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نامج  وصف البر

 
ي تسعة فصول تدريبية نصفية مجزأة، مدة كل  صمم  

 
دبلوم العلوم المرصفية بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية، ويتم التدريب ف

ي ثمانية أسابيع تدريبية، بمجموع )  ي سوق العمل، بما ال يزيد عن  360( ساعة تدريب، إضافة اىل )1408فصل تدرين 
 
( ساعة تدريب عملي ف

 ( ساعة معتمدة. 70)

: مبادئ المحاسبة واالقتصاد واالحصاء، مبادئ إدارة االعمال واإلدارة المالية ويت  ي
 
نامج عل المهارات التخصصية ف ي هذا الب 

 
  م التدريب ف

البنوك  والبنوك،  النقود  واقتصاديات  الماىلي  والتحليل  المرصفية  العمليات  إدارة   ، ي
 
المرصف والتسويق  والبنوك  والنقد  البنوك  ومحاسبة 

ي دبلوم العلوم  اإلسالمية  
 
ي للمصارف بالسعودية، يتم التدريب ف

والخدمات المرصفية اإلسالمية، األسواق المالية واالستثمار، النظام القانون 

ي وذلك باالعتماد عل   ي البنوك والمؤسسات المالية السعودية خاصة ودول الخليج العرن 
 
المرصفية بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل ف

ال ي 
العلمية  المعيار المهن  ات  ي والخب 

العاىلي للتدريب  وطن  التدريب اإلداري  اثناء  لمعهد  كب   
المالية. ويتم البر التأهيلي للبنوك والمؤسسات 

ي معظم المقررات التخصصية وذلك عن طريق تكثيف التدريبات العملية  
 
ي وربطه بالجانب النظري ف

التدريب عل الجانب العملي التطبيفر

ا  برنامج  اللغة  األساسية وتطبيق  استخدام  ي 
 
اىل مهارات عامة ف إضافة  المتدرب  بتخصص  العالقة  القطاعات ذات  ي مع 

التعاون  لتدريب 

ية وذلك ألهمية وتشديد البنوك  ية والتخصصية واللغة الخاصة بالمالية والمصارف. كما يشمل مقرر إدارة االعمال باللغة اإلنجلب     اإلنجلب  

ية عن طلب موظفي   لل عمل لديها، إضافة اىل مهارات استخدام الحاسب وتطبيقات الحاسب اآلىلي واستخدام الحاسب  عل اللغة اإلنجلب  

الرؤساء والزمالء   والتعامل مع  العمل  اىل  لتأهيليهم  للمتدربي   وذلك  االتصال  ي ومهارات 
الوظيف  السلوك  كب   عل 

البر المصارف،  ي 
 
اآلىلي ف

 وخدمة العمالء. 

نامج شهادة   كات  ويمنح الخري    ج من هذا الب  البنوك وشر ي المجاالت المرتبطة بعملية 
الدبلوم العلوم المرصفية، ومن المتوقع ان يعمل ف 

 الرصافة والوساطة المالية.   

نامج   الهدف العام للبر

 

ي األقسام المختلفة  
ي مجال البنوك والمصارف التجارية واإلسالمية والمؤسسات المالية ف 

نامج اىل تأهيل المتدرب للعمل ف  يهدف هذا الب 

 والتسويق لمنتجات البنوك، ويحصل عل المستوى السادس من نظام المؤهالت المهنية الوطنية. من خدمة العمالء والمبيعات  

 نامج األهداف التفصيلية للبر 

 

 وبكفاءة عل االلمام وأداء األعمال التالية:    بنهاية
ً
نامج يكون المتدرب قادرا  هذا الب 

