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(مسجلة)  فصيليالخطة التدريبية لدورات باقة المسار الت  

مباشر دورات + شهر دروس تدريب  ٦توي على تح  

 

  بالترتيب التالي: باقة المسار التفصيليالطريقة األمثل لبدأ الدورات في 

  األسهمفي أسواق   واالستثمارالتداول  مبادئ  . دورة١

  النهاية  تأجيلها الى  يمكنك المالية المشتقات  . دورة٢

  الحالة الذهنية والنفسية للمتداول  . دورة٣

  الفردية  االستثماريةحفظة دارة المالية للمالا . دورة٤

  أدوات التداول والتحليل الفني . دورة٥

  الفنية ٢١٢١التداول باستراتيجية  . دورة٦

  . دروس تدريب مباشر شهر يتم اضافتها عند الطلب  ٧

  

  

  

  .الخطة التدريبية لدورة مبادئ التداول واالستثمار في أسواق األسهم١

  

  الزمن  الجزء   الفصل 

  د١٧:٥٢  المقدمة

  د١٧:٥٧  مدخل الدورة   :١ الجزء  مدخل للدورة 

  د١٧:٥٣  رة مدخل الدولة تكم: ٢الجزء 

  د١٤:٥٠  رة مدخل الدولة تكم: ٣الجزء 

أسواق   :١الفصل 

األسهم   وأسواقالمال 

  بشكل عام 

 د١٧:٥٣  ١-  : أسواق المال بشكل عام ١الجزء 

  د١٧:٥٣  ٢- أسواق المال بشكل عام : ٢الجزء

  د١٧:٤٤  ٣- : أسواق المال بشكل عام  ٣الجزء 

  د١٦:١٣  ٤- : أسواق المال بشكل عام  ٤الجزء 

  د١١:٣٢  ١- : مدخل ألسواق األسهم ٥الجزء 

  د١٧:١٢  ٢-مدخل ألسواق األسهم : ٦ الجزء

  د١٧:١٣  ٣- مدخل ألسواق األسهم  :  ٧الجزء 

  د١٤:٠٣  ٤- : مدخل ألسواق األسهم   ٨الجزء 

  د١٤:١٦  ٥- : مدخل ألسواق األسهم   ٩ء الجز

  د١٥:٠٠  ٦- سواق األسهم : مدخل أل١٠الجزء 
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  د١٥:١٢  ٧- : مدخل ألسواق األسهم ١١الجزء 

  د١٤:٤٠  ٨- : مدخل ألسواق األسهم ١٢الجزء 

  د١٧:٤٨  ٩-: مدخل ألسواق األسهم ١٣الجزء 

  د١٧:٥٠  ١٠- : مدخل ألسواق األسهم ١٤الجزء 

  د١٧:٥١  ١١- : مدخل ألسواق األسهم ١٥الجزء 

  د١٧:٥٥  ١٢- : مدخل ألسواق األسهم ١٦الجزء 

  د١١:١٨  ١٣- : مدخل ألسواق األسهم ١٧الجزء 

  : استعراض لطريقة مزاد االغالق ١٨الجزء 

- ١  

  د١٧:٢٢

: استعراض لطريقة مزاد االغالق  ١٩الجزء 

- ٢  

  د١٦:٠٢

  د١١:١٤  المؤشر العام :١ الجزء  االسهم  أسواق 

  د١١:٥٧  سهم السعودي سوق األ قطاعات  :  ٢الجزء 

  د١٦:١٠  ١ - : مؤشرات مالية ٣الجزء 

  د١٨:٠٤  ١ -مؤشرات مالية  تكملة : ٤الجزء 

  د١٨:٢٢  ١ -مؤشرات مالية  تكملة : ٥الجزء 

  د١٢:١٣  ٢ - : مؤشرات مالية ٦الجزء 

  د١٤:١٣  ل أسباب التداو أنواع المتداولين و : ١الجزء   تداول األسهم 

  د٠٨:١٢  و خطة التداول  هدف   :٢الجزء 

  د٠٨:١٩  : صناديق االستثمار ٣الجزء 

  د١٨:١٦  محفظة تداول االفتراضية   :٤الجزء 

واق و أركان التداول  : مخاطر األس ٥الجزء 

  و أدواتة 

  د١٨:٣٦

  د١٣:٣٧  إجابات  : أسئلة و ٦الجزء 

  د٠٥:١٤  ضافي درس 
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  النهاية  تأجيلها الى  يمكنك الماليةالمشتقات  . دورة٢

