
UAB WEBINAR TRAINING PROGRAM

برنامج إحتاد املصارف العربية
للتدريب عن بعد

• 	JANUARY كانون الثاني/ يناير 
• 	FEBRUARY  شباط/ فبراير
• 	MARCH  آذار / مارس

2021



رسم االشتراك

Fees

عدد الساعات
التدريبية 
Training 
Hours

التاريخ

Date

موضوع النشاط

Topic

450$
12 ساعة

 Hours 12 21 – 18

التقييم الذاتي ألنظمة الرقابة الداخلية وإعداد خطط التدقيق الداخلي 
COSO املستند الى اخملاطر وفقاً للجنة

Speaker: Dr. Khalil Qassas - Jordan

 400 $
9 ساعات
Hours 9 27 - 25

Risk Assessment Techniques
&

 Operational Resilience
 

Speaker: Mr. David Lannoy - England

رسم االشتراك

Fees

عدد الساعات
التدريبية 
Training 
Hours

التاريخ

Date

موضوع النشاط

Topic

450 $ 12 ساعة
 Hours 12 11 - 8

 Management of IRRBB
in view of the Current Market volatility

IRRBB إدارة
في ضوء تقلبات السوق احلالية

Speaker: Dr. Rodrique Abi l Hesen - Lebanon

400 $
15 ساعات
Hours 15 25 - 21

Preparation course for Certified AML Specialist
البرنامج التدريبي لنيل شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل االموال

Speaker: Mr. Bachir Nakib – Lebanon
Mr. Camille Barkho – Lebanon 

300 $ 18 ساعات
Hours 18 24 - 22

تهيئة املصارف واملؤسسات املالية غير املصرفية ملرحلة ما بعد احلظر في 
مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

مالحظة: دورة حضورية مخصصة للمصاريف السودانية

Speaker: Mr. Essam Barakat - Egypt

   Training Program of January برنامج النشاطات التدريبية لشهر كانون الثاني/ يناير

    Training Program of February  برنامج النشاطات التدريبية لشهر لشهر شباط/ فبراير



رسم االشتراك

Fees

عدد الساعات
التدريبية 
Training 
Hours

التاريخ

Date

موضوع النشاط

Topic 

450 $
12 ساعات
Hours 12 4 – 1

التخطيط اإلستراتيجي وإدارة األزمات في زمن
ووضع خطط استمرارية العمل   

Speaker: EMr. Adel Moubarak - Lebanon

600 $
16 ساعات
Hours 16 11 – 8

ISO 27001 FOUNDATION

 Speaker: : Accredited Trainer
from PECB Institutions - CANADA

450 $ 12 ساعة
Hours 12 18 - 15

املستندات االلكترونية: املعاجلة والتداول

Speaker: Mr. Adel Moubarak - Lebanon

450 $
12 ساعة

 Hours 12 25 - 22

مهارات الكشف عن اإلحتيال والغش في البيانات املالية 
ومسؤوليات  املدقق

Speaker: Dr. Khalil Qassas - Jordan

1000 $ 18 ساعات
Hours 18 1/4 – 29/3

VI التطبيقات العملية ملقررات بازل
مالحظة: دورة حضورية مخصصة للمصارف املصرية 

 Speaker: : Dr. Rodrique Abi l Hesen - Lebanon

    Training Program of March   برنامج النشاطات التدريبية لشهر لشهر آذار / مارس

Additional Information     معلومات اضافية

Webinar يتم التدريب بإعتماد التواصل عن بعد عبر تقنية 	•
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

 COVID-19


