارات التنفیذیة المختلفة.عالقة  •

 قواعد وإجراءات التدقیق الشرعي •

 كتابة التقاریر والتوصیات. •
 

  تدر�ب المدر�ینالسا�ع : المحتوى 
 

 

 التعلیم والتدریب •

 مواصفات المادة العلمیة •

 فن اإللقاء •

 إدارة الوقت •

 التعامل مع المواقف الخاصة •

 المتدربین.تقییم  •

 CSAA / 2التأھیل المتحان  •
 

  عمليتدر�ب : الثامن المحتوى 
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 اجلزء الثاني 

 دورات اللغة االجنليزية  
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 : املستويات التدريبية
ً
-: أوال  

 

 
 مكان االنعقاد

 

 

 
 تاریخ النھایة

 

 

 
 تاریخ البدایة

 

 
 

 
 إسم البرنامج

 
 

 طرابلس

 

 

 ) starterالمستوى المبتدي ( 
 الدورة االولى 2018/ 07/01 08/02/2018
 الدورة الثانیة 18/02/2018 22/03/2018
 الدورة الثالثة  01/04/2018 03/05/2018
 الدورة الرابعة  2018/ 01/07 2018/ 02/08
 الدورة الخامسة  19/08/2018 02/09/2018
 الدورة السادسة  30/09/2018 01/11/2018

 ) elementaryالمستوى الثاني ( 
 

08/02/2018 
 

 الدورة االولى 2018/ 07/01
 الدورة الثانیة 18/02/2018 22/03/2018
 الدورة الثالثة  01/04/2018 03/05/2018
 الدورة الرابعة  2018/ 01/07 2018/ 02/08
 الدورة الخامسة  19/08/2018 02/09/2018
 الدورة السادسة 30/09/2018 01/11/2018

 ) pre- intermediateالمستوى الثالث ( 
 

08/02/2018 
 

 الدورة االولى 2018/ 07/01
 الدورة الثانیة 18/02/2018 22/03/2018
 الدورة الثالثة  01/04/2018 03/05/2018

 الدورة الرابعة  2018/ 01/07 2018/ 02/08
 الدورة الخامسة  19/08/2018 02/09/2018
 الدورة السادسة  30/09/2018 01/11/2018

 ) intermediate( الرابعالمستوى 
 

08/02/2018 
 

 الدورة االولى 2018/ 07/01
 الدورة الثانیة 18/02/2018 22/03/2018
 الدورة الثالثة  01/04/2018 03/05/2018

 

02/08 /2018 
 

 الدورة الرابعة  2018/ 01/07
02/09/2018  

 الدورة الخامسة  19/08/2018
01/11/2018 

 
 الدورة السادسة  30/09/2018
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 جدول توضيحي لتوزيع عدد الساعات التدريبية

غة اإلجنليزية للفرتتني الصباحية واملسائية
ّ
 لدورات الل

 

 

 

 طرابلس    

   

 ) upper- intermediate( الخامسالمستوى 
 

08/02/2018 07/01 /2018 
 

 الدورة االولى
 

 الدورة الثانیة 18/02/2018 22/03/2018

 

 الدورة الثالثة   01/04/2018 03/05/2018
 الدورة الرابعة  2018/ 01/07 02/08/2018
 الدورة الخامسة  19/08/2018 02/09/2018

 

 الدورة السادسة 30/09/2018 01/11/2018
 

 )IELTS ( السادسالمستوى 

 الدورة االولى 2018/ 07/01 08/02/2018
 

 الدورة الثانیة 18/02/2018 22/03/2018
 

 الدورة الثالثة  01/04/2018 03/05/2018
 

 الدورة الرابعة  2018/ 01/07 09/08/2018
 الدورة الخامسة  19/08/2018 27/09/2018

 

 الدورة السادسة   07/10/2018 15/11/2018

 عدد األیام في األسبوع دةــــــالم وىــــــــــــــالمست
 

عدد الساعات 
 الیومیة

 

إجمالي الساعات 
 ً  أسبوعیا

 الساعات إجمالي

STARTER 15 أسبوع  ً  ساعة 262.5 ونصف ساعة 17 ونصف ساعات 3 یومیا

ELEMENTARY 15 أسبوع  ً  ساعة 262.5 ساعة ونصف 17 ساعات ونصف 3 یومیا

PRE-
INTERMEDIATE 15 أسبوع  ً  ساعة 262.5 ساعة ونصف 17 ساعات ونصف  3 یومیا

INTERMEDIATE 15 أیام 3 أسبوع 
ساعة 225 ساعة 15 ساعات 5 الخمیس ) -الثالثاء -( األحد  

UPPER-
INTERMEDIATE 15 أیام3 أسبوع 

 ساعة 225 ساعة15 ساعات5 الخمیس ) -الثالثاء -( األحد

IELTS-
PREPARATION 18 أیام3 أسبوع 

 ساعة 270 ساعة15 ساعات5 الخمیس ) -الثالثاء -األحد( 
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 ))(( IELTSشهادة  إمتحانــــــــــــــــــات

 
 : سیخضع كافة المرشحین لدخول اإلمتحانات وفق اآلتي- 

 
 ارس )ـــنھایة شھر ( م -اناألول :ــاإلمتح •

 و )ـــــــنھایة شھر ( مای -اإلمتحانالثاني : •

 نھایة شھر ( أغسطس ) -اإلمتحانالثالث : •

 بر )ـمـنھایة شھر ( نوف -اإلمتحانالرابع : •

 

 

  المتوقع لھذه اإلمتحانات خالل العام المرشحین عدد:- 
 

• 2018                           60  ً  مرشحا
 
 
 

 

 

 
90 



 

 
ً
: حمتويات الربامج ثانيا  

 

LEVEL – (( STARTER )) 
 

 
 FIRST - Definition of the training program 

 
- Course: (Starter) 
- Scope: To Learn English. 
- Features: 
     1. Understand and use common everyday expressions and very simple sentences designed to meet 
basic needs. 
     2. Presenting themselves and others and asking questions about personal details and answering 
them, such as where he lives, the people he knows and the things he owns. 
     3. Interacting in a simple way as long as the other party talks slowly and ready to help. 
 
- Internal or external training courses: Internal Courses 

 

 SECOND - Course Contents 
 
- Course themes: Starter Speak Out 
- Topics to be covered: Units from 1-10 
 
 
  

THIRD - Acquired skills after he / she is enrolled in this course 
 
1. Introduce yourself in simple language and use basic welcome phrases. 
2. Clarification from any country and the countries of others and provide a simple description of their 
city. 
3 - To speak in a simplified way about his family and colleagues, and describe their appearance and 
personalities. 
4. Talk about his / her favorite foods and order meals. 
5 - Talk about daily activities and arrange meetings with friends and colleagues. 
6. Talk about clothes in a simple way and ask simple questions to the seller. 
7. Describe the location of his home and provide simple guidance about directions. 
8. Description of current weather conditions. 
9. Speak in general about health and describe common health symptoms of the doctor. 
10 - Completing simple transactions in hotels such as check in and out of the hotel. 
11. Talk about hobbies and interests. 
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FOURTH - The pre-required skills in a trainee in order to be involved in the  
 
In the case of an apprentice he / she have just started learning English or have a prior knowledge of 
English. 
 
 
 
 FIFTH – Session Time 

 
- Days: 15 weeks 
- Days per week: Five days a week. 
- Daily hours: Three hrs and a half per day. 
 
