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  م2018اخلطة التدريبية للعام 

شهر مارس

 

 الربامخ التذسٓبٔ٘ سقه
عذد 

 األٓاو

عذد 

 الشاعات 

تاسٓخ 

 االىعكاد 

الشسْو 

 (جئُ سْداىٕ)
املشتَذفٌْ 

 2.250 7/3-4 24 4 االجتاٍات اذتذٓث٘ إلداسٗ املخاطش باملصاسف ّاملؤسشات 1

، مْظفٕ االداسٗ ٓ٘ ستللٕ املخاطش املالاملخاطشمْظفْ اداسٗ 

لٔني، املصشفني، خاملالٔ٘،مْظفٕ اداسٗ االستثناس، املشاجعني الذا

.مْظفٕ االلتزاو ّمْظفٕ ارتزٓي٘ يف مذاخل ارتذم٘  

2 
املعآري الصشعٔ٘ ّاملعادتات احملاسبٔ٘ لصٔػيت املشاحب٘ 

 (مذٓي٘ الفاشش)ّاملصاسك٘ 
5 20 4-8/3 3.000 

مذٓشّ االداسات ّىْابَه ّسؤساٛ اقشاو االستثناس ّاملخاطش ّالصٌْٝ 

املالٔ٘ ّالبحْث ّالتفتٔض ّاملشاجع٘ ّمشْٝلْ االلتزاو ّالباحثٌْ 

. ّأساتزٗ ادتامعات

3 
مذٓي٘ )التفكري االبتكاسٖ ذتل املصكالت اإلداسٓ٘ ّاختار الكشاس 

 (الفاشش 
5 20 4-8/3 3.000 

شاغلٕ الْظاٜف اإلداسٓ٘ مً املشتْٖ اإلششايف ّحتٙ اإلداسٗ العلٔا 

باملصاسف ّاملؤسشات املالٔ٘ األخشٚ ّاهلٔٝات بالكطاعني العاو 

ّارتاص 

 2.100 13/3-11 20 3 (أساسٔ٘)االعتنادات املشتيذٓ٘  4

العاملٌْ يف زتال االعتنادات املشتيذٓ٘ ّاالستثناس ّالتنْٓل ّالزًٓ 

مً املزمع اىتكاهله للعنل يف ٍزِ األقشاو باملصاسف ّاملؤسشات املالٔ٘ 

 .ّالصشكات يف الكطاعني العاو ّارتاص ّاألفشاد

 2.250 14/3-11 24 4 حتلٔل الكْاٜه املالٔ٘ ألغشاض التنْٓل 5

 سؤساٛ ّمْظفْ أقشاو اإلداسات املالٔ٘ ّاذتشابات ّاملشاجع٘ الذاخلٔ٘ 

ّالتشْٓل باملصاسف ّالعاملٌْ يف زتاالت املصشّعات التحاسٓ٘ 

ّالصياعٔ٘ ّارتذمٔ٘  باملؤسشات ّالصشكات بالكطاعني العاو 

 .ّارتاص

 90 23 اللػ٘ االجنلٔزٓ٘ إلغشاض التْاصل  6
11/3-

10/4 
3.700 

 للنبتذٜني ّاملْظفني ادتذد 

 2.100 20/3-18 20 3التفكري اإلبتكاسٖ ذتل املصكالت اإلداسٓ٘ ّاختار الكشاس   7

شاغلٕ الْظاٜف اإلداسٓ٘ مً املشتْٖ اإلششايف ّحتٙ اإلداسٗ العلٔا 

باملصاسف ّاملؤسشات املالٔ٘ األخشٚ ّاهلٔٝات بالكطاعني العاو 

ّارتاص 
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 2.350 22/3-18 30 5 مَاسات قٔاس التكالٔف ّتشعري ارتذمات املصشفٔ٘ 8
- البحْث-  املخاطش–االستثناس - سؤساٛ أقشاو الذساسات 

 التخطٔط باملصاسف ّكاف٘ الكطاعات ارتذمٔ٘ 

 2.100 27/3-25 20 3 الذفع االلكرتّىٕ 9
 مذٓشٖ اإلداسات ّسؤساٛ األقشاو املختلف٘ باملصاسف ّاملؤسشات

 2.250 28/3-25 24 4  ( متكذم٘ –أكشل  )ادتذاّل اذتشابٔ٘ 10

 البحْث – التنْٓل ّاالستثناس –مذٓشٖ إداسات الصؤٌّ املالٔ٘ 

 ّالزًٓ سبل هله أٌ اكنلْا – التكئ٘ – املْاسد البصشٓ٘ –ّاإلحصاٛ 

 . دّسٗ ادتذاّل اذتشابٔ٘ األساسٔ٘ 

11 
املعآري الصشعٔ٘ ّاملعادتات احملاسبٔ٘  لصٔػيت املشاحب٘ 

 (مذٓي٘ عطربٗ)ّاملصاسك٘ 
5 20 25-29/3 2.500 

مذٓشّ االداسات ّىْابَه ّسؤساٛ اقشاو االستثناس ّاملخاطش ّالصٌْٝ 

املالٔ٘ ّالبحْث ّالتفتٔض ّاملشاجع٘ ّمشْٝلْ االلتزاو ّالباحثٌْ 

. ّاساتزٗ ادتامعات

 2.500 29/3-25 20 5 (مذٓي٘ عطربٗ)فً ّمَاسات التْاصل الفعال 12
مذٓشّ الفشّع ّىْابَه اّ مشاعذَٓه ّسؤساٛ االقشاو ّمً يف مشتْاٍه 

. الْظٔفٕ يف الكطاع املصشيف ّاملؤسشات املالٔ٘ 

 2.250 29/3-26 24 4 اداسٗ ّحتصٔل الذٌْٓ املتعثشٗ 13
مذٓشّ الفشّع ّىْابَه ّالعاملٌْ يف إداسات االستثناس ّاإلداسات 

.الكاىْىٔ٘ ّالصؤٌّ املالٔ٘ ّاذتشابات ّإداسات املخاطش ّالتخطٔط  

 
 

 


