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 دورة تدريبية متخصصةعن إعالن 

 

 :دوسح تذسٌجٍخ تخصصٍخ ثؼُىاٌ إلبيختؼهٍ سىق ديشك نألوساق انًبنٍخ ػٍ 

 " المصرفية الائتمان مخاطر وتحليل إدارة" 

االتجبهبد انذذٌثخ  ظمإداسح يخبطش االئتًبٌ فً  ػهى ضىءإنمبء ان انذوسحفً هزِ سٍتى 

إلػذاد وانًستمجهٍخ ورنك ثذست تىجهبد نجُخ ثبصل انًصشفٍخ ويؼبٌٍش انًذبسجخ انذونٍخ 

  .ويُؼكسبتهب ػهى انسىق انًصشفٍخ(  IFRS 9   & IFRS 30) انتمبسٌش انًبنٍخ

 :وذرضًٍ انذوسج انًذاوس انشئيسح انرانيح

 ًخبطش، انسٍبسبد انانمبثهٍخ ػهى تذًم : )انؼبو إلداسح يخبطش االئتًبٌ اإلطبس

 (فصبح وانتمبسٌشنضجظ، اإلاواالجشاءاد، انمٍبط، 

 ثُبء وتذذٌث دذود انًخبطش االئتًبٍَخ. 

 ًَأَظًخ انتمٍٍى االئتًب. 

 ثُبء لبػذح انجٍبَبد االئتًبٍَخ. 

 ٌلٍبط يخبطش االئتًب. 

  فً يخبطش االئتًبٌ انضغظاستخذاو اختجبساد. 

 انتخفٍف يٍ انًخبطش االئتًبٍَخ و يخبطش انضًبَبد أسبنٍت. 
 

 :انذوسج ِهز يٍ ذسرهذف

  إداسح انًخبطشويىظفً يذساء.  

  اإلئتًبٌداسح إويىظفً يذساء.  

 ًيذساء ويىظفً انتذلٍك انذاخه . 

  ًانشلبثخ انًصشفٍخيذساء ويىظف. 

  (انتذلٍك – إداسح انًىجىداد وانًطبنٍت – انًخبطش)نجبٌ اإلداسح انًختهفخ. 

 
  .2022 دضٌشاٌ  30   نغبٌخ و  28  يٍ تبسٌخأٌبو   3     :انزياٌ

 .(أسثغ سبػبد ٌىيٍب  )  14:00 – 18:00   :انرىقيد

  .يذٌُخ انشجبة -َضنخ جبيغ األكشو  -انًضح-يذٌُخ انٍبسًٍٍ  فُذق: انًكاٌ

 .أنف نٍشح سىسٌخ فمظ خًسًئخ ط.ل / 500,000 : /سسى انذوسج
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ػهى انًىلغ  نكرشوَيا  اطهة انرذسية تؼجئخ  و يٍ جهخ انؼًم كراب ذششيخإسسبل انشجبء   :طشيقح انرسجيم

دوساد  - انذوساد انتذسٌجٍخ ووسش انؼًم - تجىٌجخ انتىػٍخ واإلػالو وانًىجىد ضًٍ نهسىق نكتشوًَاال

  .اختٍبس أٌمىَخ طهت انتذسٌتتذسٌجٍخ يتخصصخ و

 2022 دضٌشاٌ  26األدذ َهبٌخ دواو ٌىو  : انًىعذ انُهائي نهرسجيم

 ثُك سىسٌخ انذونً اإلساليًفً ( 223344) سلى انسىقدسبة أو اإلٌذاع فً تذىٌم انػجش  : انشسىودفع 

 Studies@dse.syانجشٌذ اإلنكتشوًَ ػهى / اإلٌذاع/وتضوٌذَب ثإشؼبس انتذىٌم 
 

 :أسبيخ دسٍ يذٌش انذساسبد واإلػالو ػهى األسلبو انًجٍُخ أدَبِ ثبألستبرتصبل ستفسبس وانتسجٍم االالن

 :انجشٌذ االنكتشوًَو 57 11 111 99 : خهىي،  6666: فشػً  00 00 519-011: انهبتف

 ohasan@dse.sy 
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