  

SIXTH - Certificates that the trainee will receive after passing the course 
 
1- Certificate issued by the Institute: (Testimony of the exam results) 
2- Certificate from another institution: 
3- Can apply for an international certificate: 
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LEVEL – (( ELEMENTARY )) 
 

 FIRST - Definition of the training program 
 
- Course:( Elementary) 
- Scope: To learn English  
- Features: 
     1. Understand sentences and expressions commonly used in closely related areas (eg personal or 
family background, shopping, local geography, etc.) 
      2. Communicate in routine and simple tasks that require easy and direct exchange of information 
about routine and familiar matters. 
      3. Describe the person's background, direct environment and basic needs in simple terms 
- Internal or external training courses: Internal Courses 

 
 SECOND -  Course Contents 

 
- Course themes: Elementary Speak Out 
- Topics to be covered: Units from 1-12 
 
 
  

THIRD - Acquired skills after he / she is enrolled in this course 
 
1. List of events that occurred, such as weekly activities and interesting stories. 
2. Talk about clothes and the type of clothing you wear. 
3 - Participate in simple dialogues at work, including attending meetings on topics familiar. 
4. Understand and submit simple proposals for action in the area of competence. 
5. Evaluate the level of performance of colleagues in the workplace. 
6 - Participation in social action within the work, and welcoming guests and attend meetings of 
acquaintance and building relationships. 
 

 
  

FOURTH -  The pre-required skills in a trainee in order to be involved in the  
 
The trainees has mastered the basics of English and can speak of simple basic needs. 
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 FIFTH – Session Time 
 
- Days: 15 weeks 
- Days per week: Five days a week. 
- Daily hours: Three hrs and a half per day. 
 
 
 

 SIXTH -  certificates that the trainee will receive after passing the course 
 
1- Certificate issued by the Institute: (Testimony of the exam results) 
2- Certificate from another institution: 
3- Can apply for an international certificate: 
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LEVEL – (( PRE-INTERMEDIATE)) 
 
 

 FIRST - Definition of the training program 
 
- Course:( Pr-Intermediate) 
- Scope: To Learn English 
- Features: 
1- Understanding  the key points of record inputs and clear familiar things that happen regularly in the 
workplace or places of entertainment, etc. 
      2 - handling most situations that are likely to appear while traveling in a place where the language in 
question is used. 
      3- Introducing a simple text on topics that are familiar or related to personal interests. 
      4 - Describing experiences, events, dreams, hopes and aspirations, and to return the reasons and 
explanations in brief about the views and plans. 
 
- Internal or external training courses: Internal Courses 
 
 
 SECOND -  Course Contents 

 
- Course themes: Pre-Intermediate Speak Out 
- Topics to be covered: Units from 1-12 
 
 
  

THIRD - Acquired skills after he / she is enrolled in this course 
 
1. Talk about maintaining a healthy lifestyle and giving advice on healthy habits. 
2. Talk about relationships and dating, including meeting people through social media. 
3 - Go to a restaurant or ask for food, and participate in polite conversation on the table and pay for 
food. 
4. To participate in negotiations in the field of competence, provided that he receives help in 
understanding some points. 
5. Discuss safety issues in the workplace, report injuries and explain rules and regulations. 
6. Discuss polite behaviors and respond appropriately to non-polite behaviors 
 
 
 FOURTH -  The pre-required skills in a trainee in order to be involved in the  

 

 
The trainee has exceeded the basics, but he / she are unable  yet to work or study in English. 
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 FIFTH – Session Time 

 
- Days: 15 weeks 
- Days per week: Five days a week. 
- Daily hours: Three hrs and a half per day. 
 
 
 SIXTH -  certificates that the trainee will receive after passing the course 

 
1- Certificate issued by the Institute: (Testimony of the exam results) 
2- Certificate from another institution: 
3- Can apply for an international certificate: 
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LEVEL – (( INTERMEDIATE )) 
 

 
 FIRST - Definition of the training program 

 
- Course: (Intermediate) 
- Scope: To Learn English 
- Features: 
1 -  Understanding the basic idea of a complex text in both clear and ambiguous subjects, including 
discussions in its area of competence. 
2-Interaction with a degree of  proficiency and automatic make regular interaction with native speakers 
of English is possible without bothering both parties. 
3 - Presenting a clear and detailed text on a wide range of topics and explain his point of view on an 
objective issue with different features and drawbacks. 
- Internal or external training courses: Internal Courses 
 
 
 SECOND -  Course Contents 

 
- Course themes: Intermediate Speak Out 
- Topics to be covered: Units from 1-12 
 
 
  

THIRD - Acquired skills after he / she is enrolled in this course 
 
1- To participate in a meeting in his area of competence, when he receives help in understanding some 
points. 
2- To discuss gender issues related to the perspective of rudeness and social customs. 
3- Talk about personal finances and give advice to friends and colleagues about finances. 
4- Talk about personal and professional life style, including describing life at work. 
5- To clarify your educational level and your experience and your strengths and weaknesses and discuss 
your career. 
6- Talk about mental abilities and how you can use them to improve the effectiveness of work. 
7- Use appropriate language in social situations, including praise and expression of sympathy. 
8- To deal with relatively complex situations that appear in social contexts and at work. 
9- To discuss common political attitudes and behavior of politicians. 
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 FOURTH -  The pre-required skills in a trainee in order to be involved in the  

 
The ability to work independently in different academic and professional environments that speak English, 
although it is possible to use a limited range of strengths and nuances in meaning. 
 
 
 FIFTH – Session Time 

 
- Days: 15 weeks 
- Days per week: Three days a week. 
- Daily hours: Five Hrs  per day. 
 
  

SIXTH -  certificates that the trainee will receive after passing the course 
 
1- Certificate issued by the Institute: (Testimony of the exam results) 
2- Certificate from another institution: 
3- Can apply for an international certificate: 
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LEVEL – (( UPPER-INTERMEDIATE )) 
 
 

 FIRST - Definition of the training program 
 
- Course: (Upper-Intermediate) 
- Scope: To Learn English 
- Features: 
1- Understand a wide range of the most demanding long texts, and identify the implicit meaning. 
    2 - Expressing ideas fluently and spontaneously without a great deal of apparent research on the 
appropriate expressions. 
    3- Use the language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. 
    4- A clear, well-structured and detailed text on complex topics, showing a thorough use. 
- Internal or external training courses: Internal Courses 
 

 
 SECOND -  Course Contents 

 
- Course themes: Upper-Intermediate Speak Out 
- Topics to be covered: Units from 1-12 

 
 
  

THIRD - Acquired skills after he / she is enrolled in this course 
 
1- Discuss success issues in detail, including building a successful and motivated team. 
2- Talk to some details about the favorite paintings and architecture of the buildings that impress him. 
3- Discuss social problems and possible solutions to problems and the role that companies can play. 
4- Participate in discussions on dialogue, sustainability and protection of natural environments. 
5- talk about the events and problems dealt with by newspapers and how it affects people and 
companies. 
6- Talk about risks in life, including changing jobs and practicing dangerous sports. 
7- Understand different types of dialogues, including direct, indirect, formal and informal. 
 

 
 FOURTH -  The pre-required skills in a trainee in order to be involved in the  

 
The trainee is able to work independently with great precision in a wide range of subjects in virtually 
any environment without prior preparation 
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 FIFTH – Session Time 

 
- Days: 15 weeks 
- Days per week: Three days a week. 
- Daily hours: Five Hrs  per day. 
 

 
 SIXTH -  certificates that the trainee will receive after passing the course 

 
1- Certificate issued by the Institute: (Testimony of the exam results) 
2- Certificate from another institution: 
3- Can apply for an international certificate: 
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LEVEL – (( IELTS/PREPARATION )) 

 
 FIRST - Definition of the training program 

 
- Course:(IELTS ) 
- Scope: To Learn English 
- Features: 
The IELTS academic test measures proficiency and proficiency in English for academic and 
educational purposes and for use in higher education environments in general. The tasks and texts 
included in the IELTS Academic Exam are suitable for all learners, where a person can apply for the 
IELTS academic choice regardless of his / her specialty. In general, the IELTS academic exam is an 
exam designed for the purposes of study or training at a university, institute or higher education 
institution in which English is taught. There are many professions (such as medical professions, 
nursing, accounting, and engineering) that require the results of the IELTS academic test to be met in 
many countries around the world. 
- Internal or external training courses: Internal Courses 

 
 SECOND -  Course Contents 

 
- Course themes: IELTS - PREPARTION 
- Topics to be covered: The Four Skills (Listening, Speaking, Reading and Writing ) 
 

 
  

THIRD - Acquired skills after he / she is enrolled in this course 
 
This test helps determine the trainee level of language, reading, writing, speaking and listening 

 
 
 FOURTH -  The pre-required skills in a trainee in order to be involved in the  

 
1- The general English level of the trainee should be intermediate or at least intermediate. 
2-  The trainee should work with a team (composed of one person or more) so that all of his / her 
members have the goal of developing the language skill seriously and persistently and at a relatively 
close linguistic level. 
3- The former of the above conditions  must be established - starting the theoretical basis for the 
examination of the IETS, which enables the trainee to enter gradually and smoothly within the 
examination environment, its objectives and requirements. 
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 FIFTH – Session Time 

 
- Days: 18 weeks 
- Days per week: Three days a week. 
- Daily hours: Five Hrs  per day. 
 
