




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

برشلونة31-01-272019-01-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
باریس31-01-272019-01-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

امستردام31-01-272019-01-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

شرم الشیخ31-01-272019-01-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
الدار البیضاء31-01-272019-01-2019البشریة

القاھرة31-01-272019-01-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
المنامة31-01-272019-01-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso بیروت31-01-272019-01-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
الكویت31-01-272019-01-2019األداء

الدوحة31-01-272019-01-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

مسقط31-01-272019-01-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
دبي31-01-272019-01-2019والمحاسبي

عمان31-01-272019-01-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

جدة01-02-282019-01-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
تونس01-02-282019-01-2019المالیة

الریاض01-02-282019-01-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

طرابزون01-02-282019-01-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
برلین01-02-282019-01-2019المالیة والحاسوب

بروكسل01-02-282019-01-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
زیورخ01-02-282019-01-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

مراكش01-02-282019-01-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

بكین01-02-282019-01-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

بانكوك01-02-282019-01-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

تورنتو01-02-282019-01-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

سنغافورة01-02-282019-01-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

لندن01-02-282019-01-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

جنیف01-02-282019-01-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

فیینا01-02-282019-01-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
میونیخ01-02-282019-01-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
براغ01-02-282019-01-2019التحقیقات المالیة

روما01-02-282019-01-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
وقانوني

جاكرتا2019-01-282019-02-01



ماربیال01-02-282019-01-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
مدرید01-02-282019-01-2019والمخاطر

كوااللمبور01-02-282019-01-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

برشلونة07-02-032019-02-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
باریس07-02-032019-02-2019وقانوني

امستردام07-02-032019-02-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

شرم الشیخ07-02-032019-02-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

الدار البیضاء07-02-032019-02-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

المنامة07-02-032019-02-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
بیروت07-02-032019-02-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

الكویت07-02-032019-02-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الدوحة07-02-032019-02-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

مسقط07-02-032019-02-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
دبي07-02-032019-02-2019والمخاطر

عمان07-02-032019-02-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

352Coso جدة08-02-042019-02-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
تونس08-02-042019-02-2019البشریة

الریاض08-02-042019-02-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
اسطنبول08-02-042019-02-2019المالیة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
برلین08-02-042019-02-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
بروكسل08-02-042019-02-2019المالیة والحاسوب

زیورخ08-02-042019-02-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
مراكش08-02-042019-02-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

بكین08-02-042019-02-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

بانكوك08-02-042019-02-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

تورنتو08-02-042019-02-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

سنغافورة08-02-042019-02-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

لندن08-02-042019-02-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

جنیف08-02-042019-02-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

فیینا08-02-042019-02-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

میونیخ08-02-042019-02-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
براغ08-02-042019-02-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
روما08-02-042019-02-2019التحقیقات المالیة

جاكرتا08-02-042019-02-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

ماربیال08-02-042019-02-2019اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466



والخدع واإلحتیاالت المالیة

مدرید08-02-042019-02-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
كوااللمبور08-02-042019-02-2019والمحاسبي

طرابزون08-02-042019-02-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

برشلونة14-02-102019-02-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

باریس14-02-102019-02-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
امستردام14-02-102019-02-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
القاھرة14-02-102019-02-2019المالیة

بیروت14-02-102019-02-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso الكویت14-02-102019-02-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

الدوحة14-02-102019-02-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

مسقط14-02-102019-02-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

دبي14-02-102019-02-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
عمان14-02-102019-02-2019والمحاسبي

شرم الشیخ14-02-102019-02-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
جدة15-02-112019-02-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

تونس15-02-112019-02-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

الریاض15-02-112019-02-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
اسطنبول15-02-112019-02-2019البشریة

برلین15-02-112019-02-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
بروكسل15-02-112019-02-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
زیورخ15-02-112019-02-2019المالیة والحاسوب

مراكش15-02-112019-02-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
بكین15-02-112019-02-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

بانكوك15-02-112019-02-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

تورنتو15-02-112019-02-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

سنغافورة15-02-112019-02-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

لندن15-02-112019-02-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

جنیف15-02-112019-02-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

فیینا15-02-112019-02-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

میونیخ15-02-112019-02-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

براغ15-02-112019-02-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
روما15-02-112019-02-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
جاكرتا15-02-112019-02-2019التحقیقات المالیة



الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
وقانوني

ماربیال2019-02-112019-02-15

مدرید15-02-112019-02-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
كوااللمبور15-02-112019-02-2019والمخاطر

طرابزون15-02-112019-02-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

برشلونة21-02-172019-02-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
باریس21-02-172019-02-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
امستردام21-02-172019-02-2019وقانوني

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
القاھرة21-02-172019-02-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
المنامة21-02-172019-02-2019المالیة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
الكویت21-02-172019-02-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
الدوحة21-02-172019-02-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

مسقط21-02-172019-02-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

دبي21-02-172019-02-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
عمان21-02-172019-02-2019والمخاطر

شرم الشیخ21-02-172019-02-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

جدة22-02-182019-02-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

تونس22-02-182019-02-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

الریاض22-02-182019-02-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

اسطنبول22-02-182019-02-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

352Coso برلین22-02-182019-02-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

بروكسل22-02-182019-02-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
زیورخ22-02-182019-02-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
مراكش22-02-182019-02-2019المالیة والحاسوب

بكین22-02-182019-02-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

بانكوك22-02-182019-02-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

تورنتو22-02-182019-02-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

سنغافورة22-02-182019-02-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

لندن22-02-182019-02-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

جنیف22-02-182019-02-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

فیینا22-02-182019-02-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

میونیخ22-02-182019-02-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

براغ22-02-182019-02-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

روما22-02-182019-02-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
جاكرتا22-02-182019-02-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق



ماربیال22-02-182019-02-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
مدرید22-02-182019-02-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

كوااللمبور22-02-182019-02-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
طرابزون22-02-182019-02-2019والمحاسبي

برشلونة28-02-242019-02-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
باریس28-02-242019-02-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

امستردام28-02-242019-02-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

القاھرة28-02-242019-02-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
المنامة28-02-242019-02-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
بیروت28-02-242019-02-2019المالیة

الكویت28-02-242019-02-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

الدوحة28-02-242019-02-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

مسقط28-02-242019-02-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
دبي28-02-242019-02-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

عمان28-02-242019-02-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
شرم الشیخ28-02-242019-02-2019والمحاسبي

الدار البیضاء28-02-242019-02-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

تونس01-03-252019-02-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

الریاض01-03-252019-02-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

اسطنبول01-03-252019-02-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
برلین01-03-252019-02-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso بروكسل01-03-252019-02-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

زیورخ01-03-252019-02-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
مراكش01-03-252019-02-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
بكین01-03-252019-02-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
بانكوك01-03-252019-02-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

تورنتو01-03-252019-02-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

سنغافورة01-03-252019-02-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

لندن01-03-252019-02-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

جنیف01-03-252019-02-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

فیینا01-03-252019-02-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

میونیخ01-03-252019-02-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

براغ01-03-252019-02-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

روما01-03-252019-02-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

جاكرتا01-03-252019-02-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400



التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
التحقیقات المالیة

ماربیال2019-02-252019-03-01

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
مدرید01-03-252019-02-2019وقانوني

كوااللمبور01-03-252019-02-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
طرابزون01-03-252019-02-2019والمخاطر

برشلونة07-03-032019-03-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

باریس07-03-032019-03-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
امستردام07-03-032019-03-2019التحقیقات المالیة

القاھرة07-03-032019-03-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

المنامة07-03-032019-03-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
بیروت07-03-032019-03-2019البشریة

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
الدوحة07-03-032019-03-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
مسقط07-03-032019-03-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
دبي07-03-032019-03-2019وقانوني

عمان07-03-032019-03-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
شرم الشیخ07-03-032019-03-2019والمخاطر

الدار البیضاء07-03-032019-03-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

تونس08-03-042019-03-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
جدة08-03-042019-03-2019المالیة

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
الریاض08-03-042019-03-2019والمحاسبي

اسطنبول08-03-042019-03-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

برلین08-03-042019-03-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
بروكسل08-03-042019-03-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso زیورخ08-03-042019-03-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

مراكش08-03-042019-03-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
بكین08-03-042019-03-2019األداء

بانكوك08-03-042019-03-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

تورنتو08-03-042019-03-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

سنغافورة08-03-042019-03-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

لندن08-03-042019-03-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

جنیف08-03-042019-03-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

فیینا08-03-042019-03-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

میونیخ08-03-042019-03-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

براغ08-03-042019-03-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

روما08-03-042019-03-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394



جاكرتا08-03-042019-03-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
ماربیال08-03-042019-03-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

مدرید08-03-042019-03-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
كوااللمبور08-03-042019-03-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

