معهد الدراسات املصرفية
الربنامج التدرييب الشامل للمصريف االسالمي  /عمان
2019/4/15-2/10
( 126ساعة تدريبية)
========================================
ا-وخاصدددلانج ددده الدد ه -اعلدددخالف لدددباا نطدددلانجف دد انج دددإل ا ا
ويهدددهذا دددرنانج إلطدددالماظفدد انج دد
نالس ل ا،اح ثايغط ان ج إلطالماأ انح اااتانجفالل ا د انج دا ذاونج سستداتانج اج دلانالسد ل لقاويفادها درنا
نج إلطالماعلخالهن ا() 126اساعلاته ي دلا،اعل داباندامانل ااطداتانج إلطدالماسد ا ماع دا تاعد انل ااطداتاتاإليإليدلا
تفاها اطهايلاك الا اوع للانج دا ا د انل ادامانج اد انج ده ي ا د ا(ا)%60ا،ا د احدا انماع لدلانج دا ا
دد انج إلطددالماكادد ا دد ا(ا)% 70قاوت زيدداانجف لدداتاجل إلطددالماسدد ا ماكاج دداج اجل فددا كلاونج اعدد اونجا دد ا
()%20اوج فهلاع لاتانل ااطاتانج ااو انأل ناا انج إلطالما()%80قاوي ا مانج إلطالمال اايل ا ا
ا

أ) االقتصاد االسالمي ( 18ساعة تدريبية)
التاريخ
2/11-2/10
2/17-2/12

املوضـــــــــــــوع

عدد الساعات
التوقيت
التدريبية
 االصول العامة لالقتصاد االسالمي (مقارن) 6ساعات
20:00-17:00
 فقه املعامالت واحكام العقود 12ساعة
20:00-17:00
يوم االثنني  2/18ال توجد حماضرات
يوم الثالثاء  2019/2/19سيعقد امتحان باحملور (أ) من الساعة 18:30- 17:00

ا

ب) العمل املصريف االسالمي ( 33ساعة تدريبية) :
التاريخ
2/21-2/20
2/26-2/24
3/3-2/27
3/4
3/6-3/5

التوقيت

املوضـــــــــــــوع

عدد الساعات
التدريبية
 6ساعات

 مصادر االموال يف املصرف االسالمي20:00-17:00
 توظيفات االموال يف املصرف االسالمي /صيغ 9ساعات
20:00-17:00
االستثمار
 توظيفات االموال يف املصرفاالسالمي/ 9ساعات
20:00-17:00
صيغ التمويل
 دور املصـــرف االسالمـــي فـي التنميــة االقتصادية 3ساعات
20:00-17:00
واالجتماعية
 التحديات اليت تواجه املصارف االسالمية 6ساعات
20:00-17:00
يوم اخلميس  3/7ال توجد حماضرات
يوم االحد  2019/3/10سيعقد امتحان باحملور (ب) من الساعة 19:00- 17:00

ا
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معهد الدراسات املصرفية
ج) اخلدمات املصرفية االسالمية ( 42ساعة تدريبية) :
التاريخ
3/12-3/11
3/17-3/13
3/24-3/18
3/26-3/25
3/28-3/27

املوضـــــــــــــوع

عدد الساعات
التوقيت
التدريبية
 احلواالت وبوالص التحصيل 6ساعات
20:00-17:00
 الكفاالت وخطابات الضمان 9ساعات
20:00-17:00
 االعتمادات املستندية يف املصارف االسالمية 15ساعة
20:00-17:00
 الوساطة املالية 6ساعات
20:00-17:00
 البطاقات املصرفية 6ساعات
20:00-17:00
يوم االحد  2019/3/31سيعقد امتحان باحملور (ج) من الساعة 19:00- 17:00

د) مواضيع أساسية يف العمل املصريف االسالمي ( 33ساعة تدريبية) :
التاريخ
4/3-4/1
4/4
4/9-4/7
4/11-4/10
4/15-4/14

التوقيت

عدد الساعات
التدريبية
 9ساعات
 3ساعات
 9ساعات
 6ساعات
 6ساعات

الموضـــــــــــــوع

20:00-17:00
20:00-17:00
20:00-17:00
20:00-17:00
20:00-17:00
يومي  4/16و  2019/4/17ال توجد حماضرات
يوم اخلميس  2019/4/18سيعقد امتحان باحملور (د) من الساعة 19:00- 17:00
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