  الزمن  الجزء   الفصل 

  د٠٤:٥٧  ةالمقدم

  د٢٦:٥٩  أسواق المال  : ١الجزء  أسواق المال بشكل عام 

  د٤٥:٢٨    األسهم: أسواق ٢ الجزء

  د٤٧:٤٥    تها ريفها و ماهي تع :١الجزء   ألمشتقات المالية 

  د٥٥:٤١  أنواعها و مخاطرها : ٢الجزء 

  د٣٠:٤١  : تعريفها و تاريخها ونشأتها١الجزء   العقود المستقبلية

المنظومة   أنواعها و: ٢الجزء 

  إلدارية ا

  د١٢:٢٦

  د١٤:٢٢  : تداول العقود المستقبلية٣الجزء 

عضاء  السوق و أ: تدشين ١ الجزء  العقود المستقبلية في السعودية 

  المقاصة  

  د١٠:٠٨

  د١٧:١٨  : خصائص العقود المستقبلي٤الجزء 

عقود المتداولة حاليا و  ال ٢الجزء 

  خصائص العقد  

  د٢٧:٤٦

  

  

  

  

  الحالة الذهنية والنفسية للمتداول  . دورة٣

  الزمن  الجزء   الفصل 

  د٤٥:٢٥  لمقدمةا

الحالة النفسية والذهنية  : ١ الفصل
  للمتداول 

: الحالة الذهنية والنفسية  ١الجزء 
  للمتداول  

  س ١:٤٦:٢٨

يمان بها : صاعة الفكرة واإل٢الجزء 
  وتنفيذها 

  د٢٧:١٨

: القرارات التي يتخذها  ٣الجزء 
  االنسان

  د٣٢:٣٧

: العقل الواعي والعقل  ١الجزء   األفكار والمشاعر  : ٢الفصل 
  نهماع بي ن والصراالباط

  د٥٢:٣١

واطف ومشاعر  ع:  ٢Aالجزء   
  -الخوف   – المتداول و التعامل معها

  الطمع

١:٠٧:٣١  
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واطف ومشاعر  ع:    ٢Bالجزء 
التمني   – المتداول و التعامل معها

  والندم  

  د٥٢:٢٤

  د٣٧:٢٠  : قانون الجذب   ٣الجزء 

وكيات  سل وال  األفعال:  ٣الفصل 
  وبرمجة العقل الباطن  

السلوكيات التي ال تخدم  : ١الجزء 
  المتداول  

  س ١:٠٤:٤٢

تغيير السلوكيات بأخرى  : ٢الجزء 
  تخدم المتداول  

  س ١:٠٤:٣١

برمجة العقل الباطن  إعادة : ٣الجزء 
  بأفكار جديدة  

  د٤٨:٤٩

والسلوكي  الجانب النفسي : ٤لجزء ا
  مع األخصائي أ.حسن القباري  

  د٣٧:٣٥

  د٠٨:٣٨  مة الخات 

سواق المالية عام  يار األفالش النه  فيك وايت بورد ا فيديو جر
٢٠٠٨  

  د٠٥:١٤

  

  

  

  

  

  

  الفردية  االستثماريةحفظة دارة المالية للمالا  . دورة٤

  الزمن  الجزء    الفصل 

  د٤٠:٢٥  المقدمة

دارة المالية  : أهمية اإل١ الجزء  المالية للمحفظة  اإلدارة :١الفصل 
  للمحفظة 

  د٤٥:١٤

  والخطةالهدف من التداول : ٢الجزء 
  و االستراتيجية  

  د٣٧:٥٩

نسبة  ، المخاطر ش هام: ٣الجزء 
الربح للخسارة   الربح ومضاعف 

  ومعيار النجاح 

  د٣٦:٢٢

  وإدارة المخاطر  إدارة :  ٢الفصل 
  حفظة  الم

المخاطر و تحديد   إدارة :  ١الجزء 
  هامش المخاطر 

  س ١:٠٦:٢٣

 المحفظة وتقسيمها إدارة: ٢الجزء 
  وتنويع القطاعات 

  د١٦:١٣

شخصية   الفاصل الزمني و : ٣الجزء 
  المتداول وإدارة االرباح 

  د٤٦:٠١

: إدارة الصفقات واالختبارات ٣الفصل 
 والتوثيق واعداد هدف وخطة التداول 

  س ١:٢٥:٠٣  ت : إدارة الصفقا ١الجزء 
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: االختبارات التاريخية واللحظية  ٢الجزء 