طرابزون08-03-042019-03-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

برشلونة14-03-102019-03-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

باریس14-03-102019-03-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
امستردام14-03-102019-03-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

القاھرة14-03-102019-03-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

المنامة14-03-102019-03-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

بیروت14-03-102019-03-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
الكویت14-03-102019-03-2019المالیة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
الدوحة14-03-102019-03-2019األداء

مسقط14-03-102019-03-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

دبي14-03-102019-03-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
عمان14-03-102019-03-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
الدار البیضاء14-03-102019-03-2019والمحاسبي

تونس15-03-112019-03-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
جدة15-03-112019-03-2019البشریة

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
الریاض15-03-112019-03-2019والمخاطر

بروكسل15-03-112019-03-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
زیورخ15-03-112019-03-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso مراكش15-03-112019-03-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

بكین15-03-112019-03-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
بانكوك15-03-112019-03-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
تورنتو15-03-112019-03-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

سنغافورة15-03-112019-03-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

لندن15-03-112019-03-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

جنیف15-03-112019-03-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

فیینا15-03-112019-03-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

میونیخ15-03-112019-03-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

براغ15-03-112019-03-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

روما15-03-112019-03-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

جاكرتا15-03-112019-03-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394



ماربیال15-03-112019-03-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
مدرید15-03-112019-03-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
كوااللمبور15-03-112019-03-2019وقانوني

طرابزون15-03-112019-03-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

اسطنبول15-03-112019-03-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

برشلونة21-03-172019-03-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

باریس21-03-172019-03-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

امستردام21-03-172019-03-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

المنامة21-03-172019-03-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

بیروت21-03-172019-03-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
الكویت21-03-172019-03-2019البشریة

الدوحة21-03-172019-03-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
مسقط21-03-172019-03-2019المالیة والحاسوب

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
دبي21-03-172019-03-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
عمان21-03-172019-03-2019وقانوني

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
الدار البیضاء21-03-172019-03-2019والمخاطر

القاھرة21-03-172019-03-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
تونس22-03-182019-03-2019والمحاسبي

جدة22-03-182019-03-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

الریاض22-03-182019-03-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
برلین22-03-182019-03-2019المالیة

زیورخ22-03-182019-03-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
مراكش22-03-182019-03-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso بكین22-03-182019-03-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
بانكوك22-03-182019-03-2019األداء

تورنتو22-03-182019-03-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
سنغافورة22-03-182019-03-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

لندن22-03-182019-03-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

جنیف22-03-182019-03-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

فیینا22-03-182019-03-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

میونیخ22-03-182019-03-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

براغ22-03-182019-03-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

روما22-03-182019-03-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

جاكرتا22-03-182019-03-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391



ماربیال22-03-182019-03-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
مدرید22-03-182019-03-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

كوااللمبور22-03-182019-03-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
طرابزون22-03-182019-03-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

اسطنبول22-03-182019-03-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

برشلونة28-03-242019-03-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

باریس28-03-242019-03-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

امستردام28-03-242019-03-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

بیروت28-03-242019-03-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

الكویت28-03-242019-03-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

352Coso الدوحة28-03-242019-03-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
مسقط28-03-242019-03-2019األداء

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
دبي28-03-242019-03-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

عمان28-03-242019-03-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
شرم الشیخ28-03-242019-03-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

الدار البیضاء28-03-242019-03-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

القاھرة28-03-242019-03-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

المنامة28-03-242019-03-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
تونس29-03-252019-03-2019والمخاطر

جدة29-03-252019-03-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

الریاض29-03-252019-03-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
برلین29-03-252019-03-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
بروكسل29-03-252019-03-2019المالیة

مراكش29-03-252019-03-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
بكین29-03-252019-03-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

بانكوك29-03-252019-03-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
تورنتو29-03-252019-03-2019المالیة والحاسوب

سنغافورة29-03-252019-03-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
لندن29-03-252019-03-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

جنیف29-03-252019-03-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

فیینا29-03-252019-03-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

میونیخ29-03-252019-03-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

براغ29-03-252019-03-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

روما29-03-252019-03-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

جاكرتا29-03-252019-03-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

ة أل



ماربیال29-03-252019-03-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

مدرید29-03-252019-03-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
كوااللمبور29-03-252019-03-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
طرابزون29-03-252019-03-2019وقانوني

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
اسطنبول29-03-252019-03-2019والمحاسبي

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
برشلونة04-04-312019-03-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

باریس04-04-312019-03-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

امستردام04-04-312019-03-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

الكویت04-04-312019-03-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
الدوحة04-04-312019-03-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

مسقط04-04-312019-03-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

دبي04-04-312019-03-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
عمان04-04-312019-03-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
شرم الشیخ04-04-312019-03-2019وقانوني

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
القاھرة04-04-312019-03-2019والمحاسبي

المنامة04-04-312019-03-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

بیروت04-04-312019-03-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

تونس05-04-012019-04-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

جدة05-04-012019-04-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
الریاض05-04-012019-04-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

برلین05-04-012019-04-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
بروكسل05-04-012019-04-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
زیورخ05-04-012019-04-2019المالیة

بكین05-04-012019-04-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso بانكوك05-04-012019-04-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
تورنتو05-04-012019-04-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
سنغافورة05-04-012019-04-2019المالیة والحاسوب

لندن05-04-012019-04-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

جنیف05-04-012019-04-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

فیینا05-04-012019-04-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

میونیخ05-04-012019-04-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

براغ05-04-012019-04-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

روما05-04-012019-04-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381



جاكرتا05-04-012019-04-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

ماربیال05-04-012019-04-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

مدرید05-04-012019-04-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
كوااللمبور05-04-012019-04-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

طرابزون05-04-012019-04-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
اسطنبول05-04-012019-04-2019والمخاطر

برشلونة11-04-072019-04-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

باریس11-04-072019-04-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

امستردام11-04-072019-04-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

الكویت11-04-072019-04-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

الدوحة11-04-072019-04-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso مسقط11-04-072019-04-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

دبي11-04-072019-04-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
عمان11-04-072019-04-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
الدار البیضاء11-04-072019-04-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
القاھرة11-04-072019-04-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
المنامة11-04-072019-04-2019والمحاسبي

بیروت11-04-072019-04-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

جدة12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

تونس12-04-082019-04-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
الریاض12-04-082019-04-2019وقانوني

برلین12-04-082019-04-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

بروكسل12-04-082019-04-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
زیورخ12-04-082019-04-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
مراكش12-04-082019-04-2019المالیة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
بانكوك12-04-082019-04-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

تورنتو12-04-082019-04-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
سنغافورة12-04-082019-04-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
لندن12-04-082019-04-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
جنیف12-04-082019-04-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

فیینا12-04-082019-04-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

میونیخ12-04-082019-04-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

براغ12-04-082019-04-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375



روما12-04-082019-04-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

جاكرتا12-04-082019-04-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

ماربیال12-04-082019-04-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

مدرید12-04-082019-04-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

كوااللمبور12-04-082019-04-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
طرابزون12-04-082019-04-2019التحقیقات المالیة

اسطنبول12-04-082019-04-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
برشلونة18-04-142019-04-2019المالیة والحاسوب

باریس18-04-142019-04-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

امستردام18-04-142019-04-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
مسقط18-04-142019-04-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

دبي18-04-142019-04-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

عمان18-04-142019-04-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
شرم الشیخ18-04-142019-04-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
الدار البیضاء18-04-142019-04-2019وقانوني

القاھرة18-04-142019-04-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
المنامة18-04-142019-04-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
بیروت18-04-142019-04-2019والمحاسبي

الكویت18-04-142019-04-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

جدة19-04-152019-04-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
تونس19-04-152019-04-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

الریاض19-04-152019-04-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

برلین19-04-152019-04-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

بروكسل19-04-152019-04-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

زیورخ19-04-152019-04-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
مراكش19-04-152019-04-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
بكین19-04-152019-04-2019المالیة

بانكوك19-04-152019-04-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso تورنتو19-04-152019-04-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

سنغافورة19-04-152019-04-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
لندن19-04-152019-04-2019األداء

جنیف19-04-152019-04-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
فیینا19-04-152019-04-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

میونیخ19-04-152019-04-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

براغ19-04-152019-04-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374



روما19-04-152019-04-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

جاكرتا19-04-152019-04-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

ماربیال19-04-152019-04-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

مدرید19-04-152019-04-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

كوااللمبور19-04-152019-04-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
طرابزون19-04-152019-04-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

اسطنبول19-04-152019-04-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
برشلونة25-04-212019-04-2019األداء

باریس25-04-212019-04-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

امستردام25-04-212019-04-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
الدوحة25-04-212019-04-2019المالیة

مسقط25-04-212019-04-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

دبي25-04-212019-04-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

عمان25-04-212019-04-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
شرم الشیخ25-04-212019-04-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

