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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

BNK 023 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 المصرفية الفروع إدارة 

BNK 099 المعتمد االمتثال مدير CCM 1 – 5  اسطنبول 2023يناير 

BNK 175 القاهرة 2023يناير  5 – 1 االئتمانية والبطاقات اإللكترونية المصرفية الخدمات 

BNK 025 دبي 2023يناير  12 – 8 الشامل المصرفي االلتزام في الحديثة االتجاهات 

BNK 101 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 المصارف فى المالية التقارير وعرض إعداد مهارات 

BNK 177 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 المصرفية القيادة في المهني الدبلوم 

BNK 027 لندن 2023يناير  11 – 15 المصارف في االستراتيجي المصرفي التسويق 

BNK 103 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 المصرفية للحواالت السويفت رسائل 

BNK 179 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 المصرفي القطاع فى والتفتيش المراجعة 

BNK 029 القاهرة 2023يناير  22 – 22 اإلستثمارية المحافظ إدارة 

BNK 105 امستردام 2023يناير  22 – 22 تأمينها وطرق التواقيع في التزوير كشف مهارات 

BNK 181 
 لتحليل المحاسبية والنظم المالية المؤشرات
 المصرفي األداء وتقييم 

 دبي 2023يناير  22 – 22

BNK 031 اآللى للصراف المعلوماتية المالية االحتياالت ATM 21  اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير 

BNK 107 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21 المستقبل ومصارف المصرفية االستراتيجيات 

BNK 183 
  تنفيذ في والخصوم األصول إدارة دور

 األرباح وتحقيق البنوك استراتيجيات
 لندن 2023فبراير  2 –يناير  21

BNK 033 النمسا 2023فبراير   1 – 5 عملية حاالت - المصرفي لالئتمان التطبيقية الجوانب 

BNK 109 
 اإللكترونية األرشفة في المتكامل الدليل
 المالية والمؤسسات البنوك في 

 امستردام 2023فبراير   1 – 5

BNK 185 القاهرة 2023فبراير   1 – 5 الفعالة اإلئتمان وسياسات العمالء ذمم إدارة اداء تقنيات 

BNK 035 دبي 2023فبراير   12 – 12 االئتمان ومراقبة التحصيل فرق إدارة 

BNK 111 لندن 2023فبراير   12 – 12 العليا لإلدارة األموال غسل مكافحة 

BNK 187 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 المصرفي المحامي شهادة 

BNK 037 
 العمليات ومراجعة للنقدية الشاملة اإلدارة
 البنكية الكشوف مع ومطابقتها 

 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11

 البنوك والقطاع المصرفي
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BNK 113 كوااللمبور 2023فبراير   23 – 11 والتطبيق الفهم بين المال اسواق مخالفات 

BNK 189 القاهرة 2023فبراير   23 – 11 البنكية والمعامالت اإلجراءات محاسبة 

BNK 039 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22 اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة 

BNK 115 دبي 2023مارس  2 –فبراير  22 البورصات في التعامل متطلبات 

BNK 191 لندن 2023مارس  2 –فبراير  22 الخارجية التجارة عمليات في البنوك دور 

BNK 041 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 المصرفي االئتمان مخاطر وتحليل إدارة 

BNK 117 امستردام 2023مارس   1 – 5 اإلسالمية المعامالت بنوك في المصرفي العمل مبادئ 

BNK 193 النمسا 2023مارس   12 – 12 المالية القوائم في والغش األخطاء حدوث مؤشرات 

BNK 043 اسطنبول 2023مارس   12 – 12 المصرفية التجزئة ديون ومعالجة تحصيل 

BNK 119 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 لها القانونية والحماية اإللكترونية البنوك 

BNK 195 القاهرة 2023مارس  23 – 11 للشيكات القانونية الجوانب 

BNK 045 دبي 2023مارس   30 – 22 المصرفي التوريق أساسيات 

BNK 121 
 والحديثة التقليدية األساليب عن الكشف

 االئتمان بطاقات لتزوير 
 لندن 2023مارس   30 – 22

BNK 197 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 التلر لموظفي الشامل البرنامج 

BNK 047 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 والتمويل لالئتمان القانونية الجوانب 

BNK 123 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1 المصارف في والتكاليف الحسابات 

BNK 199 امستردام 2023 ابريل  13 – 1 البنوك بعمليات المرتبطة الجرائم 

BNK 049 كوااللمبور 2023 ابريل  20 – 12 المصرفي التمويل اساليب 

BNK 125 لندن 2023 ابريل  20 – 12 المصرفية التجزئة ديون ومعالجة لتحصيل الحديثة الطرق 