 
 
 SIXTH -  certificates that the trainee will receive after passing the course 

 
1- Certificate issued by the Institute ( testimony of the exam results ) 
2- Certificate from another institution ( British Council ) 
3- Can apply for an international certificate ( academic study in a higher institute and universities 
according to the degree required ). 
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 اجلزء الثالث

 دورات احلاسب االيل 
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: 
ً
 املتخصصة الربامجأوال

 

 أمن المعلومات -1
 

 الساعات التكرار   ورة الد اسم ت
 

 IT SECURTY 4 15المعلومات  تكنولوجیاأمن  1
 

2 CHECertifiedEthicalHacker 2 40 
3 SSCP Systems Security Certified Practitioner 1 25 
 
 

 سیسكو -2
 الساعات التكرار   ورة الد اسم ت
 

1 CCNARouting $ Switching 2 80 
 

2 CCNASecurity 2 40 

3 CCNPSecurity 1 40 
 

 میكروسوفت -3

 الساعات التكرار   ورة الد اسم ت
1 Installing and Configuring Windows Server 2012 3 60 
2 Administering Windows Server 2012 3 20 
3 Configuring Advanced Windows Server 2012 3 20 
 

4 SharePoint 2013 administration 2 40 
 

 

 نظام السویفت -4
 الساعات التكرار   ورة الد اسم ت
 

1 introduction to swift general knowledge 1 20 
 

2 payments and cash management - using fin messages 1 20 

3 Trade 1 40 

4 Interface 1 40 

5 treasury management using fin messages 1 20 
6 Swift Net Security 1 20 
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 األوراكل  -5
 الساعات التكرار   ورة الد اسم ت
 

1 Oracle Unix and Linux Essentials 1 25 
 

2 Oracle Solaris 11 system Administration 1 40 
3 Oracle Solaris 11 Advanced System Administration 1 40 
4 Oracle Database 12c Fundamentals For Developers and 

System Administrators 
1 40 

5 Oracle Database 12c install and upgrade Workshop 1 40 
6 Managing Oracle Database ONOracle Solaris 11 1 30 

 

 
ً
-الدورات العامة :: ثانيا  

 

 

 الساعات التكرار   ورة الد اسم ت
 

1 Advanced excel 30 4 االكسیل متقدم 
 

 2013OUTLOOK 2 15إدارة الوقت والبرید االلكتروني  2
3 SPSS 45 4 التحلیل االحصائي 
 60 3 لوم الطباعة باللمس عربي انجلیزيدب 4
 ICDL 3 105الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب  5
6 VMware VSphere 1 40 
7 ITIL Information Technology Infrastructure Library (Foundation) 2 100 
8 Web sphere administration 1 50 
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ً
-: : حمتويات الربامج ثالثا  

 

 (IT SECURTY) أمن تكنولوجيا املعلومات  برنامج
 

 ساعات یوم�اً  3 –ساعة تدر�ب�ة  15بواقع  –أسبوع : زمن البرنامج 

 : 09/08/2018 – 05/08/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج ( 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  
 

  المحاور فقط  الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب في بعض تؤھل المشارك الجتیاز امتحان شھادةشھادة دولیة
 بیاناتك من االختراق و التھدیدات.وحمایة 

 
 

 : المستهدفون- 
 . جمیع العاملون في المصارف والمؤسسات الحكومیة والخاصة في تخصص أمن تكنولوجیا المعلومات 

 
 

 : المحتو�ات- 
 

 Security Concepts   مفاھیم  األمن 
 تھدیدات البیانات 
 قیمة المعلومات 
 األمن الشخصي 
 أمن الملفات 
  الضارة /الخبیثةالبرمجیات 
 التعریف والوظیفة 
 الحمایة 
 أمن الشبكات 
 الشبكات 
 اتصاالت الشبكة 
 أمن الشبكات الالسلكیة 
 التحكمبالوصول 
 االستخداماالمنللویب 

106 



 الویب تصفح 
 االجتماعیة الشبكات 
 االتصاالت 
 البریداإللكتروني 
 الفوریة/اللحظیة المراسلة 
 للبیانات اآلمنة اإلدارة 
 البیانات أمینوت االحتیاطي النسخ 
 اآلمن التدمیر 
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 (CHE Certified Ethical Hacker)دورة 
 

 ساعات یوم�اً  4–ساعة تدر�ب�ة  40بواقع  –انأسبوع: زمن البرنامج 

 : سیتم تحدیدها الحقاً  -طرابلس  -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 عن البرنامج وأهدافه نبذة :-  

 امنیھ منشھادة دولیة ec-council نكومؤسستك منفس ،حمایة  المعلومات أمریكیةبأمنمنظمھ تعلیمیھ 
 االخالقي رللبدایةالھاكوطریقك االختراق والتھدیدات 

 
 

 : المستهدفون- 
  بنظام التشغیل یونكس/لینكسأن یكون ملم 
  الحكومیة والخاصة في تخصص أمن تكنولوجیا المعلومات .جمیع العاملون في المصارف والمؤسسات 

 
 

 : المحتو�ات- 
 

 Module 01: Introduction to Ethical Hacking 
 Module 02: Foot printing and Reconnaissance 
 Module 03: Scanning Networks 
 Module 04: Enumeration 
 Module 05: System Hacking 
 Module 06: Trojans and Backdoors 
 Module 07: Viruses and Worms 
 Module 08: Sniffers 
 Module 09: Social Engineering 
 Module 10: Denial of Service 
 Module 11: Session Hijacking\ 
 Module 12: Hacking Webservers 
 Module 13: Hacking Web Applications 
 Module 14: SQL Injection\ 
 Module 15: Hacking Wireless Networks 
 Module 16: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots 
 Module 17: Buffer Overflow 
 Module 18: Cryptography 
 Module 19: Penetration Testing 
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 ) SSCP Systems Security Certified Practitioner(   دورة
 

 ساعات یوم�اً  5–ساعة تدر�ب�ة 25بواقع  –أسبوع : زمن البرنامج 

 : سیتم تحدیدها الحقاً  -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  
 

  كیفیة التعرف على الرموز الضارة والتخفیف منھا مثل الفیروسات وأحصنة طروادة والقنابل المنطقیة الغیر
 . فیھامرغوب 

 
 

 : المستهدفون- 
  ویندوز والحاسب االلي ودعم الفني .بنظام التشغیل أن یكون ملم 

 
 

 : المحتو�ات- 
 

 Introduction 

 Authentication 

 Networking 

 Malware 

 Risk, Response, and Recovery 

 Monitoring and Security 

 Program Details 
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  (CCNARouting $ Switching)سيسكو برنامج

 
 ساعات یوم�اً  4–ساعة تدر�ب�ة 160بواقع  –أساب�ع 8: زمن البرنامج 

 : سیتم تحدیدها الحقاً  -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  
 

  لتقویة أساس المبتدئین في ھذا المجال، حیث ھذه الدورة تمثل األساس في عالم الشبكات للمستجدین فیھ و كذلك
 CCNA CISCO الذي یؤھلك لدخول امتحان االحتراف تتناول عالم الشبكات من الصفر حتى المستوى

 

 

 : المستهدفون- 
 

  ویندوز والحاسب االلي ودعم الفني .واساسیات الصیانة .بنظام التشغیل أن یكون ملم 

 
 

 : المحتو�ات- 
 
 