القاھرة25-04-212019-04-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

المنامة25-04-212019-04-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
بیروت25-04-212019-04-2019والمخاطر

الكویت25-04-212019-04-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

دبي25-04-212019-04-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
جدة26-04-222019-04-2019والمحاسبي

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
تونس26-04-222019-04-2019وقانوني

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
الریاض26-04-222019-04-2019التحقیقات المالیة

بروكسل26-04-222019-04-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

زیورخ26-04-222019-04-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

مراكش26-04-222019-04-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
بكین26-04-222019-04-2019البشریة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
تورنتو26-04-222019-04-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso سنغافورة26-04-222019-04-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

لندن26-04-222019-04-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
جنیف26-04-222019-04-2019المالیة والحاسوب

فیینا26-04-222019-04-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
میونیخ26-04-222019-04-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

براغ26-04-222019-04-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373



روما26-04-222019-04-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

جاكرتا26-04-222019-04-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

ماربیال26-04-222019-04-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

مدرید26-04-222019-04-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

كوااللمبور26-04-222019-04-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

طرابزون26-04-222019-04-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
اسطنبول26-04-222019-04-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

برشلونة02-05-282019-04-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

باریس02-05-282019-04-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

امستردام02-05-282019-04-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
الدوحة02-05-282019-04-2019البشریة

دبي02-05-282019-04-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

عمان02-05-282019-04-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
الدار البیضاء02-05-282019-04-2019التحقیقات المالیة

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
القاھرة02-05-282019-04-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

المنامة02-05-282019-04-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

بیروت02-05-282019-04-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
الكویت02-05-282019-04-2019والمحاسبي

دبي02-05-282019-04-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
جدة03-05-292019-04-2019والمخاطر

تونس03-05-292019-04-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
الریاض03-05-292019-04-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

زیورخ03-05-292019-04-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

مراكش03-05-292019-04-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

بكین03-05-292019-04-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
بانكوك03-05-292019-04-2019المالیة

تورنتو03-05-292019-04-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
سنغافورة03-05-292019-04-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso لندن03-05-292019-04-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
جنیف03-05-292019-04-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
فیینا03-05-292019-04-2019المالیة والحاسوب

میونیخ03-05-292019-04-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
براغ03-05-292019-04-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

روما03-05-292019-04-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373



جاكرتا03-05-292019-04-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

ماربیال03-05-292019-04-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

مدرید03-05-292019-04-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

كوااللمبور03-05-292019-04-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

طرابزون03-05-292019-04-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
اسطنبول03-05-292019-04-2019وقانوني

كوااللمبور03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

352Coso برشلونة09-05-052019-05-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

باریس09-05-052019-05-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

امستردام09-05-052019-05-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

الدوحة09-05-052019-05-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
مسقط09-05-052019-05-2019المالیة

دبي09-05-052019-05-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

عمان09-05-052019-05-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
الدار البیضاء09-05-052019-05-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
القاھرة09-05-052019-05-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
المنامة09-05-052019-05-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

بیروت09-05-052019-05-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
الكویت09-05-052019-05-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
دبي09-05-052019-05-2019والمحاسبي

عمان09-05-052019-05-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

جدة10-05-062019-05-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
تونس10-05-062019-05-2019التحقیقات المالیة

الریاض10-05-062019-05-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

مراكش10-05-062019-05-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

بكین10-05-062019-05-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
بانكوك10-05-062019-05-2019البشریة

سنغافورة10-05-062019-05-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
لندن10-05-062019-05-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

جنیف10-05-062019-05-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
فیینا10-05-062019-05-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
میونیخ10-05-062019-05-2019المالیة والحاسوب

براغ10-05-062019-05-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

روما10-05-062019-05-2019المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370



للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

جاكرتا10-05-062019-05-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

ماربیال10-05-062019-05-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

مدرید10-05-062019-05-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

كوااللمبور10-05-062019-05-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

طرابزون10-05-062019-05-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

اسطنبول10-05-062019-05-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

كوااللمبور10-05-062019-05-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
برشلونة16-05-122019-05-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

باریس16-05-122019-05-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

امستردام16-05-122019-05-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

الدوحة16-05-122019-05-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
مسقط16-05-122019-05-2019البشریة

دبي16-05-122019-05-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

عمان16-05-122019-05-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

القاھرة16-05-122019-05-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
المنامة16-05-122019-05-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
بیروت16-05-122019-05-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

الكویت16-05-122019-05-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
دبي16-05-122019-05-2019والمخاطر

عمان16-05-122019-05-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

جدة17-05-132019-05-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
تونس17-05-132019-05-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

الریاض17-05-132019-05-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

بكین17-05-132019-05-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

بانكوك17-05-132019-05-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
تورنتو17-05-132019-05-2019المالیة

لندن17-05-132019-05-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso جنیف17-05-132019-05-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

فیینا17-05-132019-05-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
میونیخ17-05-132019-05-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
براغ17-05-132019-05-2019المالیة والحاسوب

روما17-05-132019-05-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
جاكرتا17-05-132019-05-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي



ماربیال17-05-132019-05-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

مدرید17-05-132019-05-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

كوااللمبور17-05-132019-05-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

طرابزون17-05-132019-05-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
اسطنبول17-05-132019-05-2019التحقیقات المالیة

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
كوااللمبور17-05-132019-05-2019والمحاسبي

طرابزون17-05-132019-05-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

برشلونة23-05-192019-05-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
باریس23-05-192019-05-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

امستردام23-05-192019-05-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

الدوحة23-05-192019-05-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

مسقط23-05-192019-05-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

دبي23-05-192019-05-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

عمان23-05-192019-05-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
القاھرة23-05-192019-05-2019التحقیقات المالیة

المنامة23-05-192019-05-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
بیروت23-05-192019-05-2019وقانوني

الكویت23-05-192019-05-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

دبي23-05-192019-05-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
عمان23-05-192019-05-2019والمحاسبي

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
جدة24-05-202019-05-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

تونس24-05-202019-05-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

الریاض24-05-202019-05-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

بانكوك24-05-202019-05-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
تورنتو24-05-202019-05-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
سنغافورة24-05-202019-05-2019المالیة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
جنیف24-05-202019-05-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso فیینا24-05-202019-05-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

میونیخ24-05-202019-05-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
براغ24-05-202019-05-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
روما24-05-202019-05-2019المالیة والحاسوب

جاكرتا24-05-202019-05-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363



ماربیال24-05-202019-05-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

مدرید24-05-202019-05-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

كوااللمبور24-05-202019-05-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

طرابزون24-05-202019-05-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
اسطنبول24-05-202019-05-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
كوااللمبور24-05-202019-05-2019والمخاطر

طرابزون24-05-202019-05-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

امستردام30-05-262019-05-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

باریس30-05-262019-05-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

مسقط30-05-262019-05-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

دبي30-05-262019-05-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

عمان30-05-262019-05-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
القاھرة30-05-262019-05-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
المنامة30-05-262019-05-2019التحقیقات المالیة

بیروت30-05-262019-05-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
الكویت30-05-262019-05-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

دبي30-05-262019-05-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
عمان30-05-262019-05-2019والمخاطر

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
جدة31-05-272019-05-2019وقانوني

تونس31-05-272019-05-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

الریاض31-05-272019-05-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

الریاض31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

بانكوك31-05-272019-05-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

تورنتو31-05-272019-05-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
سنغافورة31-05-272019-05-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
لندن31-05-272019-05-2019المالیة

جنیف31-05-272019-05-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
فیینا31-05-272019-05-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso میونیخ31-05-272019-05-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

براغ31-05-272019-05-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
روما31-05-272019-05-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
جاكرتا31-05-272019-05-2019المالیة والحاسوب



المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

ماربیال2019-05-272019-05-31

مدرید31-05-272019-05-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

كوااللمبور31-05-272019-05-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

طرابزون31-05-272019-05-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

اسطنبول31-05-272019-05-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

كوااللمبور31-05-272019-05-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
طرابزون31-05-272019-05-2019والمحاسبي

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
برشلونة06-06-022019-06-2019المالیة

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
امستردام06-06-022019-06-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
باریس06-06-022019-06-2019المالیة والحاسوب

مسقط06-06-022019-06-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

دبي06-06-022019-06-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

عمان06-06-022019-06-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

القاھرة06-06-022019-06-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
المنامة06-06-022019-06-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
بیروت06-06-022019-06-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
الكویت06-06-022019-06-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
دبي06-06-022019-06-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

عمان06-06-022019-06-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019والمحاسبي

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

جدة07-06-032019-06-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

تونس07-06-032019-06-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

الریاض07-06-032019-06-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

الریاض07-06-032019-06-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

تورنتو07-06-032019-06-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

سنغافورة07-06-032019-06-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
لندن07-06-032019-06-2019البشریة

