




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019باستخدام الحاسب اآللي

الریاض14-02-102019-02-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
القاھرة21-02-102019-02-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
المنامة14-02-102019-02-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
بیروت14-02-102019-02-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
الكویت14-02-102019-02-2019المالي واعداد الموازنات

مراكش14-02-102019-02-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

الدوحة14-02-102019-02-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
مسقط14-02-102019-02-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

دبي14-02-102019-02-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

عمان14-02-102019-02-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

شرم الشیخ14-02-102019-02-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
الریاض14-02-102019-02-2019وتحلیل االنحرافات

القاھرة14-02-102019-02-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

القاھرة14-02-102019-02-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS المنامة14-02-102019-02-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
بیروت14-02-102019-02-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

الكویت14-02-102019-02-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
دبي14-02-102019-02-2019الختامیة

657SPSS تونس14-02-102019-02-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
جدة14-02-102019-02-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

تونس14-02-102019-02-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
جدة14-02-102019-02-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

برلین15-02-112019-02-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
بروكسل15-02-112019-02-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

زیورخ15-02-112019-02-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

بكین15-02-112019-02-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
بانكوك15-02-112019-02-2019ودعم القرارات المالیة

تورنتو15-02-112019-02-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364



سنغافورة15-02-112019-02-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
لندن15-02-112019-02-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

جنیف15-02-112019-02-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

فیینا15-02-112019-02-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

میونیخ15-02-112019-02-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
براغ15-02-112019-02-2019الكشوف البنكیة

روما15-02-112019-02-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

جاكرتا15-02-112019-02-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
ماربیال15-02-112019-02-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
مدرید15-02-112019-02-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
كوااللمبور15-02-112019-02-2019المتكاملة

406Excel طرابزون15-02-112019-02-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

كوااللمبور15-02-112019-02-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

امستردام22-02-112019-02-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
باریس15-02-112019-02-2019باستخدام الحاسب اآللي

برشلونة15-02-112019-02-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

اسطنبول23-02-122019-02-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
اسطنبول16-02-122019-02-2019إتخاذ القرارات

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

القاھرة28-02-172019-02-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
المنامة28-02-172019-02-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
بیروت21-02-172019-02-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
الكویت21-02-172019-02-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

مراكش21-02-172019-02-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

الدوحة21-02-172019-02-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
مسقط21-02-172019-02-2019ودعم القرارات المالیة

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
دبي21-02-172019-02-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
عمان21-02-172019-02-2019المتكاملة

406Excel شرم الشیخ21-02-172019-02-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019وتحلیل االنحرافات

الریاض21-02-172019-02-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
القاھرة21-02-172019-02-2019إتخاذ القرارات

المنامة21-02-172019-02-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

أل ة أ



المنامة21-02-172019-02-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS بیروت21-02-172019-02-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
الكویت21-02-172019-02-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

دبي21-02-172019-02-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

عمان21-02-172019-02-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

تونس21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
جدة21-02-172019-02-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
تونس21-02-172019-02-2019باستخدام الحاسب اآللي

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
جدة21-02-172019-02-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
برلین22-02-182019-02-2019المالي واعداد الموازنات

بروكسل22-02-182019-02-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
زیورخ22-02-182019-02-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

بكین22-02-182019-02-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

بانكوك22-02-182019-02-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
تورنتو22-02-182019-02-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

سنغافورة22-02-182019-02-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

لندن22-02-182019-02-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

جنیف22-02-182019-02-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

فیینا22-02-182019-02-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

میونیخ22-02-182019-02-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

براغ22-02-182019-02-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
روما22-02-182019-02-2019الكشوف البنكیة

جاكرتا22-02-182019-02-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
ماربیال22-02-182019-02-2019باستخدام الحاسب اآللي

مدرید01-03-182019-02-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

كوااللمبور22-02-182019-02-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

طرابزون22-02-182019-02-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
كوااللمبور22-02-182019-02-2019الختامیة

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
امستردام22-02-182019-02-2019النقدیة والصنادیق

باریس22-02-182019-02-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
برشلونة22-02-182019-02-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

اسطنبول23-02-192019-02-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

657SPSS اسطنبول23-02-192019-02-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

القاھرة28-02-242019-02-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166



المنامة07-03-242019-02-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
بیروت07-03-242019-02-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
الكویت28-02-242019-02-2019الدولیة

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
مراكش28-02-242019-02-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

الدوحة28-02-242019-02-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

مسقط28-02-242019-02-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

دبي07-03-242019-02-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

عمان28-02-242019-02-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

شرم الشیخ28-02-242019-02-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

الدار البیضاء28-02-242019-02-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

406Excel الریاض28-02-242019-02-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

657SPSS القاھرة28-02-242019-02-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
المنامة28-02-242019-02-2019إتخاذ القرارات

بیروت28-02-242019-02-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

بیروت28-02-242019-02-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
الكویت28-02-242019-02-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
دبي28-02-242019-02-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
عمان28-02-242019-02-2019الختامیة

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
تونس28-02-242019-02-2019وتحلیل االنحرافات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS جدة28-02-242019-02-2019االحصائي