BNK 201 
 المصرفي القطاع في واالستحواذ االندماج
 (دوافع - استراتيجيات - ابعاد) 

 القاهرة 2023 ابريل  22 – 23

BNK 051 دبي 2023 ابريل  22 – 23 (خصائص – انواع) االسالمية الصكوك 

BNK 127 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 اإلسالمي المصرفي التمويل 

BNK 203 النمسا 2023 مايو  4 – ابريل 30 المصرفية القضايا في وتطبيقاتها القضائية الحراسة 

BNK 053 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 فيها والتحكم البنكية المخاطر وإدارة قياس اساليب 
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BNK 129 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 معالجتها وطرق واسبابها المتعثرة الديون 

BNK 205 
  األموال نقل على األمني اإلشراف

 المصرفية والمؤسسات البنوك في
 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14

BNK 055 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14 المصرفية للعمليات القانونية الجوانب 

BNK 131 لندن 2023 مايو 25 – 21 الضمان وخطابات المستندية االعتمادات 

BNK 207 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 المصرفية الخدمات مجال في للبنوك القانونية المسؤولية 

BNK 057 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28 المصرفي االئتمان أسس 

BNK 133 القاهرة 2023 يونيو  1 –مايو  28 تشين البلوك - والتجارية المالية المعامالت تأمين 

BNK 209 
 منظور من الداخلية المراجعة في الحديثة االتجاهات

 المصرفية المخاطر
 دبي 2023 يونيو  8 – 4

BNK 059 امستردام 2023 يونيو  8 – 4 المستثمرين البيانات وتأسيس والمقاصة األسهم إيداع 

BNK 135 III II و   النمسا 2023 يونيو  15 – 11  بازل لمقررات الدولي اإلطار 

BNK 211 الملوثة األموال غسيل من الوقاية  لندن 2023 يونيو  15 – 11 

BNK 061 كوااللمبور 2023 يونيو  22 – 18 والبنوك المصارف وحراسة تأمين في األمنية اإلجراءات 

BNK 137 دبي 2023 يونيو  22 – 18 المالية الهندسة 

BNK 213 
 والحس اإلدراك مهارات لتنمية الحديثة االستراتيجيات
 البنوك امن : الذهني والتفكير األمني
 المصرفية والمؤسسات 

 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25

BNK 063 القاهرة 2023 يونيو  21 – 25 المالية والمشتقات المال وأسواق األجنبي النقد 

BNK 139 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 والضوابط القواعد : الشيك أحكام 

BNK 215 لندن 2023 يوليو  2 – 2 اإلسالمي والتمويل المصارف 

BNK 065 
  البنوك شبكات اختراق في االحتيالية األساليب

 منها الوقاية وكيفية
 امستردام 2023 يوليو  13 – 1

BNK 141 النمسا 2023 يوليو  13 – 1 عملية حاالت - الشرعية وضوابطها المرابحات 

BNK 217 دبي 2023 يوليو 20 – 12 المصرفية العمليات لنظم العام اإلطار 

BNK 067 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 المصارف في اإلدارية المحاسبة 

BNK 143 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23 المصارف في االستثمارات إدارة 

BNK 219 القاهرة 2023 يوليو 22 – 23 والتزوير التزييف عن الكشف 
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BNK 069 
  وتحليل إدارة في الحديثة األساليب

 المصرفي االئتمان مخاطر
 اسطنبول 2023 اغسطس  3 –يوليو  30

BNK 145 كوااللمبور 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 المصرفية التجزئة منتجات وتطوير تصميم 

BNK 221 كوااللمبور 2023 اغسطس  10 - 2 المستندية لالعتمادات الموحدة الدولية والقواعد األعراف 

BNK 071 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2 المالية والمؤسسات البنوك مخاطر تقييم 

BNK 147 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13 المصرفية االستعالمات إدارة 

BNK 223 القاهرة 2023 اغسطس  12 - 13  النقدية التدفقات تحليل:  االستثمارية المشروعات تمويل 

BNK 073 
 في والتزوير التزييف عن الكشف في الحديثة األساليب

 والعمالت البنكية المستندات
 دبي 2023 اغسطس  24 - 20

BNK 149 لندن 2023 اغسطس  24 - 20 المالية األسواق في التداول وسطاء مهارات تنمية 

BNK 225 اسطنبول 2023  اغسطس 31 – 22 اإلسالمية المصارف في في الشامل البرنامج 

BNK 075 امستردام 2023  اغسطس 31 – 22 الضامن واالعتماد والخارجية المحلية الضمان خطابات 

