برامج إحتاد املصارف العربية
للتدريب عن بعد

UAB WEBMINAR TRAINING PROGRAMS

أيار /مايو MAY,

حزيران /يونيو JUNE,

Training Programs of May  مايو/برنامج النشاطات التدريبية لشهر أيار

رسم االشتراك
Fees

Free ً مجانا

عدد الساعادت
التدريبية
Training
Hours

ساعة ونصف
1.30 hour

التاريخ

موضوع النشاط

Date

Topic

7

THE NEW BASEL COMMITTEE MEASURES
to Cope with the Impact of COVID-19
اإلجراءات اجلديدة للجنة بازل حول التعامل مع تداعيات
COVID-19
Speaker: Dr. Rodrigue Abi Elhesn - Lebanon

400 $

 ساعات8
8 hours

15 - 12

The Secrets of Human Resources Success During Crisis
أسرار جناح املوارد البشرية في األزمات
Speaker: Bassam Nammour - Lebanon

Free ً مجانا

ساعة وربع
1.15 hour

12

Were we Ready for the Great Pause
هلكناجاهزينللتعاملمعالتوقفاملفاجئ
Speaker: Mrs. Dania Kaakani - Lebanon

300 $

 ساعات6
6 hours

20 - 18

Practical Implementation of the Final Reforms issued by the
Basel Committee in the post-crisis period (Roads to Basel 4)
التطبيق العملي لإلصالحات النهائية الصادرة عن جلنة بازل في مرحلة ما
)4 بعد األزمة (الطرق الى بازل
Speaker: Dr. Rodrigue Abi Elhesn - Lebanon

400 $

 ساعات10
10 hours

21 - 18

Preparation course for Certified AML Specialist
البرنامج التدريبي لنيل شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل االموال
Speaker: Mr. Bachir El-Nakib - Lebanon

 عطلة عيد الفطر املباركAl-Fitr Holiday

Training Programs of June  يونيو/برنامج النشاطات التدريبية لشهر حزيران
رسم االشتراك
Fees

400 $

عدد الساعادت
التدريبية
Training
Hours
 ساعات و نصف7
7 hrs & half

التاريخ

موضوع النشاط

Date

Topic

3-1

Working Securely from Home
according to International Cyber Security Standards
العمل اآلمن من املنزل وفقا ً للمعايير الدولية في األمن السيبراني
Speaker: Mr. Jean-Michel Kawkabani - Lebanon

400 $

 ساعات12
12 hours

5-2

400 $

 ساعات8
8 hours

11 - 8

300 $

 ساعات6
6 hours

10 - 8

300 $

 ساعات6
6 hours

17 - 15

Advanced Operational Risk Management Techniques
Speaker: Dr. Ariane Chapelle - England
الغش واالحتيال في البيانات املالية ومسؤوليات املدقق الداخلي في ظل االزمات
Speaker: Dr. Khalil Qassas - Jordan
Digital Marketing التسويق الرقمي
Speaker: Mr. Jad Al Fakhani - Lebanon
Moving Back to Universal Staff Model
instead of Specialized Staff Model
العودة إلى منوذج املوظف الشامل بدال ً من منوذج املوظف املتخصص
Speaker: Mrs. Dania Kaakani - Lebanon

400 $

400 $

 ساعات8
8 hours

 ساعات8
8 hours

18 - 15

SME’s الصيرفة بالتجزئة ومتويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة
Speaker: Dr. Ahmad Fouad Khalil - Egypt

25 - 22

) والقرارات احلديثة لغرفة745 املعايير الدولية لفحص املستندات (الكتيب
التجارة الدولية في معاينة مستندات التصدير على اإلعتماد املستندي
Speaker: Mr. Khaled Hajjaj - Egypt

400 $

 ساعات10
10 hours

25 - 22

Preparation course for Certified AML Specialist
البرنامج التدريبي لنيل شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل االموال
Speaker: Mr. Bachir El-Nakib - Lebanon

Free ً مجانا

ساعة ونصف
1.30 hour

29

Future of Online Banking & Banking Technology Trends
مستقبل اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت واجتاهات التكنولوجيا املصرفية
Speaker: Mr. Roland Abi Najem - Kuwait

معلومات اضافية

Additional Information’s

يتم التدريب بإعتماد التواصل عن بعد عبر تقنية Webinar
•
WebinarJam Technology will be adopted for online training
يتضمن رسم االشتراك بدل حضور اعمال البرنامج وارسال املادة
•
العلمية الى املشاركني عبر البريد االلكتروني
Fees cover the participation and material
تزويد املشاركني شهادة حضور صادرة عن إحتاد املصارف العربية
•
Participants will receive certificates of attendance
سوف يتم تعميم البروشورات اخلاصة بكل نشاط قبل موعده
•
The brochures will be issued on due time prior to each event