فیینا07-06-032019-06-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
میونیخ07-06-032019-06-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso براغ07-06-032019-06-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

روما07-06-032019-06-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
أل

جاكرتا2019-06-032019-06-07



األداء

ماربیال07-06-032019-06-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

مدرید07-06-032019-06-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

كوااللمبور07-06-032019-06-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

طرابزون07-06-032019-06-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

اسطنبول07-06-032019-06-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

كوااللمبور07-06-032019-06-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
طرابزون07-06-032019-06-2019والمخاطر

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
برشلونة13-06-092019-06-2019البشریة

امستردام13-06-092019-06-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
باریس13-06-092019-06-2019األداء

دبي13-06-092019-06-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

عمان13-06-092019-06-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

القاھرة13-06-092019-06-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

المنامة13-06-092019-06-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
بیروت13-06-092019-06-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

الكویت13-06-092019-06-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
دبي13-06-092019-06-2019وقانوني

عمان13-06-092019-06-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019والمخاطر

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

تونس14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
جدة14-06-102019-06-2019التحقیقات المالیة

تونس14-06-102019-06-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

الریاض14-06-102019-06-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
الریاض14-06-102019-06-2019والمحاسبي

تورنتو14-06-102019-06-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

سنغافورة14-06-102019-06-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

لندن14-06-102019-06-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
جنیف14-06-102019-06-2019المالیة

میونیخ14-06-102019-06-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
براغ14-06-102019-06-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso روما14-06-102019-06-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

جاكرتا14-06-102019-06-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356



الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
المالیة والحاسوب

ماربیال2019-06-102019-06-14

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
مدرید14-06-102019-06-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور14-06-102019-06-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

طرابزون14-06-102019-06-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

اسطنبول14-06-102019-06-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
كوااللمبور14-06-102019-06-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

طرابزون14-06-102019-06-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

برشلونة20-06-162019-06-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
امستردام20-06-162019-06-2019المالیة والحاسوب

باریس20-06-162019-06-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
دبي20-06-162019-06-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

عمان20-06-162019-06-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

القاھرة20-06-162019-06-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

المنامة20-06-162019-06-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

بیروت20-06-162019-06-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
الكویت20-06-162019-06-2019التحقیقات المالیة

دبي20-06-162019-06-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
عمان20-06-162019-06-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019والمحاسبي

تونس21-06-172019-06-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
جدة21-06-172019-06-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

تونس21-06-172019-06-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

الریاض21-06-172019-06-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
الریاض21-06-172019-06-2019والمخاطر

سنغافورة21-06-172019-06-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

لندن21-06-172019-06-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
جنیف21-06-172019-06-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
فیینا21-06-172019-06-2019المالیة

براغ21-06-172019-06-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
روما21-06-172019-06-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso جاكرتا21-06-172019-06-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة



النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
األداء

ماربیال2019-06-172019-06-21

مدرید21-06-172019-06-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

كوااللمبور21-06-172019-06-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

طرابزون21-06-172019-06-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

اسطنبول21-06-172019-06-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
كوااللمبور21-06-172019-06-2019وقانوني

طرابزون21-06-172019-06-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

اسطنبول21-06-172019-06-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

برشلونة27-06-232019-06-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
امستردام27-06-232019-06-2019األداء

352Coso باریس27-06-232019-06-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

دبي27-06-232019-06-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

عمان27-06-232019-06-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

القاھرة27-06-232019-06-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

المنامة27-06-232019-06-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

بیروت27-06-232019-06-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
الكویت27-06-232019-06-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
دبي27-06-232019-06-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
عمان27-06-232019-06-2019وقانوني

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019والمخاطر

القاھرة27-06-232019-06-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
تونس28-06-242019-06-2019والمحاسبي

جدة28-06-242019-06-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

تونس28-06-242019-06-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

الریاض28-06-242019-06-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

الریاض28-06-242019-06-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

لندن28-06-242019-06-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

جنیف28-06-242019-06-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
فیینا28-06-242019-06-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
میونیخ28-06-242019-06-2019المالیة

روما28-06-242019-06-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
جاكرتا28-06-242019-06-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي



ماربیال28-06-242019-06-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
مدرید28-06-242019-06-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
كوااللمبور28-06-242019-06-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

طرابزون28-06-242019-06-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

اسطنبول28-06-242019-06-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

كوااللمبور28-06-242019-06-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
طرابزون28-06-242019-06-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

اسطنبول28-06-242019-06-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

برشلونة04-07-302019-06-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
باریس04-07-302019-06-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

امستردام04-07-302019-06-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
دبي04-07-302019-06-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
عمان04-07-302019-06-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

القاھرة04-07-302019-06-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

المنامة04-07-302019-06-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

بیروت04-07-302019-06-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

الكویت04-07-302019-06-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
دبي04-07-302019-06-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

عمان04-07-302019-06-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

القاھرة04-07-302019-06-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

المنامة04-07-302019-06-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
تونس05-07-012019-07-2019والمخاطر

جدة05-07-012019-07-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

تونس05-07-012019-07-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

الریاض05-07-012019-07-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

الریاض05-07-012019-07-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

جنیف05-07-012019-07-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

فیینا05-07-012019-07-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
میونیخ05-07-012019-07-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
براغ05-07-012019-07-2019المالیة

جاكرتا05-07-012019-07-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348



352Coso ماربیال05-07-012019-07-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
مدرید05-07-012019-07-2019األداء

كوااللمبور05-07-012019-07-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

طرابزون05-07-012019-07-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

اسطنبول05-07-012019-07-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
كوااللمبور05-07-012019-07-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
طرابزون05-07-012019-07-2019وقانوني

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
اسطنبول05-07-012019-07-2019والمحاسبي

باریس11-07-072019-07-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso امستردام11-07-072019-07-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
دبي11-07-072019-07-2019األداء

عمان11-07-072019-07-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

القاھرة11-07-072019-07-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

المنامة11-07-072019-07-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

بیروت11-07-072019-07-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

الكویت11-07-072019-07-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

دبي11-07-072019-07-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
عمان11-07-072019-07-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019وقانوني

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
القاھرة11-07-072019-07-2019والمحاسبي

المنامة11-07-072019-07-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

بیروت11-07-072019-07-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

تونس12-07-082019-07-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

جدة12-07-082019-07-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

تونس12-07-082019-07-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

الریاض12-07-082019-07-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
الریاض12-07-082019-07-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

جنیف12-07-082019-07-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

فیینا12-07-082019-07-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

میونیخ12-07-082019-07-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
براغ12-07-082019-07-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
روما12-07-082019-07-2019المالیة



االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

ماربیال2019-07-082019-07-12

مدرید12-07-082019-07-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
كوااللمبور12-07-082019-07-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
طرابزون12-07-082019-07-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

اسطنبول12-07-082019-07-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
كوااللمبور12-07-082019-07-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

طرابزون12-07-082019-07-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
اسطنبول12-07-082019-07-2019والمخاطر

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
امستردام18-07-142019-07-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

دبي18-07-142019-07-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
عمان18-07-142019-07-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

القاھرة18-07-142019-07-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

المنامة18-07-142019-07-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

بیروت18-07-142019-07-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

الكویت18-07-142019-07-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

دبي18-07-142019-07-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
عمان18-07-142019-07-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
القاھرة18-07-142019-07-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
المنامة18-07-142019-07-2019والمحاسبي

بیروت18-07-142019-07-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

جدة19-07-152019-07-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

تونس19-07-152019-07-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

جدة19-07-152019-07-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

تونس19-07-152019-07-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

الریاض19-07-152019-07-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
الریاض19-07-152019-07-2019وقانوني

فیینا19-07-152019-07-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

میونیخ19-07-152019-07-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

براغ19-07-152019-07-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
روما19-07-152019-07-2019البشریة



كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
جاكرتا19-07-152019-07-2019المالیة

ماربیال19-07-152019-07-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso مدرید19-07-152019-07-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
كوااللمبور19-07-152019-07-2019األداء

طرابزون19-07-152019-07-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

اسطنبول19-07-152019-07-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

كوااللمبور19-07-152019-07-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
طرابزون19-07-152019-07-2019التحقیقات المالیة

اسطنبول19-07-152019-07-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
باریس25-07-212019-07-2019المالیة

امستردام25-07-212019-07-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso دبي25-07-212019-07-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
عمان25-07-212019-07-2019األداء

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

القاھرة25-07-212019-07-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

المنامة25-07-212019-07-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

بیروت25-07-212019-07-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

الكویت25-07-212019-07-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

دبي25-07-212019-07-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

عمان25-07-212019-07-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019وقانوني

القاھرة25-07-212019-07-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
المنامة25-07-212019-07-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
بیروت25-07-212019-07-2019والمحاسبي

