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 الربنامج التدرييب الشامل لموظفي التلر

١٤/٣/٢٠٢٣-٥/٢ (IDL) 

 ساعة تدريبية)  ٦٠( 

========================================== 

 

 : ساعة تدريبية) ١٩النواحي المرصفية (أ) 

 

 الموضـــــــــــــوع عدد الساعات التدريبية التوقيت التاريخ

 الودائع والخدمات الم�فیة -  تدریبیة ساعة ٧:٣٠ ١٩:٣٠-١٧:٠٠ ٧/٢-٥/٢

 الحوا�ت ال�یعة -  تدریبیة ساعة ٥:٣٠ ١٩:٤٥-١٧:٠٠ ٩/٢-٨/٢

ونیة -  ساعات تدریبیة ٦ ٢٠:٠٠-١٧:٠٠ ١٣/٢-١٢/٢  البطاقات والخدمات الم�فیة ا�لك��

 ١٥/٢-١٤/٢ يومي الثالثاء واالربعاء توجد محارضاتال

 المعهد مقر  اإلمتحانات في مختربعلى منصة المعهد الرقمية داخل  ١٨:٠٠ - ١٧:٠٠سيعقد امتحان بالمحور (أ) من الساعة  ١٦/٢ الخميسيوم 
 

<

 

 ساعة تدريبية) : ٢٧ب) النواحي التطبيقية ( 

 
<

 الموضـــــــــــــوع عدد الساعات التدريبية التوقيت اريخالت

 کشف تزییف العم�ت المحلیة والعربیة وا��جنبیة - ساعات تدریبیة  ٥ ١٩:٣٠-١٧:٠٠ ٢٠/٢-١٩/٢

 ستنداتکشف تزویر التواقیع والوثائق والم - ساعات تدریبیة ٥ ١٩:٣٠-١٧:٠٠ ٢٢/٢-٢١/٢

 ا�متثال ومكافحة عملیات غسل ا�موال - ساعات تدریبیة ٦ ٢٠:٠٠-١٧:٠٠ ٢٦/٢-٢٣/٢

 کیفیة التعامل مع النقد - ساعات تدریبیة ٥ ١٩:٣٠-١٧:٠٠ ٢٨/٢-٢٧/٢

اين  أمن المعلومات - ساعات تدریبیة ٣ ٢٠:٠٠-١٧:٠٠ ١/٣  وا�من السی��

 خطة استمراریة العمل  - ساعات تدریبیة ٣ ٢٠:٠٠-١٧:٠٠ ٢/٣

 ٦/٣-٥/٣يومي االحد واالثنني التوجد محارضات 

 المعهدمقر  اإلمتحانات في على منصة المعهد الرقمية داخل مخترب ١٩:٠٠-١٧:٠٠الساعة  سيعقد امتحان بالمحور (ب) من ٧/٣ الثالثاءيوم 
<

 

  ساعة تدريبية) : ١٤ج) النواحي السلوكية (

 

 الموضـــــــــــــوع عدد الساعات التدريبية التوقيت التاريخ

 مھارات خدمة العم�ء -  تدریبیة ساعة ٥:٣٠ ١٩:٤٥-١٧:٠٠ ٩/٣-٨/٣

 التفک�ي ا�یجاي� وادارة ضغوط العمل -  ساعات تدریبیة ٦ ٢٠:٠٠-١٧:٠٠ ١٣/٣-١٢/٣

 أخ�قیات المھنة الم�فیة -  تدریبیةة ساع ٢:٣٠ ١٩:٣٠-١٧:٠٠ ١٤/٣

 المعهدمقر  فياإلمتحانات  مختربعلى منصة المعهد الرقمية داخل  ١٨:٠٠-١٧:٠٠من الساعة  سيعقد امتحان بالمحور (ج) ١٩/٣ االحديوم 

<


	5/2-7/2
	17:00-19:30
	7:30 ساعة تدريبية
	- - الودائع والخدمات المصرفية
	8/2-9/2
	17:00-19:45
	5:30 ساعة تدريبية
	- - الحوالات السريعة
	12/2-13/2
	17:00-20:00
	6 ساعات تدريبية
	- - البطاقات والخدمات المصرفية الالكترونية
	19/2-20/2
	17:00-19:30
	5  ساعات تدريبية
	- كشف تزييف العملات المحلية والعربية والأجنبية
	21/2-22/2
	17:00-19:30
	5 ساعات تدريبية
	- كشف تزوير التواقيع والوثائق والمستندات
	23/2-26/2
	17:00-20:00
	6 ساعات تدريبية
	- الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال
	27/2-28/2
	17:00-19:30
	5 ساعات تدريبية
	- كيفية التعامل مع النقد
	1/3
	17:00-20:00
	3 ساعات تدريبية
	- أمن المعلومات والامن السيبراني
	2/3
	17:00-20:00
	3 ساعات تدريبية
	- خطة استمرارية العمل 
	8/3-9/3
	17:00-19:45
	5:30 ساعة تدريبية
	- - مهارات خدمة العملاء
	12/3-13/3
	17:00-20:00
	6 ساعات تدريبية
	- - التفكير الايجابي وادارة ضغوط العمل
	14/3
	17:00-19:30
	2:30 ساعة تدريبية
	- - أخلاقيات المهنة المصرفية