 وتوثيق الصفقات 
  

  د٤٩:٠٥

 
ل : إعداد هدف وخطة للتداو٣الجزء   

  د٥٧:٥٠

 
 فيديو جرافيك وايت بورد 

  د٩:٤٨

  س ١:٤٢:٤٧  ١مراجعة   ة دروس المراجع

  د٤٠:٠٩  ٢مراجعة 

  د٥:١٤  ٢٠٠٨سواق المالية عام  يار األفالش النه

  

  

  

  

  أدوات التداول والتحليل الفني . دورة٥

  منزال  الجزء   الفصل 

  د٣٠:٤٢  المقدمة
  د١٢:١٦  ل : أهمية معرفة أدوات التداو١الجزء   ة : البداي١الفصل 

: استعراض عام ألدوات  ٢الجزء 
  التداول 

  د٣٥:٥٣

االتصال  : االجهزة والبرامج و٣الجزء 
  ت ومواقع االنترن 

  س ١:٢٦:١١

: الوسيط المالي ومنصات  ٢الفصل 
  التداول 

  د٥٦:١١  : شركات الوساطه المالية ١الجزء 

: فتح محفظة التداول في  ٢الجزء 
  السوق السعودي 

  س ١:٠٨:٠٧

: فتح محفظة تداول في  ٣الجزء 
  االسواق العالمية 

  د٥٧:٤٤

  -: مقدمة تكرشارت  ١الجزء   : منصات الرسم البياني ٣الفصل 
  تكرشارت نت 

  د٣٤:١٦

  د٤٩:٣٣  : تكرشارت اليف ٢الجزء   
: ربط تكرشارت مع دراية  ٣الجزء   

واضافة المؤشرات واالستراتيجيات  
  والقوائم

  س ١:١٠:١٦

: شرح عام لبعض   ٤الجزء   
  تكرشارت المؤشرات في 

  د٣٧:٥٨

درس اضافي سابق   :A ٤الجزء  
  لتكرشارت 

  س ١:٠٧:٥٩

 Trading: تريدنق فيو ٥الجزء   
View    

  س ١:٣٢:٣٣

 Trading: تريدنق فيو ٦الجزء   
View  

  س ١:٢١:١٠

 Trading: تريدنق فيو ٧الجزء   
View  

  د٥٧:٢٩
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 درس اضافي تريدنق فيو:  A  ٧الجزء   
wTrading Vie  

  د٥٦:١٨

  د٣٧:٣٢  NinjaTrader: نينجاتريدر ٨الجزء  

: نينجاتريدر  ٩الجزء   
NinjaTrader 7  

  س ١:٣٦:٤٤

: نينجاتريدر ١٠الجزء   
NinjaTrader 8  

  د٣٦:٢٢

يدر : نينجاتر١١الجزء   
NinjaTrader  

  د٢٧:١٤

: نينجاتريدر ١٢الجزء   
NinjaTrader  

  د٤٩:٣٢

  - : المحفظة الممولة ١الجزء   : دروس التطبيق ٤الفصل 
  االشتراك وشرح الفكرة 

  د٣٢:٤٠

: إجابة أسئلة تتعلق  ٢الجزء   
  بالتريدنق فيو وادارة المحفظة 

  د٥٢:٣٦

: اجابة أسئلة تتعلق  ٣الجزء   
  بتكرشارت وفلترة القائمة واألوامر 

  د٢٩:٤٠

: فالش النهيار األسواق  ٤الجزء   س إضافي در
  ٢٠٠٨المالية عام 

  د٥:١٤

  

  الفنية  ٢١٢١التداول باستراتيجية  . دورة٦

  الزمن  الجزء   الفصل 

  د٠٥:١١  المقدمة

  د١٧:٣٢  ١الجزء   مدخل الدورة 

  د١٣:١٦  ٢الجزء 

: حقيقة التحليل الفني وكيفية   ١الجزء     : التحليل الفني ١الفصل 

  ه االستفادة من

  د١٨:٠١

الرسم   -: عناصر التحليل الفني  ٢الجزء 

  ي البيان

  د١٣:٤٧

  -: عناصر التحليل الفني  ٣الجزء 

  ي منصات الرسم البيان

  د٠٤:١١

  د١٨:٠٠  : الشموع اليابانية وأنواعها ٤الجزء 

  د٩:٥٣  : اتجاهات الشموع اليابانية  ٥الجزء 

  د١٤:٠٠  : نماذج مهمة للشموع  ٦الجزء 

  د١١:١٥  ع : أمثلة لنماذج للشمو ٧الجزء 
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إجابة على  : مراجعة و ٨الجزء 