الكویت25-07-212019-07-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

جدة26-07-222019-07-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
تونس26-07-222019-07-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

جدة26-07-222019-07-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

تونس26-07-222019-07-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
الریاض26-07-222019-07-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

الریاض26-07-222019-07-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

میونیخ26-07-222019-07-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

براغ26-07-222019-07-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

ة ة أل ة



روما26-07-222019-07-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
جاكرتا26-07-222019-07-2019البشریة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
مدرید26-07-222019-07-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

كوااللمبور26-07-222019-07-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
طرابزون26-07-222019-07-2019المالیة والحاسوب

اسطنبول26-07-222019-07-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

كوااللمبور26-07-222019-07-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
طرابزون26-07-222019-07-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

اسطنبول26-07-222019-07-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
باریس01-08-282019-07-2019البشریة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
دبي01-08-282019-07-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

عمان01-08-282019-07-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

القاھرة01-08-282019-07-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

المنامة01-08-282019-07-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

بیروت01-08-282019-07-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

الكویت01-08-282019-07-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

دبي01-08-282019-07-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

عمان01-08-282019-07-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

القاھرة01-08-282019-07-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

المنامة01-08-282019-07-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
بیروت01-08-282019-07-2019والمخاطر

الكویت01-08-282019-07-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
جدة02-08-292019-07-2019والمحاسبي

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
تونس02-08-292019-07-2019وقانوني

جدة02-08-292019-07-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

تونس02-08-292019-07-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

الریاض02-08-292019-07-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
الریاض02-08-292019-07-2019التحقیقات المالیة

براغ02-08-292019-07-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

روما02-08-292019-07-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

ة ة أل ة



جاكرتا02-08-292019-07-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
ماربیال02-08-292019-07-2019المالیة

مدرید02-08-292019-07-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso كوااللمبور02-08-292019-07-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
طرابزون02-08-292019-07-2019األداء

اسطنبول02-08-292019-07-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

كوااللمبور02-08-292019-07-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

طرابزون02-08-292019-07-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
اسطنبول02-08-292019-07-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

برلین02-08-292019-07-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

باریس08-08-042019-08-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
امستردام08-08-042019-08-2019المالیة

دبي08-08-042019-08-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso عمان08-08-042019-08-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019األداء

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

القاھرة08-08-042019-08-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

المنامة08-08-042019-08-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

بیروت08-08-042019-08-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

الكویت08-08-042019-08-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

دبي08-08-042019-08-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

عمان08-08-042019-08-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019التحقیقات المالیة

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
القاھرة08-08-042019-08-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

المنامة08-08-042019-08-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

بیروت08-08-042019-08-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
الكویت08-08-042019-08-2019والمحاسبي

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
جدة09-08-052019-08-2019والمخاطر

تونس09-08-052019-08-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

جدة09-08-052019-08-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
تونس09-08-052019-08-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
الریاض09-08-052019-08-2019المالیة والحاسوب

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
الریاض09-08-052019-08-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

روما09-08-052019-08-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161



جاكرتا09-08-052019-08-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
ماربیال09-08-052019-08-2019البشریة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
كوااللمبور09-08-052019-08-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

طرابزون09-08-052019-08-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

اسطنبول09-08-052019-08-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

كوااللمبور09-08-052019-08-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

طرابزون09-08-052019-08-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
اسطنبول09-08-052019-08-2019وقانوني

برلین09-08-052019-08-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

بروكسل09-08-052019-08-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

باریس15-08-112019-08-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
امستردام15-08-112019-08-2019البشریة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
عمان15-08-112019-08-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019المالیة والحاسوب

القاھرة15-08-112019-08-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

المنامة15-08-112019-08-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

بیروت15-08-112019-08-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

الكویت15-08-112019-08-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

دبي15-08-112019-08-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

عمان15-08-112019-08-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
القاھرة15-08-112019-08-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
المنامة15-08-112019-08-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

بیروت15-08-112019-08-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
الكویت15-08-112019-08-2019والمخاطر

جدة16-08-122019-08-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
تونس16-08-122019-08-2019التحقیقات المالیة

جدة16-08-122019-08-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

تونس16-08-122019-08-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
الریاض16-08-122019-08-2019األداء

الریاض16-08-122019-08-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

جاكرتا16-08-122019-08-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

ماربیال16-08-122019-08-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171



كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
المالیة

مدرید2019-08-122019-08-16

كوااللمبور16-08-122019-08-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso طرابزون16-08-122019-08-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
اسطنبول16-08-122019-08-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور16-08-122019-08-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

طرابزون16-08-122019-08-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

اسطنبول16-08-122019-08-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
برلین16-08-122019-08-2019والمحاسبي

بروكسل16-08-122019-08-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

زیورخ16-08-122019-08-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

باریس22-08-182019-08-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

امستردام22-08-182019-08-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
دبي22-08-182019-08-2019المالیة

عمان22-08-182019-08-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso شرم الشیخ22-08-182019-08-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019األداء

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
القاھرة22-08-182019-08-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

المنامة22-08-182019-08-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

بیروت22-08-182019-08-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

الكویت22-08-182019-08-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

دبي22-08-182019-08-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

عمان22-08-182019-08-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

القاھرة22-08-182019-08-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
المنامة22-08-182019-08-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
بیروت22-08-182019-08-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

الكویت22-08-182019-08-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

جدة23-08-192019-08-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
تونس23-08-192019-08-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

جدة23-08-192019-08-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
تونس23-08-192019-08-2019المالیة والحاسوب

الریاض23-08-192019-08-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الریاض23-08-192019-08-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

ماربیال23-08-192019-08-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

مدرید23-08-192019-08-2019التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296



البشریة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
طرابزون23-08-192019-08-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

اسطنبول23-08-192019-08-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

كوااللمبور23-08-192019-08-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

طرابزون23-08-192019-08-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
اسطنبول23-08-192019-08-2019التحقیقات المالیة

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
برلین23-08-192019-08-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
بروكسل23-08-192019-08-2019والمحاسبي

زیورخ23-08-192019-08-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

مراكش23-08-192019-08-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

امستردام29-08-252019-08-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
دبي29-08-252019-08-2019البشریة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

القاھرة29-08-252019-08-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
المنامة29-08-252019-08-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

بیروت29-08-252019-08-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

الكویت29-08-252019-08-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

دبي29-08-252019-08-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

عمان29-08-252019-08-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
القاھرة29-08-252019-08-2019التحقیقات المالیة

المنامة29-08-252019-08-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
بیروت29-08-252019-08-2019وقانوني

الكویت29-08-252019-08-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
جدة30-08-262019-08-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

تونس30-08-262019-08-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

جدة30-08-262019-08-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
تونس30-08-262019-08-2019األداء

352Coso الریاض30-08-262019-08-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

الریاض30-08-262019-08-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

ماربیال30-08-262019-08-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

مدرید30-08-262019-08-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
كوااللمبور30-08-262019-08-2019المالیة



طرابزون30-08-262019-08-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
اسطنبول30-08-262019-08-2019المالیة والحاسوب

كوااللمبور30-08-262019-08-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

طرابزون30-08-262019-08-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
اسطنبول30-08-262019-08-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

برلین30-08-262019-08-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
بروكسل30-08-262019-08-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
زیورخ30-08-262019-08-2019والمحاسبي

مراكش30-08-262019-08-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

بكین30-08-262019-08-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

امستردام05-09-012019-09-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

دبي05-09-012019-09-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
عمان05-09-012019-09-2019المالیة

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso الدار البیضاء05-09-012019-09-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
القاھرة05-09-012019-09-2019المالیة والحاسوب

المنامة05-09-012019-09-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
بیروت05-09-012019-09-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

الكویت05-09-012019-09-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

دبي05-09-012019-09-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

عمان05-09-012019-09-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
القاھرة05-09-012019-09-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
المنامة05-09-012019-09-2019التحقیقات المالیة

بیروت05-09-012019-09-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
الكویت05-09-012019-09-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

الدوحة05-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
جدة06-09-022019-09-2019وقانوني

تونس06-09-022019-09-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

جدة06-09-022019-09-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

تونس06-09-022019-09-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
الریاض06-09-022019-09-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

الریاض06-09-022019-09-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

مدرید06-09-022019-09-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170



التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
البشریة

كوااللمبور2019-09-022019-09-06

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
اسطنبول06-09-022019-09-2019األداء

كوااللمبور06-09-022019-09-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

طرابزون06-09-022019-09-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

اسطنبول06-09-022019-09-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

برلین06-09-022019-09-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

بروكسل06-09-022019-09-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
زیورخ06-09-022019-09-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
مراكش06-09-022019-09-2019والمحاسبي