 CCNARouting $ Switching 
 
• Network Fundamentals 

• LAN Switching Technologies 

•  Routing Technologies 

• WAN Technologies 

•  Infrastructure Services 

• Infrastructure Security 

•  Infrastructure Management 

• WAN Technologies 
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  CCNASecurity 
 
• Security concepts and threats 

• Implementing AAA using IOS and ISE 

• Bring Your Own Device (BYOD) 

• VPN technology and cryptography 

• IP security 

• Implementing IPsec site-to-site VPNs 

• Implementing SSL remote-access VPNs using Cisco ASA 

• Securing Layer 2 technologies 

• Network Foundation Protection (NFP) 

• Securing the management, data, and control planes 

• Understand, implement, and configure Cisco firewall technologies 

Cisco IPS fundamentals 

• Mitigation technologies for e-mail, web-based, and endpoint threats 

 
 CCNPSecurity 

 

•  Implement an EIGRP based solution, given a network design and a set of requirements  

•  Implement a multi-area OSPF Network, given a network design and a set of 

requirements 

•  Implement an eBGP based solution, given a network design and a set of requirements 

•  Implement an IPv6 based solution, given a network design and a set of requirements 

•  Implement an IPv4 or IPv6 based redistribution solution, given a network design and a 

set of requirements 

•  Implement Layer 3 Path Control Solution  
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  Microsoft)(ميكروسوفتبرنامج 
 

 ساعات یوم�اً  4–ساعة تدر�ب�ة 180بواقع  –أساب�ع 9: زمن البرنامج 

 : سیتم تحدیدها الحقاً  -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  
 

  عبر استخدام برامج مایكرو سوفت في عالم ھذه الدورة تمثل محترف تصمیم وصیانھ وتركیب شبكات
 .الشبكات للمستجدین فیھ و كذلك لتقویة أساس المبتدئین في ھذا المجال

 

 

 : المستهدفون- 
  ویندوز والحاسب االلي ودعم الفني والصیانة .بنظام التشغیل أن یكون ملم 

 

 

 : المحتو�ات- 
 

 Microsoftinstalling and configuring windows server 2012 
 
 Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012 

 

• Windows Server 2012 Overview 
• Installing Windows Server 2012 
• Post-Installation Configuration of Windows Server 2012 
• Overview of Windows Server 2012 Management 
• Introduction to Windows PowerShell 

 Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services 
 

• Overview of AD DS 
• Overview of Domain Controllers 
• Installing a Domain Controller 

 Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects 
• Manage user accounts with graphical tools. 
• Manage group accounts with graphical tools. 
• Manage computer accounts. 
• Delegate permissions to perform AD DS administration. 

 Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration 
 

• Using Command-line Tools for AD DS Administration 
• Using Windows PowerShell for AD DS Administration 
• Performing Bulk Operations with Windows PowerShell 
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 Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol 
 

• Overview of the DHCP Server Role 
• Configuring DHCP Scopes 
• Managing a DHCP Database 
• Securing and Monitoring DHCP 

 Module 7: Implementing DNS 

• Name Resolution for Windows Clients and Servers 
• Installing a DNS Server 
• Managing DNS Zones 

 Module 8: Implementing IPv6 

• Overview of IPv6 
• IPv6 Addressing 
• Coexistence with IPv4 
• IPv6 Transition Technologies 

 Module 9: Implementing Local Storage 
 

• Overview of Storage 
• Managing Disks and Volumes 
• Implementing Storage Spaces 

 Module 10: Implementing File and Print Services 
 

• Securing Files and Folders 
• Protecting Shared Files and Folders by Using Shadow Copies 
• Configuring Work Folders 
• Configuring Network Printing 

 Module 11: Implementing Group Policy 
 

• Overview of Group Policy 
• Group Policy Processing 
• Implementing a Central Store for Administrative Templates 

 Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects 
 

• Security Overview for Windows Operating Systems 
• Configuring Security Settings 
• Restricting Software 
• Configuring Windows Firewall with Advanced Security 

 Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V 
 

• Overview of Virtualization Technologies 
• Implementing Hyper-V 
• Managing Virtual Machine Storage 
• Managing Virtual Networks 
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 SharePoint 2013 administration 
 

 Module 1: Getting Started with SharePoint 2013 
 

• Exploring SharePoint 2013 Site Collection and Site Administrator Roles 
• Defining SharePoint Terminology 
• Navigating a SharePoint Site 
• Interacting with the Ribbon 
• Creating and Editing Basic Content 

 
 Module 2: Planning a Company Portal Using SharePoint 2013 

 

• Defining SharePoint Governance 
• Working with Information Architecture 
• Implementing Site Hierarchies 

 
 Module 3: Creating a Company Portal 

 

• Creating a Site Structure 
• Defining SharePoint Apps 
• Customizing Lists and Libraries 
• Explaining Views on Lists and Libraries 
• Creating Views on Lists and Libraries 
• Modifying Navigation 

 
 Module 4: Creating Consistency across Sites 

 

• Defining Site Columns 
• Defining Content Types 
• Implementing a Taxonomy 
• Configuring the Content Organizer 
• Using Templates to Promote Consistency 

 
 Module 5: Securing a Company Portal 

 

• Explaining Permissions and Security in SharePoint 
• Creating SharePoint Groups 
• Managing Permissions within SharePoint 
• Sharing versus Traditional Securit 

 
 Module 6: Customizing the Look of a Portal 

 

• Changing the Appearance of the Portal 
• Editing a Page 
• Working with Web Parts and App Parts 
• Targeting Audiences with Content 

 
 Module 7: Extending a Company Portal 

 

• Creating External Content Types 
• Setting up an eDiscovery Center 
• Exploring other Records Management Options 
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 Module 8: Leveraging Web Content Management 

 

• Enabling Web Content Management 
• Managing the Structure of Web Content 
• Navigating a Site Using Managed Metadata 
• Configuring a Published Approval Workflow 

 
 Module 9: Bridging the Social Gap 

 

• Configuring Social Features in SharePoint 2013 
• Creating a Community Site 

 
 Module 10: Finding Information Using Search 

 

• Exploring the Search Features of SharePoint 2013 
• Configuring the Search Settings 

 
 Module 11: Controlling and Planning for Growth 

 

• Reviewing Governance for Site Administration 
• Discussing the Execution of Governance 

 
 Module 12: Administering a Company Portal Built on SharePoint 2013 

 

• Exploring Settings for Site Collection Administrators 
• Exploring Settings for Site Administrators 

 

 MCSA Microsoft certified solutions associate 

• Installing and Configuring Windows Server 2012 
• Administering Windows Server 2012 
• Configuring Advanced Windows Server 2012 
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 ) swift  ( برنامج " نظام السويفت
 

 ساعات یوم�اً  5 –ساعة تدر�ب�ة  50 –أسبوعان  : زمن البرنامج 

 سیتم تحدیدها الحقاً  -: موعد إنعقاد البرنامج 

 أسبوعین قبل بدایته -: نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  

 S W I F T Training stands for reliability, authority and highly qualified 
instructors. 

 
 S W I F T Training is very important in order to troubleshoot our system. There is always 

some kind of problem and without the proper training we are not able to give a quick 
response to our users. 

 
 S W I F T is like a language. The more we learn, the more we can use. 

 
 

 

  المستهدفون :- 
 Current and new users who need ageneral overview of SWIFT 

 Anyone who is interested in SWIFT 

 This training is open to everyone. It is highly recommended for swift.com administrators and 

Alliance, SWIFT Net or Business security officers. 

 This course is designed for everyone who needs to know about the FIN message details of SWIFT 

customer payments as well as understand payment flows when using the serial or the cover method 

and its related messages. 

 This course is designed for everyone who needs to know about the FIN message details of SWIFT 

customer payments as well as understand payment flows when using the serial or the cover 

method and its related messages. 