  األسئلة 

  د١٣:٤٨

  د١٧:٥٣  : مراجعة لما سبق  ٩الجزء 

  د١٧:٥٩  : نظرية داو   ١٠الجزء 

  د١٦:٤٣  ي : الفيبوناتش ١١الجزء 

  د١٥:٤١  ة : النسبة الذهبي ١٢الجزء 

  د١٧:١٢  ة : المؤشرات الفني  ١٣الجزء 

: تعريف أسلوب التحليل   ١الجزء     : حركة السعر  ٢الفصل 

  بحركة السعر 

  د١٥:٥٨

  د١٧:٥٦  ١: دورة حركة السعر  ٢الجزء 

  د٠٦:١١  ٢: دورة حركة السعر  ٣الجزء 

  – : القنوات السعرية  ٤الجزء 

  القنوات الصاعدة 

  د١٧:٥٤

  – : القنوات السعرية  ٥الجزء 

  القنوات الهابطة والتمدد والتقلص 

  د١٣:٣٧

  د٠٩:٣٠    : مراجعة لما سبق  ٦الجزء 

  د١٨:٠٠  : المسارات العرضية  ٧الجزء 

  د١٤:٢٢  : مثال للمسارات العرضية  ٨الجزء 

  د١١:١٠  ندفاع : نماذج اال ٩الجزء 

  د١٨:٠٠  : أنواع نماذج االندفاع   ١٠الجزء 

: أنواع دورة حركة السعر    ١١الجزء 

  وتطبيق عملي 

  د١٨:٠٧

: االستراتيجية ومكونات   ١الجزء     ٢١٢١: استراتيجية  ٣الفصل 

  االستراتيجية الكاملة 

  د١٨:٠٣

 ٢١٢١: تعريف استراتيجية  ٢الجزء 

  ومكوناتها وقواعدها 

  د١٧:٤٩
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: إعدادات االستراتيجية   ٣الجزء 

  الفنية (تريدنق فيو + تكر شارت) 

  د١٧:٤٩

: إعدادات االستراتيجية   ٤الجزء 

الفنية (تكملة تكر شارت +  

  ) ٨و  ٧النينجاتريدر 

  د١٤:١١

  د٠٥:٢٨  : مراجعة لما سبق  ٥الجزء 

: حركة السعر مع   ٦الجزء 

  االستراتيجية

  د١٨:٠٠

  د١٥:٣٨  ٢١٢١ ربو لينق:   ٧الجزء

: التداول عكس المتحكم في  ٨الجزء 

  السوق 

  د١٧:٥٩

: أمثلة للتداول عكس   ٩الجزء 

  المتحكم في السوق 

  د١٧:٥٥

: نماذج الدخول وإدارة   ٤الفصل 
  الصفقات 

: محاوالت المشترين   ١الجزء 

  والبائعين 

  د١٧:٥٦

  د١٧:٤٧  نموذج القوة  - : زخم السوق  ٢الجزء 

نموذج   - : زخم السوق  ٣الجزء 

  االختراق واالختراق المطور 

  د١٤:١٧

: نموذج الدخول باستخدام   ٤الجزء 

  ٢١٢١البولنيقر 

  د٠٨:٢٦

: نموذج الدخول عكس   ٥الجزء 

  المتحكم في السوق 

  د١١:٣٤

  د١٧:٤٦  ) ١: مراجعة لما سبق ( ٦الجزء 

  د١٦:٤٦  ) ٢ا سبق (: مراجعة لم ٧الجزء 

  د١٧:٣٧  : نماذج الدخول للمضارب  ٨الجزء 

  د٠٩:٤٧  : نماذج الدخول للمستثمر  ٩الجزء 
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: اختبارات االستراتيجية و   ٥الفصل 
  التطبيق

:االختبارات التاريخية   ١الجزء 

  ) ١واللحظية والتوثيق (

  د١٧:٥٤

: االختبارات التاريخية   ٢الجزء 

  ) ٢واللحظية والتوثيق (

  د١٣:٤٥

: تطبيق االستراتيجية على   ٣الجزء 

  ) ١أسواق األسهم (

  د١٨:٠٠

: تطبيق االستراتيجية على   ٤الجزء 

  ) ٢أسواق األسهم (

  د١٧:٣٨

:تطبيق االستراتيجية على   ٥الجزء 

    ) ٣أسواق األسهم (

  د٠٩:٢٧

:تطبيق االستراتيجية على   ٦الجزء 

  العمالت

  د١٦:٠٥

 