بكین06-09-022019-09-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

دبي12-09-082019-09-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
عمان12-09-082019-09-2019البشریة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
القاھرة12-09-082019-09-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
المنامة12-09-082019-09-2019المالیة والحاسوب

بیروت12-09-082019-09-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

الكویت12-09-082019-09-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

دبي12-09-082019-09-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

عمان12-09-082019-09-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

القاھرة12-09-082019-09-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
المنامة12-09-082019-09-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
بیروت12-09-082019-09-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
الكویت12-09-082019-09-2019وقانوني

الدوحة12-09-082019-09-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

جدة13-09-092019-09-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

تونس13-09-092019-09-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
جدة13-09-092019-09-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

352Coso تونس13-09-092019-09-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

الریاض13-09-092019-09-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

الریاض13-09-092019-09-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

مدرید13-09-092019-09-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

كوااللمبور13-09-092019-09-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

طرابزون13-09-092019-09-2019كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346



المالیة

اسطنبول13-09-092019-09-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

كوااللمبور13-09-092019-09-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

طرابزون13-09-092019-09-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

اسطنبول13-09-092019-09-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
برلین13-09-092019-09-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

بروكسل13-09-092019-09-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

زیورخ13-09-092019-09-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
مراكش13-09-092019-09-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
بكین13-09-092019-09-2019والمحاسبي

بانكوك13-09-092019-09-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

دبي19-09-152019-09-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

عمان19-09-152019-09-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019المالیة

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

القاھرة19-09-152019-09-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
المنامة19-09-152019-09-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
بیروت19-09-152019-09-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
الكویت19-09-152019-09-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

دبي19-09-152019-09-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

عمان19-09-152019-09-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

القاھرة19-09-152019-09-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

المنامة19-09-152019-09-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
بیروت19-09-152019-09-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

الكویت19-09-152019-09-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
الدوحة19-09-152019-09-2019والمحاسبي

مسقط19-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
جدة20-09-162019-09-2019التحقیقات المالیة

تونس20-09-162019-09-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

جدة20-09-162019-09-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
تونس20-09-162019-09-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

الریاض20-09-162019-09-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

كوااللمبور20-09-162019-09-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170



التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
البشریة

طرابزون2019-09-162019-09-20

352Coso اسطنبول20-09-162019-09-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

كوااللمبور20-09-162019-09-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

طرابزون20-09-162019-09-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

اسطنبول20-09-162019-09-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
برلین20-09-162019-09-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
بروكسل20-09-162019-09-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

زیورخ20-09-162019-09-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

مراكش20-09-162019-09-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
بكین20-09-162019-09-2019والمخاطر

بانكوك20-09-162019-09-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

عمان26-09-222019-09-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019البشریة

352Coso القاھرة26-09-222019-09-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

المنامة26-09-222019-09-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
بیروت26-09-222019-09-2019األداء

الكویت26-09-222019-09-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
دبي26-09-222019-09-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

عمان26-09-222019-09-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

القاھرة26-09-222019-09-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

المنامة26-09-222019-09-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

بیروت26-09-222019-09-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
الكویت26-09-222019-09-2019التحقیقات المالیة

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
الدوحة26-09-222019-09-2019والمخاطر

مسقط26-09-222019-09-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
جدة27-09-232019-09-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

تونس27-09-232019-09-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
جدة27-09-232019-09-2019المالیة والحاسوب

تونس27-09-232019-09-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
الریاض27-09-232019-09-2019المالیة

الریاض27-09-232019-09-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

كوااللمبور27-09-232019-09-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

طرابزون27-09-232019-09-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171



االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

اسطنبول2019-09-232019-09-27

كوااللمبور27-09-232019-09-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

طرابزون27-09-232019-09-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

اسطنبول27-09-232019-09-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

برلین27-09-232019-09-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
بروكسل27-09-232019-09-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
زیورخ27-09-232019-09-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

مراكش27-09-232019-09-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

بكین27-09-232019-09-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
بانكوك27-09-232019-09-2019والمحاسبي

تورنتو27-09-232019-09-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

عمان03-10-292019-09-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019المالیة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
القاھرة03-10-292019-09-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso المنامة03-10-292019-09-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

بیروت03-10-292019-09-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
الكویت03-10-292019-09-2019المالیة والحاسوب

دبي03-10-292019-09-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

عمان03-10-292019-09-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

القاھرة03-10-292019-09-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

المنامة03-10-292019-09-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

بیروت03-10-292019-09-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
الكویت03-10-292019-09-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

الدوحة03-10-292019-09-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
مسقط03-10-292019-09-2019والمحاسبي

جدة04-10-302019-09-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

تونس04-10-302019-09-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
جدة04-10-302019-09-2019األداء

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
الریاض04-10-302019-09-2019البشریة

الریاض04-10-302019-09-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

طرابزون04-10-302019-09-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

اسطنبول04-10-302019-09-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348



المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور2019-09-302019-10-04

طرابزون04-10-302019-09-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

اسطنبول04-10-302019-09-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
برلین04-10-302019-09-2019التحقیقات المالیة

بروكسل04-10-302019-09-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
زیورخ04-10-302019-09-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
مراكش04-10-302019-09-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

بكین04-10-302019-09-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
بانكوك04-10-302019-09-2019والمخاطر

تورنتو04-10-302019-09-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

سنغافورة04-10-302019-09-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019البشریة

القاھرة10-10-062019-10-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
المنامة10-10-062019-10-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso بیروت10-10-062019-10-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
الكویت10-10-062019-10-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
دبي10-10-062019-10-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
عمان10-10-062019-10-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

القاھرة10-10-062019-10-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

المنامة10-10-062019-10-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

بیروت10-10-062019-10-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

الكویت10-10-062019-10-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

الدوحة10-10-062019-10-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
مسقط10-10-062019-10-2019والمخاطر

جدة11-10-072019-10-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

تونس11-10-072019-10-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

جدة11-10-072019-10-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
تونس11-10-072019-10-2019المالیة

الریاض11-10-072019-10-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

الریاض11-10-072019-10-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

طرابزون11-10-072019-10-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

كوااللمبور11-10-072019-10-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363



طرابزون11-10-072019-10-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

اسطنبول11-10-072019-10-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
برلین11-10-072019-10-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
بروكسل11-10-072019-10-2019التحقیقات المالیة

زیورخ11-10-072019-10-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
مراكش11-10-072019-10-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
بكین11-10-072019-10-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

بانكوك11-10-072019-10-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
تورنتو11-10-072019-10-2019والمحاسبي

سنغافورة11-10-072019-10-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

لندن11-10-072019-10-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

برشلونة17-10-132019-10-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

المنامة17-10-132019-10-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
بیروت17-10-132019-10-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

الكویت17-10-132019-10-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
دبي17-10-132019-10-2019األداء

عمان17-10-132019-10-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

القاھرة17-10-132019-10-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

المنامة17-10-132019-10-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

بیروت17-10-132019-10-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

الكویت17-10-132019-10-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
الدوحة17-10-132019-10-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

مسقط17-10-132019-10-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

جدة18-10-142019-10-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

تونس18-10-142019-10-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

352Coso جدة18-10-142019-10-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
تونس18-10-142019-10-2019البشریة

الریاض18-10-142019-10-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

الریاض18-10-142019-10-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
اسطنبول18-10-142019-10-2019المالیة

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
كوااللمبور18-10-142019-10-2019المالیة والحاسوب



المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

طرابزون2019-10-142019-10-18

اسطنبول18-10-142019-10-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

برلین18-10-142019-10-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
بروكسل18-10-142019-10-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
زیورخ18-10-142019-10-2019التحقیقات المالیة

مراكش18-10-142019-10-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
بكین18-10-142019-10-2019وقانوني

بانكوك18-10-142019-10-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
تورنتو18-10-142019-10-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
سنغافورة18-10-142019-10-2019والمحاسبي

لندن18-10-142019-10-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

برشلونة24-10-202019-10-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
القاھرة24-10-202019-10-2019المالیة

بیروت24-10-202019-10-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso الكویت24-10-202019-10-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

دبي24-10-202019-10-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
عمان24-10-202019-10-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
شرم الشیخ24-10-202019-10-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

القاھرة24-10-202019-10-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

المنامة24-10-202019-10-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

بیروت24-10-202019-10-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

الكویت24-10-202019-10-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
الدوحة24-10-202019-10-2019وقانوني

مسقط24-10-202019-10-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

جدة25-10-212019-10-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

تونس25-10-212019-10-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
جدة25-10-212019-10-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

تونس25-10-212019-10-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

الریاض25-10-212019-10-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

الریاض25-10-212019-10-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
اسطنبول25-10-212019-10-2019البشریة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
كوااللمبور25-10-212019-10-2019األداء