 Financial institution and corporate treasurers andtreasury managers 

 Global implementation managers 

 Accounts payable and receivable managers 

 All back-office staff and managers who handlecollections, cash letters and documentary credits 

 Business analysts 

 IT staff (developers) 
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 : المحتو�ات- 
 General Knowledge ( week 1) 

 
• Basics - your Passport to SWIFT 

 
 Introducing SWIFT 
 Products and services 
  Security 
  Message standard 
  Customer support services 

 
 

• Operating RMA 
 

 Introduction to the Relationship Management Application 
  Setting up RMA 
  RMA general principles 
 Query/answer messages 
 Creating/accepting/rejecting/deleting authorizations 
  Granular authorizations using RMA Plus 
 Exporting/importing RMA authorizations 

 

• Introduction to SWIFT in the Payments Market 
 
 Where and how can you use SWIFT 
  How messages are sent and what SWIFT does with your messages 
  Who are the players, which types of payment systems exists and how is SWIFT used in the 

payments industry 
 How is SWIFT managed, why was it created and what support can you get from SWIFT 

 
• Customer Applications on swift.com 

 

 Introduction to swift.com: registration, login, user profiles, My Portal, My Profile 
 Ordering and billing: placing and tracking your orders online and understanding your SWIFT 

invoices and statements 
 Swift.com administrators: roles, functionalities and responsibilities, guidelines and best 

practices 
 Configuration Browser: your connectivity configuration, your SWIFT Alliance contracts, your 

SWIFTNet business services 
 Secure Channel: functionalities and best practices for SWIFTNet and Alliance security officers 

using the Secure Channel application 
 Support Tools: Knowledge base, operational status, documentation, My Case Manager, 

Leased Line usage 
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 Payments and Cash Management - using FIN Messages  ( week 2 ) 

 
• Customer Payments using the MT 103 
 
 Various case studies and exercises will guide you through the following messages: 
 Single Customer Credit Transfer (MT 103 and MT 103 STP) 
 Single direct account relationship payments 
 Three, four and five party payments with the serial method 
 Customer payments with one, two or three cover banks 
 Payment market practices and guidelines 
 Usage of the SWIFT Standards User Handbook 
 General Financial Institution Transfer (MT 202COV) 
 Usage rules for creating the MT 202COV 
 MT 202COV creation based on cover payments using one, two or three cover banks 
 Payment market practices and guidelines 
 Usage of the SWIFT Standards User Handbook 

 

• Liquidity Management using FIN Messages 
 

 Various case studies and exercises will guide you through the following messages: 
  General Financial Institution Transfer (MT 202) 
  Single direct account relationship payments 
 Three and four party payments with the serial method 
 Financial institution transfers one or two cover banks 
 Payment market practices and guidelines 
 Usage of the SWIFT Standards User Handbook 
 Financial Institution Transfer for Own Account (MT 200) with the Notice to Receive (MT 210) 
 The regulatory scope and bank’s data management challenges 
 SWIFT value proposition on intraday liquidity reporting 
 Request message (MT 920) 
 Debit/credit confirmations (MTs 900, 910) 
 Statement Messages (MT 940 and MT 950) 
 Account Balance Reporting (MT 941) 
 Interim Transaction Reporting (MT 942) 

 

• Payments and Cash Management – using FIN Messages 
 

 Various case studies and exercises illustrating market practices will guide you through the 
following messages: 
 Single Customer Credit Transfer (MT 103) using the serial and cover method and the related 

cover messages (MT 202 COV) 
 Financial institution transfers (MT 202, 203), Notice to receive (MT 210) and financial 
 institution transfers for own account (MT 200, 201 and 202) 
 Nostro reconciliation and referencing (MT 900, 910, 950) 
 Investigations (MT n92, n95, n96); Charges (MT n90, n91) 
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• Using the MT 202 COV 

 
 Single Customer Credit Transfer (MT 103) using the serial and cover method and the related 
 cover messages (MT 202 COV and MT 205 COV) 
 Nostro reconciliation and referencing (MT 900, 910,940, 950) 
 Introduction: what is transparency in cover payments? 
 What are the differences between the MT 202, the MT 202 COV and the MT205? 
 Formatting the MT 202 COV 
 Using the MT 202 COV in line with market practices issued by the PMPG (Payments Market 
 Practice Group) 
 Practical scenarios with single and multiple customer credit transfers 
 Exception handling 

 
• Treasury Management using FIN Messages 

 

 Treasury management usage with the Request for Transfer (MT101), possible usage 
 scenarios (relay & direct), message format details, usage rules and usage guidelines 
 Transaction reporting (MTs 940, 942) 
 Debit/credit confirmations and balance reporting (MTs 900, 910, 941) 
 Foreign exchange confirmations (MT 300) and the MT 101 
 Fixed loan/deposits confirmations (MT 320) and the MT 101 
 Upon request, we can also cover ISO 20022 message standards for corporate-to-bank 

messaging. 
 

 
 Trade Week 3 & 4 

 

• Introduction to trade finance 
 

 Introduction to Trade Finance Documentary credit. 
 Collection 
 Guarantee 

 

 

• Collections and Documentary Credits 
 

 This course provides detailed explanations and case studies on the following: 
 Collections (MT 400, 410, 412, 416, 420, 422, 430) 
 Documentary credits (MT 700, 701, 705, 707, 710,711, 720, 721, 730, 732, 734, 740, 742, 

747, 750, 752, 754, 756) 
 Guarantees (MT 760, 767, 768, 769) 
 Where to find information in the SWIFT standards User Handbook to help you complete 

category 4 and 7 messages 
 Advice on how to formulate the related payment order, MT 202, to execute the transfer of 

funds 
 How to create common group messages(MT 791, 796) 
 Trade for Corporate message (MT 798) 
 Covered on demand: Cash letters (MT 450, 455, 456) 
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• Collections and Documentary Credits 
 

 SWIFT in the trade finance market 
 Documentary credits 
 Documentary credits with a reimbursing bank 
 Collections 
 Exercises and case studies on documentary credits and collections 

 

 

• Documentary Collections using FIN Messages 
 

 This course provides detailed explanations and exercises on the following: 
 Collections (MT 400, 410, 412, 416, 420, 422, 430) 
 Payments (MT 202) 

 
• Documentary Credits using FIN messages 

 

 This one-day course provides explanations and case studies on the following: 
 Documentary credits (MT 700, 707, 710, 730, 740, 742, 747, 750, 752, 754, 756) 
 Guarantees (MT 760, 767, 768, 769) 
 Query message (MT 796) 

 
 Treasury Management using FIN Messages 

 
 
 

• Forex and Money Markets – using FIN Messages 
 
 The course covers, through various case studies, how to create the most commonly used 

foreign exchange and money market confirmation messages: 
 MT 300 - Foreign exchange confirmation 
 MT 320 - Fixed loan/deposit confirmation 
 CLS (Continuous Linked Settlement) - how does it work and how are deals settled through 

CLS? 
 MT 304 - Advice/instruction of a third party deal 
 MT 305 - Foreign currency option confirmation can be covered on demand 

 
 

 
 InterfaceWeek 5 & 6 

 
• Operating Alliance Access and Entry 

 

 Getting to know Alliance Web Platform 
 Message preparation: an overview 
 Using Alliance Messenger for FIN and InterAct 
 Connecting to the SWIFT network 
 Manual FileAct 
 Relationship Management Application 
 Message searching and reporting; Event Log and Monitoring 
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• Managing Alliance Access and Entry 
 
 Updates: installation of patches, message syntax tables and BIC files 
 User Management and Security Parameters:profiles, users, passwords and security 

parameters 
 Alliance Gateway Connectivity: configuring Alliance Gateway connections, configuring 

Logical Terminals connections as well as emission and reception profiles 
 Message Partners: connectivity of Alliance Access with external applications and printers 
 Routing: defining routing rules in Alliance Access 
 Message Searching and Reporting: using advanced searching functions and reporting 

Archive and back-up procedures; Scheduling and Calendar 
 System Parameters and Event Log: how to change parameters and how to activate or de-

activate alarms 
 Using the Monitoring GUI: supervising the new monitoring elements which are only 
 available through Alliance Web Platform as well as using the new multi-instance monitoring 

tool 
 

• Deploying Alliance Access 
 

 The Alliance Access environment 
 Preparing for installation 
 Alliance Access and Alliance Web Platform installation 
 Software, license and hardware upgrade 
 The Alliance Access structure 