ي المصارف •
 استخدام الحاسب االىلي ف 

ية واستخدام مصطلحات البنوك  •  التحدث والكتابة باللغة اإلنجلب  

كات الوساطة المالية  •  تسويق مختلف منتجات البنوك وشر

 )خدمة العمالء( استقبال عمالء البنوك  •

 فهم الجوانب القانونية لعمل البنوك وفتح الحسابات الجارية  •

 استقبال طلبات العمالء وحل مشاكل العمالء  •

 الرد عل استفسار العمالء  •

 القدرة عل القيام بالعمليات المرصفية المختلفة  •

 االلمام بتقنيات التحليل المالية ومبادئ اإلدارة المالية  •

 عمل البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية االلمام بالفرق بي     •

عيتها  •  معرفة الخدمات المرصفية اإلسالمية وشر
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 توزي    ع الخطة التدريبية عىل الفصول التدريبية الفصلية )النصفية المجزأ(  
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 المتطلب  اسم المقرر  رمز المقرر  م
 عدد الوحدات 

 و.م مح  عم تم س.أ

 الجزء االول 

ية عامة  انجل  101 1  3      لغة انجلب  

 3      مبادئ االقتصاد  قصد ا 101 2

 3      النقود والبنوك  امال  101 3

 9     المجموع 

ي 
 الجزء الثان 

 2      مقدمة تطبيقات الحاسب  أحال  101 1

 2      مبادئ اإلحصاء  احصا  101 2

 3      المحاسبة مبادئ  احسب  101 3

 7     المجموع 

 16     المجموع الكلي 

ن ي 
ثا
 ال
ن ي
ري
تد
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 
 المتطلب  اسم المقرر  رمز المقرر  م

 عدد الوحدات 

 و.م مح  عم تم س.أ

 الجزء االول 

ي  احسب  102 1
 3      التسويق المرصف 

ية تخصصية  انجل  102 2  4     انجل  101 1 –لغة انجلب  

 2      السلوك التنظيمي  اسلك  101 3

 9     المجموع 

ي 
 الجزء الثان 

 2     أحال  101 تطبيقات الحاسب المتقدمة  أحال  102 1

 3      البنوك اإلسالمية  احسب  103 2

ية ادار  104 3  3      مبادئ إدارة االعمال باللغة اإلنجلب  

 8     المجموع 

 17     المجموع الكلي 

ث 
ثال
 ال
ن ي
ري
تد
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 
 المتطلب  اسم المقرر  رمز المقرر  م

 عدد الوحدات 

 و.م مح  عم تم س.أ

 الجزء االول 

 3      محاسبة البنوك  امال  102 1

ية تخصصية  انجل  203 2  3     انجل  102 2 –لغة انجلب  

 3      إدارة العمليات المرصفية  امال  103 3

 9     المجموع 

ي 
 الجزء الثان 

 3      مبادئ اإلدارة المالية  امال  104 1

 3      اقتصاديات النقود والبنوك  اقصد  102 2

 3      التحليل الماىلي  احسب  104 3

 9     المجموع 

 18     المجموع الكلي 

ع 
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 ال
ن ي
ري
تد
 ال
ل
ص
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ا

 
 

 المتطلب  اسم المقرر  رمز المقرر  م
 عدد الوحدات 

 و.م مح  عم تم س.أ

 الجزء االول 
ية خاصة بالمالية  انجل  204 1  3     انجل  203 لغة انجلب  

ي المصارف  احسب  106 2
 3     أحال  102 تطبيقات الحاسب اآلىلي ف 

 6     المجموع 

ي 
 الجزء الثان 

 3      األسواق المالية واالستثمار  احسب  107 1

ي  احسب  108 2
 3      للمصارف النظام القانون 

 3      الخدمات المرصفية اإلسالمية  احسب  105 3

 9     المجموع 

 15     المجموع الكلي 

الفصل  
ي   التدرين 
 الخامس 

 اسم المقرر  رمز المقرر 
 عدد الوحدات 

 و.م    

ي  احسب  299
 4 التدريب التعاون 

 4 المجموع 

 

 و.م مح عم  تم  س.أ 

نامجالمجموع الكىلي         للوحدات المعتمدة للبر

ي  1408=176×8المجموع الكىلي لساعات التدريب = 
 1768 360+ التدريب التعاون 