أل ة ة



طرابزون25-10-212019-10-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

اسطنبول25-10-212019-10-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

برلین25-10-212019-10-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

بروكسل25-10-212019-10-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
زیورخ25-10-212019-10-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
مراكش25-10-212019-10-2019التحقیقات المالیة

بكین25-10-212019-10-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
بانكوك25-10-212019-10-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

تورنتو25-10-212019-10-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
سنغافورة25-10-212019-10-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
لندن25-10-212019-10-2019والمحاسبي

جنیف25-10-212019-10-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
برشلونة31-10-272019-10-2019والمحاسبي

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
القاھرة31-10-272019-10-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
المنامة31-10-272019-10-2019المالیة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
الكویت31-10-272019-10-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

352Coso دبي31-10-272019-10-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
عمان31-10-272019-10-2019األداء

شرم الشیخ31-10-272019-10-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

القاھرة31-10-272019-10-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

المنامة31-10-272019-10-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

بیروت31-10-272019-10-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

الكویت31-10-272019-10-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

الدوحة31-10-272019-10-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
مسقط31-10-272019-10-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

جدة01-11-282019-10-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

تونس01-11-282019-10-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

جدة01-11-282019-10-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

تونس01-11-282019-10-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
الریاض01-11-282019-10-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

اسطنبول01-11-282019-10-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كوااللمبور01-11-282019-10-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

طرابزون01-11-282019-10-2019الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362



المالیة والحاسوب

اسطنبول01-11-282019-10-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

برلین01-11-282019-10-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

بروكسل01-11-282019-10-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

زیورخ01-11-282019-10-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
مراكش01-11-282019-10-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
بكین01-11-282019-10-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
بانكوك01-11-282019-10-2019وقانوني

تورنتو01-11-282019-10-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

سنغافورة01-11-282019-10-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
لندن01-11-282019-10-2019والمخاطر

جنیف01-11-282019-10-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

فیینا01-11-282019-10-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
برشلونة07-11-032019-11-2019والمخاطر

القاھرة07-11-032019-11-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
المنامة07-11-032019-11-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
بیروت07-11-032019-11-2019المالیة

الكویت07-11-032019-11-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
دبي07-11-032019-11-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

عمان07-11-032019-11-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

القاھرة07-11-032019-11-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

المنامة07-11-032019-11-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

بیروت07-11-032019-11-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

الكویت07-11-032019-11-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
الدوحة07-11-032019-11-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
مسقط07-11-032019-11-2019وقانوني

جدة08-11-042019-11-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

تونس08-11-042019-11-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

تونس08-11-042019-11-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

الریاض08-11-042019-11-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

اسطنبول08-11-042019-11-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

352Coso كوااللمبور08-11-042019-11-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358

أل

طرابزون2019-11-042019-11-08



األداء

اسطنبول08-11-042019-11-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

برلین08-11-042019-11-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

بروكسل08-11-042019-11-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

زیورخ08-11-042019-11-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

مراكش08-11-042019-11-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
بكین08-11-042019-11-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

بانكوك08-11-042019-11-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
تورنتو08-11-042019-11-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

سنغافورة08-11-042019-11-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

لندن08-11-042019-11-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
جنیف08-11-042019-11-2019والمحاسبي

فیینا08-11-042019-11-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

میونیخ08-11-042019-11-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

برشلونة14-11-102019-11-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

القاھرة14-11-102019-11-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

المنامة14-11-102019-11-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
بیروت14-11-102019-11-2019البشریة

دبي14-11-102019-11-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso عمان14-11-102019-11-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019األداء

الدار البیضاء14-11-102019-11-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

القاھرة14-11-102019-11-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

المنامة14-11-102019-11-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

بیروت14-11-102019-11-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

الكویت14-11-102019-11-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
الدوحة14-11-102019-11-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

مسقط14-11-102019-11-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

جدة15-11-112019-11-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
تونس15-11-112019-11-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
جدة15-11-112019-11-2019المالیة

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
الریاض15-11-112019-11-2019المالیة والحاسوب

اسطنبول15-11-112019-11-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
كوااللمبور15-11-112019-11-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

طرابزون15-11-112019-11-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

اسطنبول15-11-112019-11-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

ة ة ة ة أل



برلین15-11-112019-11-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

بروكسل15-11-112019-11-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

زیورخ15-11-112019-11-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

مراكش15-11-112019-11-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

بكین15-11-112019-11-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
بانكوك15-11-112019-11-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
تورنتو15-11-112019-11-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
سنغافورة15-11-112019-11-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

لندن15-11-112019-11-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
جنیف15-11-112019-11-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
فیینا15-11-112019-11-2019والمحاسبي

میونیخ15-11-112019-11-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

براغ15-11-112019-11-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

برشلونة21-11-172019-11-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

القاھرة21-11-172019-11-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

المنامة21-11-172019-11-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

بیروت21-11-172019-11-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
الكویت21-11-172019-11-2019المالیة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
عمان21-11-172019-11-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019المالیة والحاسوب

القاھرة21-11-172019-11-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

المنامة21-11-172019-11-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

بیروت21-11-172019-11-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

الكویت21-11-172019-11-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

الدوحة21-11-172019-11-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
مسقط21-11-172019-11-2019التحقیقات المالیة

جدة22-11-182019-11-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

تونس22-11-182019-11-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
جدة22-11-182019-11-2019البشریة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
الریاض22-11-182019-11-2019األداء

كوااللمبور22-11-182019-11-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso طرابزون22-11-182019-11-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
اسطنبول22-11-182019-11-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

برلین22-11-182019-11-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384



بروكسل22-11-182019-11-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

زیورخ22-11-182019-11-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

مراكش22-11-182019-11-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

بكین22-11-182019-11-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
بانكوك22-11-182019-11-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

تورنتو22-11-182019-11-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
سنغافورة22-11-182019-11-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
لندن22-11-182019-11-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

جنیف22-11-182019-11-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
فیینا22-11-182019-11-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
میونیخ22-11-182019-11-2019والمحاسبي

براغ22-11-182019-11-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

روما22-11-182019-11-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
برشلونة28-11-242019-11-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

المنامة28-11-242019-11-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

بیروت28-11-242019-11-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
الكویت28-11-242019-11-2019البشریة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
دبي28-11-242019-11-2019المالیة

عمان28-11-242019-11-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso شرم الشیخ28-11-242019-11-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019األداء

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
القاھرة28-11-242019-11-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

المنامة28-11-242019-11-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

بیروت28-11-242019-11-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

الكویت28-11-242019-11-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

الدوحة28-11-242019-11-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
مسقط28-11-242019-11-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

جدة29-11-252019-11-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
تونس29-11-252019-11-2019المالیة والحاسوب

جدة29-11-252019-11-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

الریاض29-11-252019-11-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
طرابزون29-11-252019-11-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

اسطنبول29-11-252019-11-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

برلین29-11-252019-11-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381



بروكسل29-11-252019-11-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

زیورخ29-11-252019-11-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

مراكش29-11-252019-11-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

بكین29-11-252019-11-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

بانكوك29-11-252019-11-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
تورنتو29-11-252019-11-2019التحقیقات المالیة

سنغافورة29-11-252019-11-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
لندن29-11-252019-11-2019وقانوني

جنیف29-11-252019-11-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

فیینا29-11-252019-11-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
میونیخ29-11-252019-11-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
براغ29-11-252019-11-2019والمحاسبي

روما29-11-252019-11-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

جاكرتا29-11-252019-11-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
برشلونة05-12-012019-12-2019وقانوني

باریس05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

بیروت05-12-012019-12-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

الكویت05-12-012019-12-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
دبي05-12-012019-12-2019البشریة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

القاھرة05-12-012019-12-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
المنامة05-12-012019-12-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

بیروت05-12-012019-12-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

الكویت05-12-012019-12-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

الدوحة05-12-012019-12-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

مسقط05-12-012019-12-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

جدة06-12-022019-12-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
تونس06-12-022019-12-2019األداء

جدة06-12-022019-12-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

352Coso الریاض06-12-022019-12-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
كوااللمبور06-12-022019-12-2019المالیة

طرابزون06-12-022019-12-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
اسطنبول06-12-022019-12-2019المالیة والحاسوب

برلین06-12-022019-12-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379



بروكسل06-12-022019-12-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

زیورخ06-12-022019-12-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

مراكش06-12-022019-12-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

بكین06-12-022019-12-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

بانكوك06-12-022019-12-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
تورنتو06-12-022019-12-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
سنغافورة06-12-022019-12-2019التحقیقات المالیة

لندن06-12-022019-12-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
جنیف06-12-022019-12-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

فیینا06-12-022019-12-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

میونیخ06-12-022019-12-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
براغ06-12-022019-12-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
روما06-12-022019-12-2019والمحاسبي