 
• Managing Alliance Web Platform 

 
 Introduction, benefits and added value of Alliance Web Platform 
 Alliance Web Platform offerings 
 Preparing for installation; Installation and removal 
 Deploying GUI packages 
 Connecting Alliance Server instances 
 Configuring Application Groups and Packages 
 Case study - configuring Browse 
 Branding schemes 
 Troubleshooting and maintenance 

 
 

• Migrating to Alliance Web Platform for Administrators 
 

 Introduction - Migration road map 
 Deploying Alliance Web Platform; Interface configuration; Troubleshooting and maintenance 
 RMA administration via Alliance Web Platform 
 The instructor will use Alliance Web Platform for demos 

 
• Optimizing your Alliance Resilience 
 

 Business continuity plan 
 Risks assessment and business impact 
 Resiliency options 
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• SWIFT Business Continuity Plan – Guidelines 
 

 Business continuity at SWIFT 
 The concepts of a business continuity plan 
 Planning your business continuity 
 Testing your business continuity 

 
 Security and Audit 

 
 

• SWIFT Audit Guidelines 
 

 Various checklists and exercises on data analysis practice will guide you through the 
following topics: 
 Overview of SWIFT 
 Risk analysis in SWIFTNet and the SWIFT interfaces 
 Integrity, filtering and other security controls 

Audit trails 
 Archive, backup and business continuity planning 
 Organization 
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 (Oracle)برنامج األوراكل
 

 ساعات یوم�اً  5–ساعة تدر�ب�ة 225بواقع  –أساب�ع 9: زمن البرنامج 

 : سیتم تحدیدها الحقاً  -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

  البرنامج وأهدافهنبذة عن :-  

  التعامل مع حجم كبیر من البیانات یصل إلى مالیین من المیغا بایتحیث یتوفر نظام لحمایة المعلومات یتفوق
 .األخرى للشركات المنافسة األنظمةمن الناحیة البنائیة على 

 
 

 : المستهدفون- 
  والصیانة وویندوز والحاسب االلي والبرمجة بنظام التشغیل أن یكون ملمSQL  . 

 
 

 : المحتو�ات- 
 
 

 Oracle Unix and Linux Essentials 

 Oracle Solaris 11 system Administration 

 Oracle Solaris 11 Advanced System Administration 

 Oracle Database 12c Fundamentals For Developers and System Administrators 

 Oracle Database 12c install and upgrade Workshop 

 Managing Oracle Database ONOracle Solaris 11 
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 "دورة " االكسيل متقدم 
 

 ساعات یوم�اً  4 –تدر�ب�ة  ساعة  40 بواقع  –أسبوعان: زمن البرنامج 

 : ستتكرر عدة مرات – ) 12/07/2018 – 01/07/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج 

  أسبوعان قبل بدایته -التسجیل في البرنامج :نها�ة 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  

 الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب في  تؤھل المشارك الجتیاز امتحان شھادة شھادة معتمدة من إدارة المعھد و
 محور االكسیل فقط .

 

 

 : المستهدفون- 
  .أن یكون ملم ببرنامج االكسیل 

 

 

 : المحتو�ات- 
 

 الشرطي المتقدم  التنسیق 
 على الصیغ  ةالتحقق من البیانات المعتمد 
  التصفیة المتقدمة 
  المصفوفات 
  دوال قواعد البیانات 
 دوال البحث والمراجع 
  المخططات المتقدمة 
  الجداول المحوریة 
 الماكرو 
 النماذج وأزرار التحكم 
 اكتشاف وتصحیح االخطاء 
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 (OUTLOOK 2010 ) " ياإللكرتونإدارة الوقت والربيد " دورة 
 

 ساعات یوم�اً  4–ساعة تدر�ب�ة 20بواقع  –أسبوع : زمن البرنامج 

 ستتكرر عدة مرات – ) 16/08/2018 – 12/08/2018طرابلس (  -البرنامج : موعد إنعقاد 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  
 

 الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب  تؤھل المشارك الجتیاز امتحان شھادة من إدارة المعھد  و شھادة معتمدة
 في محور االنترنت من جانب البرید االلكتروني فقط .

 

 
 

 : المستهدفون- 
 

  . أن یكون ملم بالحاسب االلي 
 

 

 : المحتو�ات- 
 

 Outlook 2010 Setup & Configuration 
 

• Initial configuration 
 

 A first look at Outlook 2010 
 

•  Starting Outlook 2010 
• The Microsoft Outlook 2010 Screen 
• Help in Outlook 2010 
• Searching for Help 
• Printing help sheets 
• Microsoft Outlook Navigation Pane 
• Microsoft Outlook Ribbon 
• Closing Outlook 

 
 

 Terminology & Concepts 
 

• What is email? 
•  The structure of an email address 

 
 

 Sending Messages 
 

• Creating and sending your first email 
•  Checking that your email was sent 
•  Sending emails to more than one person 
•  Receiving emails 
•  Sending a copy of a message 
•  What is a blind carbon copy 
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•  Sending a copy of a message to another address using blind carbon copy 
 Setting the message subject 

•   Attaching a file to a message 
• Deleting an attached file from an outgoing message 
•   Setting message priority & sensitivity 
•  Saving a draft copy of an e-mail 

 
 Receiving, reading and replying to messages 

 
• The Inbox folder 
•  Opening the Inbox folder 
•  Selecting a message 
•  Message Status icons 
•  Reading a message 
•  Switching between messages 
•  Forwarding a message 
•  Opening or saving an attached file 
•  Replying to the sender of a message 
•  Replying to the sender and all recipients of a message 
•  Setting message reply options so that the original message is inserted, or not  
•  Printing a message 
•  Previewing a message before printing 
• Printing Options 

 
 Manipulating Text and Files 

 
• Selecting a word 
•  Selecting a  
•  Selecting a paragraph  
•  Selecting all text  
• Selecting text using the mouse 
•  Copying text to the  
•  Pasting text from the  
•  Copying text from one message to another 
•  Cutting text to the  
• Moving text from one message to another 
•  Copying text from another application 
•  Deleting text in a message 
•  Deleting an attached file from a message 
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 (SPSS)" التحليل اإلحصائي "دورة 
 

 ساعات یوم�اً  3 –ساعة تدر�ب�ة  45بواقع  –أساب�ع 3: زمن البرنامج 

 ستتكرر عدة مرات – ) 20/09/2018 – 02/09/2018طرابلس (  -البرنامج : موعد إنعقاد 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  
 

 في اعداد االستبیانات والتقریر والمیزانیاتتؤھل المشارك  شھادة معتمدة من إدارة المعھد  و 
 

 
 : المستهدفون- 

  .أن یكون ملم بالحاسب االلي 
 

 

 

 : المحتو�ات- 
 

  ء المعالج الكترونیاءاإلحصاالتعریف بالمفاھیم األساسیة لعلم 

 .أھمیة اإلحصاء في البحوث العلمیة والتربویة واالقتصادیة واالداریة 

  ،وجمع الخطوات المنھجیة باستخدام األسلوب اإلحصائي، مثل تصمیم أدوات البحث، وتصمیم عینة البحث

 البیانات المیدانیة، وطرق تجھیزھا ومراجعتھا وتدقیقھا.