BNK 151 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 العقاري التمويل إدارة 

BNK 227 النمسا 2023سبتمبر   2  - 3 االئتمان متابعة إدارة وأعمال دور 

BNK 077 القاهرة 2023سبتمبر  14  - 10 االئتمان مخاطر وتقييم وإدارة للتمويل الحديثة األساليب 

BNK 153 
 الضمان وخطابات المستندية لالعتمادات السويفت رسائل

 المستندية والتحصيالت
 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10

BNK 229 
 اإللكترونية، المصرفي العمل تقنيات اإللكترونية، البنوك

 المخاطر وإدارة المتقدمة المالية اإلدارة
 اسطنبول 2023سبتمبر  21  - 12

BNK 079 
 على المركزية والمصارف المال اسواق هيئات رقابة

 المالية والمؤسسات المصارف
 اسطنبول 2023سبتمبر  21  - 12

BNK 155 دبي 2023سبتمبر  28  - 24 والخزينة النقد إدارة 

BNK 231 لندن 2023سبتمبر  28  - 24 الشريعة مع المتوافقة المصرفية المنتجات وبيع تسويق 

BNK 081 كوااللمبور 2023اكتوبر   5  - 1 المالية األوراق في االستثمار 

BNK 157 امستردام 2023اكتوبر   5  - 1 المصرف أداء وتقييم تحليل 

BNK 233 النمسا 2023اكتوبر   12  - 8 المصرفية المنازعات حل وبدائل التحكيم 

BNK 083 القاهرة 2023اكتوبر   12  - 8 الشرعية للمفاهيم وفقا   المصرفية المعامالت صيغ 

BNK 159 دبي 2023اكتوبر   11  - 15 األسهم محافظ إدارة 

BNK 235 لندن 2023اكتوبر   11  - 15 المالية األسواق في االستثمار واساليب األسهم اختيار كيفية 
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BNK 085 اسطنبول 2023اكتوبر   22  - 22 البنوك جرائم في التصالح 

BNK 161 اسطنبول 2023اكتوبر   22  - 22 اآللى الصراف أجهزة على االحتيال كشف 

BNK 237 
  األسهم وتقييم األساسي التحليل

 االستثمارية القرارات اتخاذ في
 النمسا 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21

BNK 087 اسطنبول 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 بالمصارف المخاطر وإدارة قياس 

BNK 163 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 االستثمار وصناديق المالية األوراق محافظ إدارة 

BNK 239 القاهرة 2023نوفمبر   1  - 5 اإلسالمية الصيرفة قواعد 

BNK 089 دبي 2023نوفمبر   12  - 12 اإلسالمية المصارف في االستثمار ألدوات العملية التطبيقات 

BNK 165 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 والنقد المصرفي والجهاز المركزي البنك قانون 

BNK 241 لندن 2023نوفمبر   23  - 11 والمشتقة الرئيسية المالية األوراق 

BNK 091 امستردام 2023نوفمبر   23  - 11 والعمالت المستندات في التزييف كشف طرق 

BNK 167 اسطنبول 2023نوفمبر   30  - 22 المخصصات وتكوين االئتمانية الجدارة تقييم أسس 

BNK 243 النمسا 2023نوفمبر   30  - 22 الخارجية التجارة عمليات 

BNK 093 دبي 2023ديسمبر   2  - 3 المالية األوراق في والمتاجرة االستثمار 

BNK 169 اسطنبول 2023ديسمبر   2  - 3 اإلسالمية المصارف في الخزينة إدارة ومهام عمليات 

BNK 245 القاهرة 2023ديسمبر   14  - 10 إكسل بإستخدام المالي التحليل 

BNK 095 
 - المستندية االعتمادات قوة على المقدمة المستندات فحص

 عملية حاالت
 امستردام 2023ديسمبر   14  - 10

BNK 171 اسطنبول 2023ديسمبر   21  - 12 العقاري التمويل وأدوات أسس 

BNK 247 لندن 2023ديسمبر   21  - 12 ومبادئ اسس - االئتمان شهادة 

BNK 097 دبي 2023ديسمبر   28  - 24 األزمات وقت السيولة وإدارة العملة إصدار 

BNK 173 القاهرة 2023ديسمبر   28  - 24 االجتماعية التنمية على وأثرها اإلقراض سياسات 

 

 

  