جاكرتا06-12-022019-12-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

برشلونة12-12-082019-12-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

باریس12-12-082019-12-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

الكویت12-12-082019-12-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

دبي12-12-082019-12-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
عمان12-12-082019-12-2019المالیة

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

352Coso الدار البیضاء12-12-082019-12-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
القاھرة12-12-082019-12-2019المالیة والحاسوب

المنامة12-12-082019-12-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
بیروت12-12-082019-12-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

الكویت12-12-082019-12-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

الدوحة12-12-082019-12-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

مسقط12-12-082019-12-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

جدة13-12-092019-12-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

تونس13-12-092019-12-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

جدة13-12-092019-12-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
الریاض13-12-092019-12-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
كوااللمبور13-12-092019-12-2019البشریة

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
اسطنبول13-12-092019-12-2019األداء

برلین13-12-092019-12-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

بروكسل13-12-092019-12-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379



زیورخ13-12-092019-12-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

مراكش13-12-092019-12-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

بكین13-12-092019-12-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

بانكوك13-12-092019-12-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

تورنتو13-12-092019-12-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
سنغافورة13-12-092019-12-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
لندن13-12-092019-12-2019التحقیقات المالیة

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
جنیف13-12-092019-12-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
فیینا13-12-092019-12-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

میونیخ13-12-092019-12-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

براغ13-12-092019-12-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
روما13-12-092019-12-2019والمخاطر

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
جاكرتا13-12-092019-12-2019والمحاسبي

ماربیال13-12-092019-12-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
برشلونة19-12-152019-12-2019التحقیقات المالیة

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
باریس19-12-152019-12-2019والمحاسبي

امستردام19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

الكویت19-12-152019-12-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

دبي19-12-152019-12-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
عمان19-12-152019-12-2019البشریة

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
القاھرة19-12-152019-12-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
المنامة19-12-152019-12-2019المالیة والحاسوب

بیروت19-12-152019-12-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

الكویت19-12-152019-12-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

الدوحة19-12-152019-12-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

مسقط19-12-152019-12-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
جدة20-12-162019-12-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

352Coso تونس20-12-162019-12-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

الریاض20-12-162019-12-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

كوااللمبور20-12-162019-12-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
طرابزون20-12-162019-12-2019المالیة

اسطنبول20-12-162019-12-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

برلین20-12-162019-12-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374



بروكسل20-12-162019-12-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

زیورخ20-12-162019-12-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

مراكش20-12-162019-12-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

بكین20-12-162019-12-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

بانكوك20-12-162019-12-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

تورنتو20-12-162019-12-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

سنغافورة20-12-162019-12-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
لندن20-12-162019-12-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

جنیف20-12-162019-12-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
فیینا20-12-162019-12-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
میونیخ20-12-162019-12-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

براغ20-12-162019-12-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

روما20-12-162019-12-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
جاكرتا20-12-162019-12-2019والمخاطر

ماربیال20-12-162019-12-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
برشلونة26-12-222019-12-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
باریس26-12-222019-12-2019والمخاطر

امستردام26-12-222019-12-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077

دبي26-12-222019-12-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

عمان26-12-222019-12-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
شرم الشیخ26-12-222019-12-2019المالیة

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

القاھرة26-12-222019-12-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
المنامة26-12-222019-12-2019األداء

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
بیروت26-12-222019-12-2019المالیة والحاسوب

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
الكویت26-12-222019-12-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

الدوحة26-12-222019-12-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

مسقط26-12-222019-12-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

جدة27-12-232019-12-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
تونس27-12-232019-12-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

كوااللمبور27-12-232019-12-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
طرابزون27-12-232019-12-2019البشریة

352Coso اسطنبول27-12-232019-12-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

برلین27-12-232019-12-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373

بروكسل27-12-232019-12-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374



زیورخ27-12-232019-12-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

مراكش27-12-232019-12-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

بكین27-12-232019-12-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

بانكوك27-12-232019-12-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

تورنتو27-12-232019-12-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

سنغافورة27-12-232019-12-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

لندن27-12-232019-12-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
جنیف27-12-232019-12-2019التحقیقات المالیة

فیینا27-12-232019-12-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
میونیخ27-12-232019-12-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
براغ27-12-232019-12-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

روما27-12-232019-12-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

جاكرتا27-12-232019-12-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
ماربیال27-12-232019-12-2019والمحاسبي

مدرید27-12-232019-12-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

برشلونة02-01-292020-12-2019رفع مھارات المدقق الداخلي وفقا للمعاییر الدولیة400

باریس02-01-292020-12-2019المراجعة اإلداریة: تقییم األداء اإلداري904

المعاییر المتقدمة للرقابة المالیة والمتابعة وتقییم األداء المالي914
امستردام02-01-292020-12-2019والمحاسبي

عمان02-01-292020-12-2019المعاییر الدولیة الحدیثة للرقابة والمراجعة الداخلیة170

التدقیق الداخلي ونظم المراجعة والرقابة في إدارة الموارد296
شرم الشیخ02-01-292020-12-2019البشریة

352Coso القاھرة02-01-292020-12-2019التدقیق والضبط المالي تحت مظلة

المنامة02-01-292020-12-2019مراجعة البیانات المالیة وتوثیق وتقییم نظم الرقابة الداخلیة356

النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقیق الرقابة المالیة وتقییم358
بیروت02-01-292020-12-2019األداء

الكویت02-01-292020-12-2019التخطیط والرقابة المالیة وتقییم األداء363

الدوحة02-01-292020-12-2019آلیات التخطیط والرقابة والضبط المالى381

مسقط02-01-292020-12-2019األسالیب الحدیثة للرقابة الداخلیة وإعداد التقاریر الرقابیة388

دبي02-01-292020-12-2019البرنامج المتكامل في إعداد وتأھیل المراجع الداخلي1128

الرقابة على تشغیل البیانات المحاسبیة وتدفقھا بین اإلدارة362
جدة03-01-302020-12-2019المالیة والحاسوب

تونس03-01-302020-12-2019مراجعة وتحلیل الموازنات في الدوائر واألجھزة الحكومیة348

كشـف ومعالجـة مخاطـر االحتیال والتزویـر في االقـرارات346
الریاض03-01-302020-12-2019المالیة

كوااللمبور03-01-302020-12-2019المراجعة والرقابة اإلداریة والمالیة لنظم األجور والحوافز161

طرابزون03-01-302020-12-2019الرقابة والتدقیق على األنظمة المحاسبیة171

االتجاھات الحدیثة في تـدقیـق وضبط مخاطـر االحتیال المالي351
اسطنبول03-01-302020-12-2019وتطبیقاتھا بالحاسـب اآللي

المعاییر الحدیثة في المراجعة الداخلیة والفحص التحلیلـي370
برلین03-01-302020-12-2019للحسابات باستخدام الحاسب اآللي

بروكسل03-01-302020-12-2019تنظیم وتقدیم التقاریر وإدارة النظم المالیة للمراقبین المالیین373



زیورخ03-01-302020-12-2019المعاییر الحدیثة إلعداد وتقییم جودة التقاریر الرقابیة المالیة374

مراكش03-01-302020-12-2019االتجاھات الحدیثة في المراجعة وفحص الحسابات375

بكین03-01-302020-12-2019تدقیق البیانات المالیة وتقدیر المخاطر والضبط الداخلي379

بانكوك03-01-302020-12-2019تقییم وتـدقیق ھـیكل الرقابة الـداخلیة384

تورنتو03-01-302020-12-2019المھارات المتخصصة في التـدقـیق والتفتـیش المالي واالداري391

سنغافورة03-01-302020-12-2019الفحص التحلیلي ألغراض زیادة فعالیة التدقیق394

لندن03-01-302020-12-2019بناء وتطویر نظم الرقابة الداخلیة بالمنشآت397

استخدام أسالیب المعاینة اإلحصائیة في مجال المراجعة،402
جنیف03-01-302020-12-2019الرقابة الداخلیة والتدقیق

التدقیق المحاسبي وضبط المخالفات واالحتیال وإدارة409
فیینا03-01-302020-12-2019التحقیقات المالیة

میونیخ03-01-302020-12-2019الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في المؤسسات434

الرقابة المالیة الحدیثة والمحاسبة الحكومیة من منظور مالي448
براغ03-01-302020-12-2019وقانوني

اإلستراتیجیات والتقنیات الحدیثة في كشف وضبط المخالفات466
روما03-01-302020-12-2019والخدع واإلحتیاالت المالیة

جاكرتا03-01-302020-12-2019االتجاھات المعاصرة في التدقیق الداخلي والرقابة اإلداریة834

معاییر جودة التدقیق والفحص المالي ومراجعة األداء911
ماربیال03-01-302020-12-2019والمخاطر

مدرید03-01-302020-12-2019أدوات وأسالیب الرقابة على تنفیذ المشروعات1077