 .أسالیب التحلیل اإلحصائي البسیط منھا والمتقدم 

  التعریف بماھیة حزمة البرامج اإلحصائیة الجاھزةSPSS  واستخدامھا في تحلیل وتجھیز بیانات البحوث

 المیدانیة.
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 " إجنليزي–" الطباعة باللمس عربي دورة 
 

 ساعات یوم�اً  4–ساعة تدر�ب�ة  60بواقع  –أساب�ع 3: البرنامج زمن 

 ستتكرر عدة مرات – ) 09/08/2018 – 22/07/2018طرابلس (  -البرنامج : موعد إنعقاد 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  
 

 النظر الي لوحة المفاتیح . سرعة الطباعة في الدقیقة والخمسة دقائق بدون 
 

 

 : المستهدفون- 
  . أن یكون ملم بالبرنامج مایكروسوفت وورد 

 
 

 : المحتو�ات- 
 
  : الصفوفالمحتوى األول 

 

(الستخدامھاتوجد طریقة لتعلمھا) ھذه  number padصفوف للكتابة مع لوحة األرقام  4توجد تقریباً  •
 الصفوف من األعلى لألسفل :ـ 

 

 صف األرقام 
 الصف العلوي 
 صف االرتكازhome row 
 (الصف األول =) الصف السفلي 

 

  مكان وضع السبابتین:  الثانيالمحتوى 
 

تحسس حرف التاء وحرف الباء .. الحظ وجود شيء ممیز في الحرفین وھو بروز (نتوء؟) صغیر على  •
 للكیبورد نظرـــــــعلى الحرفین ھنا توضع السبابتین .. یمكن تحدید ھذین الحرفین دون ال

 

 
  وضع بقیة األصابع:  الثالثالمحتوى 

 

 

 .. جمیع أصابعك االرتكازتوضع األصابع على صف  •
 الیمنى: السبابة = ت .. الوسطى = ن .. البنصر = م .. الخنصر = ك •
 الیسرى: السبابة = ب .. الوسطى = ي .. البنصر = س .. الخنصر = ش •

 spaceاإلبھامین تستخدمان للمسافة  •

 
  كتابة بقیة الحروف:  الرابعالمحتوى . 

 

.. استخدم اإلصبع  االرتكازعند كتابة أي حرف غیر الحروف التي توضع علیھا األصابع على صف  •
ع اإلصبع لمكانھ الطبیعي ــــــمن كتابة الحرف یجب أن یرج االنتھاءالمكافئ للحرف صعوداً أو نزوالً .. بعد 

 االرتكاز.على صف 
 
 

128 



 

 (ICDL)" الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب" دورة 
 

 

 ساعات یوم�اً  3 –ساعة تدر�ب�ة  105بواقع  –اب�عأس 7: زمن البرنامج 

 : ستتكرر عدة مرات – ) 16/08/2018 – 01/07/2018طرابلس (  -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  
 

 .  شھادة دولیةوالحصول على رقم دولي للرخصة الستخدام تطبیقات الحاسب االلي 
 

 

 : المستهدفون- 
  .أن یكون ملم باستخدام الحاسب االلي 

 

 

 : المحتو�ات- 
  : المفاھیم األساسیة لتقنیة المعلوماتالمحتوى األول 

 . التكوین األساسي للحاسب اآللي •

 . اآللي مثل تخزین المعلومات والذاكرة المفاھیم األساسیة الستخدام الحاسب •

 . استخدامات أنظمة تقنیة المعلومات في الحیاة الیومیة •

 .شبكات للحاسب اآللي •

 
  استخدام الحاسب اآللي وحفظ الملفات:  الثانيالمحتوى 

 . الوظائف األساسیة للحاسب اآللي ونظام التشغیل •

 . القدرة على استخدام ممیزات بیئة سطح المكتب •

 . إدارة وتنظیم الملفات •

 استخدام ممیزات البحث وأدوات التحریر البسیطة وإدارة مرافق الطباعة •

 
  : معالج النصوصالمحتوى الثالث( Word Processing ) :  

 . المعرفة الشاملة بكیفیة معالجة النصوص على جھاز الحاسب اآللي •

 . وثائق لتصبح جاھزة للنشرالقدرة على أداء الوظائف األساسیة إلنشاء وتحریر وإنھاء  •

القدرة على أداء الوظائف المتقدمة لمعالج النصوص كإنشاء الجداول المعممة ، واستخدام الصور داخل  •
 . الوثیقة وأدوات الدمج اإللكتروني
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  : جدول البیاناتالمحتوى الرابع(Excel ) :  
 . اإللمام باستخدامات الحاسب الجداول اإللكترونیة •

 . على أداء الوظائف األساسیة إلنشاء وتطویر وتنسیق الجداول اإللكترونیةالقدرة  •

 . القدرة على إنجاز العملیات الحسابیة والمنطقیة باستخدام وظائف ومعادالت أساسیة •

 . القدرة على أداء الوظائف المتقدمة للجداول اإللكترونیة كاستقدام الملفات وإنشاء الرسومات البیانیة •

 

  : قواعد البیاناتالمحتوى الخامس(Access ) :  
 . المعرفة الشاملة بكیفیة استخدام قواعد البیانات على جھاز الحاسب اآللي •

 : ینقسم ھذا المنھج إلى قسمین أساسیین •

 كیفیة تصمیم وتخطیط قاعدة بیانات بسیطة . 
 فةكیفیة تحصیل المعلومات من قاعدة بیانات أكثر تعقیداً وذلك بطرق مختل . 

 . إنشاء وتعدیل التقاریر •

 
 

  : العروض التقدیمیةالمحتوى السادس( Power Point ) :  
 . القدرة على استخدام أدوات العرض •

 . إنشاء وتحیر وتجھیز العرض للتوزیع أو المشاھدة •

 . القدرة على إنشاء عدة عروض مختلفة تالئم اختالف الموقف وطبیعة الجمھور المستھدف •

 . بالعملیات األساسیة باستخدام الصور والرسوم البیانیة والمؤثرات األخرىالقیام  •

 

  : المعلومات واالتصاالتالمحتوى السابعmail ) :-( Internet and E  
قسم المعلومات من ھذا المنھج یتعلق بأسالیب البحث عن المعلومات على شبكة اإلنترنت باستخدام أداة  •

 . لمتوفرة . القسم أیضاً یناقش طباعة صفحات الشبكة وتقاریر البحثلتصفح الشبكة ومحركات البحث ا
 

قسم المعلومات من ھذا المنھج یتعلق بالبرید اإللكتروني فھو یناقش كیفیة إرسال الرسائل اإللكترونیة  •
 ترونيوإلحاق الوثائق والملفات بھا ، كما یناقش المنھج كیفیة تنظیم ملفات الرسائل داخل برنامج البرید اإللك
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  VMware vSphere )  ( دورة
 

 ساعات یوم�اً  4–ساعة تدر�ب�ة  40بواقع  –أسبوعان: زمن البرنامج 

 سیتم تحدیدها الحقاً  -البرنامج : موعد إنعقاد 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  

  تؤھلك إلدارة البنیة التحتیة االفتراضیة لمؤسسة من أي حجم وأشكال األساس لمعظم تقنیات فمویر األخرى
 .DATA CENTER في مركز البیانات  

 
 

 : المستهدفون- 
  2012-2008-10-8-7ویندوز بنظام التشغیل أن یكون ملم. 

 
 

 : المحتو�ات- 
 

 Course Introduction 
 

• Introductions and course logistics 
• Course objectives 
• References and resources 

 
 Software-Defined Data Center 

 

• Introduce components of the software-defined data center 
• Describe where vSphere fits into the cloud architecture 
• Install and use vSphere Client 
• Overview of ESXi 

 

 Creating Virtual Machines 
 

• Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files 
• Create and work with virtual machines and templates 

 

 vCenter Server 
 

• Introduce the vCenter Server architecture  
• Deploy and configure vCenter Server Appliance 
• Use vSphere Web Client 
• Manage vCenter Server inventory objects and licenses 

 
 Configuring and Managing Virtual Networks 
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• Describe, create, and manage standard switches 
• Configure virtual switch security and load-balancing policies 
• Create, configure, and manage vSphere distributed switches, network connections, and 

port groups 

 
 Configuring and Managing Virtual Storage 

 

• Introduce storage protocols and storage device types  
• Discuss ESXi hosts using iSCSI and NFS storage 
• Create and manage VMFS and NFS datastores 
• Introduce VMware Virtual SAN™  
• Introduce Virtual Volumes 

 
 Virtual Machine Management 

 

• Use templates and cloning to deploy new virtual machines 
• Modify and manage virtual machines 
• Perform vSpherevMotion and vSphere Storage vMotion migrations 
• Create and manage virtual machine snapshots 
• Create vApps 
• Introduce the types of content libraries and how to deploy and use them 

 
 Resource Management and Monitoring 

 
• Introduce virtual CPU and memory concepts 
• Configure and manage resource pools 
• Describe methods for optimizing CPU and memory usage 
• Use various tools to monitor resource usage 
• Create and use alarms to report certain conditions or events 
• Identify and troubleshoot virtual machine resource issues 
• Introduce vRealize Operations Manager for data center monitoring and management 

 
 vSphere HA and vSphere Fault Tolerance 

 
• Explain the vSphere HA architecture 
• Configure and manage a vSphere HA cluster 
• Use vSphere HA advanced parameters 
• Introduce vSphere Fault Tolerance 
• Enable vSphere Fault Tolerance on virtual machines 
• Introduce vSphere Replication 
• Use vSphere Data Protection to back up and restore data 
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 Host Scalability 
 

• Describe the functions and benefits of a vSphere DRS cluster 
• Configure and manage a vSphere DRS cluster 
• Work with affinity and anti-affinity rules 
• Use vSphere HA and vSphere DRS together for business continuity 

 
 vSphere Update Manager and Host Maintenance 

 

• Use vSphere Update Manager to manage ESXi patching 
• Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager plug-in 
• Create patch baselines 
• Use host profiles to manage host configuration compliance  
• Scan and remediate hosts 

 
 Installing vSphere Components 

 

• Install ESXi 
• Introduce vCenter Server deployment options 
• Describe vCenter Server hardware, software, and database requirements 
• Discuss installation of vCenter Server Appliance and a vCenter Server instance 
• Demonstrate vCenter Server installatio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "ITIL Information TechnologyInfrastructure Library  " دورة 
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 ساعات یوم�اً  5 –ساعة تدر�ب�ة  100بواقع  – أساب�ع 4: زمن البرنامج 

 : سیتم تحدیدها الحقاً  -موعد إنعقادالبرنامج 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  
 

  یمتلكونموظفین شھادات متقدمة فيعندما ITIL  یعتبرون رواداً في تطویر وتنفیذ خدمات ادارة تقنیات
 ..ITSM المعلومات

 

 : المستهدفون- 
  ویندوز والحاسب االلي ودعم الفني . بنظام التشغیل أن یكون ملم 

 

 

 : المحتو�ات- 
 Chapter 01 

 

• Introduction  
• to I TSM 
• Introduction to ITSM 
• 35m 
• IT's Total Cost of Ownership (TCO) 
• ITSM's Value to the Business 
• IT Service Management (ITSM) 
• Critical Success Factors (CSF) 
• Need to Know ITSM Concepts 
• IT Service Provider Model 
• IT Service Provider Domain Map 
• IT Governance 
• IT Service Lifecycle Management 
• IT Resource Management 
• IT Quality Management 
• IT Security Management 
• IT Service Provider Capability Model 
• The Service Provider Model Deployed 
• Good Practice 
• Service 
• Function- 
• Process 
• -Role 
• Chapter 01  
• Review 

 
 
 
 

 Chapter 02  
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• Introduction to ITIL Version 3 
• Introduction to ITIL Version 3  
• 16m 
• ITIL History 
• ITIL D escription 
• ITIL v3 Service Lifecycle 
• ITIL v3 Service Lifecycle Management Processes 
• Managing Services with ITIL 
• Chapter 02 - 
• Review 

 
 Chapter 03  

 

• Service Strategy 
• Service Strategy 
• The Service Lifecycle 
• Service Strategy Objective 
• Service Strategy Processes 
• Service Stategy - 
• Principles 
• Value Creation 
• Utitlity& Warranty 
• Service Assets 
• Service Provider Types 
• Service Portfolio 
• Service Portfolio Management 
• Chapter 03 - 
• Review 

 
 

 Chapter 04  
 

• Service Design 
• Service Design 
• The Service Lifecycle 
• ITSM Service Design Objective 
• Service Design Processes 
• Service Design Principles 
• Service Portfolio Design 
• Technology Design 
• Process Design 
• Measurement Design 
• Service Provider Models 
• Chapter 04 - 
• Review 

 
 
 
 

 Chapter 05  
 

135 



• Service Transition 
• Service Transition 
• 13m 
• The Service Lifecycle 
• Service Transition Objective 
• Service Transition Processes 
• Service Transition Goals 
• Service Transition Value to the Business 
• Chapter 05  
• Review 

 
 

 Chapter 06  
 

• Service Operation 
• Service Operation 
• The Service Lifecycle 
• Service Operation  
• Objective 
• Service Operation Processes 
• Service Operation Technology Domains 
• Service Operation Management Domains 
• Service Operation Goals 
• Service Operation Principles 
• Service Operation Value to the Business 
• Chapter 06  
• Review 

 

 
 Chapter 07  

 

• Continual Service Improvement 
• Continual Service Improvement 
• The Service Lifecycle 
• CSI Objective 
• CSI Model 
• CSI Goal 
• The Principles of CSI 
• CSI Benchmarks 
• Ownership 
• Drivers 
• Service Level Management 
• Continual 
• Improvement 
• Service Measuring & Reporting Frameworks 
• Chapter 07  
• Review 
• Course Closure 
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 "web sphere administration"دورة
 

 ساعات یوم�اً  5–ساعة تدر�ب�ة 50بواقع  –انأسبوع: زمن البرنامج 

 سیتم تحدیدها الحقاً  -البرنامج : موعد إنعقاد 

 : أسبوعان قبل بدایته -نها�ة التسجیل في البرنامج 

 نبذة عن البرنامج وأهدافه :-  

  س���یرفرس���تتعلم كیفی���ة تركی���ب وتك���وین وص���یانة قاع���دة وبس���فھیرأبلیكاتیون V8.5.5 ت���تعلم كیفی���ة نش���ر
باإلض���افة إل���ى ذل���ك، یمكن���ك  .تطبیق���ات جاف���ا للش���ركات ف���ي كمبی���وتر واح���د أو تك���وین متف���اوت المس���افات

، مث���ل إنستاالش���یونماناجر، V8.5.5 التع���رف عل���ى كیفی���ة العم���ل م���ع می���زات وبس���فھیرأبلیكاتیون س���یرفر
 .واإلدارة الذكیة، والتثبیت المركزيوبسفھیركوستومیزاشیونتولبوكس، والتحسینات األمنیة، 

 
 

 : المستهدفون- 
 مفاھیم اإلنترنت األساسیة 
  الخبرة في استخدام متصفح الویب 
 المھارات اإلداریة لخادم الویب 
 المھارات التشغیلیة األساسیة لنظام التشغیل لینكس 

 
 

 : المحتو�ات- 
 Course introduction  

 WebSphere product family overview  

 WebSphere Application Server architecture - stand-alone  

 WebSphere Application Server architecture - federated  

 IBM Installation Manager  

 WebSphere Application Server installation  

 Web server installation  

 Exercise: Installing IBM Installation Manager  

 Exercise: Installing WebSphere Application Server  

 Exercise: Installing IBM HTTP Server  

 

 WebSphere Application Server administrative console  
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 Exercise: Exploring the administrative console  

 Introduction to the PlantsByWebSphere application  

 Application assembly  

 Exercise: Assembling an application  

 Application installation  

 Exercise: Installing an application  

 Problem determination  

 Exercise: Problem determination  

 Introduction to wsadmin and scripting  

 Exercise: Using wsadmin 

 Federating a cell  

 Exercise: Creating a federated cell  

 Workload management  

 Exercise: Clustering and workload management  

 Introduction to WebSphere Messaging  

 Exercise: Configuring the service integration bus  

 Job manager and Centralized Installation Manager  

 Demonstration: Using the job manager  

 Overview of Intelligent Management  

 WebSphere security  

 Exercise: Configuring WebSphere security  

 Exercise: Configuring application security  

 Exercise: Configuring SSL for WebSphere 

 Overview of the Liberty profile  

 Exercise: Working with the Liberty profile  

 Performance monitoring  

 Exercise: Using the performance monitoring tools  

 WebSphere Batch  

 Course summary  
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