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
جدة28-02-242019-02-2019المحاسبیة

تونس28-02-242019-02-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
برلین01-03-252019-02-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
بروكسل01-03-252019-02-2019المالي واعداد الموازنات

زیورخ01-03-252019-02-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

بكین01-03-252019-02-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

بانكوك01-03-252019-02-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
تورنتو01-03-252019-02-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
سنغافورة01-03-252019-02-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

لندن01-03-252019-02-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
جنیف01-03-252019-02-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

فیینا01-03-252019-02-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

میونیخ01-03-252019-02-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369



براغ01-03-252019-02-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

روما01-03-252019-02-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
جاكرتا01-03-252019-02-2019الكشوف البنكیة

ماربیال01-03-252019-02-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
مدرید01-03-252019-02-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
كوااللمبور01-03-252019-02-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
طرابزون01-03-252019-02-2019المتكاملة

كوااللمبور01-03-252019-02-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

طرابزون01-03-252019-02-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
امستردام01-03-252019-02-2019باستخدام الحاسب اآللي

باریس01-03-252019-02-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

برشلونة01-03-252019-02-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
اسطنبول02-03-262019-02-2019باستخدام الحاسب اآللي

اسطنبول02-03-262019-02-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
القاھرة07-03-032019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

المنامة07-03-032019-03-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

بیروت14-03-032019-03-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
الكویت07-03-032019-03-2019المحاسبیة

مراكش07-03-032019-03-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

الدوحة07-03-032019-03-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

مسقط07-03-032019-03-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
دبي07-03-032019-03-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
عمان07-03-032019-03-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
شرم الشیخ07-03-032019-03-2019المتكاملة

406Excel الدار البیضاء07-03-032019-03-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

الریاض07-03-032019-03-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

القاھرة07-03-032019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS المنامة07-03-032019-03-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
بیروت07-03-032019-03-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS الكویت07-03-032019-03-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
دبي07-03-032019-03-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

عمان07-03-032019-03-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

شرم الشیخ07-03-032019-03-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

تونس07-03-032019-03-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407



جدة07-03-032019-03-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

جدة07-03-032019-03-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
جدة14-03-032019-03-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
برلین08-03-042019-03-2019الدولیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
بروكسل08-03-042019-03-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
زیورخ08-03-042019-03-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
بكین08-03-042019-03-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

بانكوك08-03-042019-03-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

تورنتو08-03-042019-03-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
سنغافورة08-03-042019-03-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
لندن08-03-042019-03-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

جنیف08-03-042019-03-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
فیینا08-03-042019-03-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

میونیخ08-03-042019-03-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

براغ08-03-042019-03-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

روما08-03-042019-03-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

جاكرتا08-03-042019-03-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

ماربیال08-03-042019-03-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
مدرید08-03-042019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور15-03-042019-03-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

طرابزون08-03-042019-03-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
كوااللمبور08-03-042019-03-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
طرابزون08-03-042019-03-2019الختامیة

امستردام08-03-042019-03-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
باریس08-03-042019-03-2019الكشوف البنكیة

برشلونة08-03-042019-03-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

اسطنبول09-03-052019-03-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
اسطنبول09-03-052019-03-2019وتحلیل االنحرافات

القاھرة14-03-102019-03-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
المنامة14-03-102019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

بیروت14-03-102019-03-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
الكویت21-03-102019-03-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

مراكش14-03-102019-03-2019المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176



المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
الدوحة14-03-102019-03-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

مسقط14-03-102019-03-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
دبي14-03-102019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

عمان21-03-102019-03-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

الدار البیضاء14-03-102019-03-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
الریاض14-03-102019-03-2019المتكاملة

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
القاھرة14-03-102019-03-2019وتحلیل االنحرافات

المنامة14-03-102019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS بیروت14-03-102019-03-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

الكویت14-03-102019-03-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

الكویت14-03-102019-03-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS دبي14-03-102019-03-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
عمان14-03-102019-03-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
شرم الشیخ14-03-102019-03-2019الختامیة

الریاض14-03-102019-03-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

406Excel تونس14-03-102019-03-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
جدة14-03-102019-03-2019إتخاذ القرارات

جدة21-03-102019-03-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
برلین15-03-112019-03-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
بروكسل15-03-112019-03-2019الدولیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
زیورخ15-03-112019-03-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

بكین15-03-112019-03-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

بانكوك15-03-112019-03-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

تورنتو15-03-112019-03-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

سنغافورة15-03-112019-03-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
لندن15-03-112019-03-2019ودعم القرارات المالیة

جنیف15-03-112019-03-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

فیینا15-03-112019-03-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
میونیخ15-03-112019-03-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

براغ15-03-112019-03-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

روما15-03-112019-03-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

جاكرتا15-03-112019-03-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371



اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
الكشوف البنكیة

ماربیال2019-03-112019-03-15

مدرید15-03-112019-03-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
كوااللمبور15-03-112019-03-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
طرابزون15-03-112019-03-2019التجارة االلكترونیة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
كوااللمبور15-03-112019-03-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

طرابزون15-03-112019-03-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

امستردام15-03-112019-03-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

باریس15-03-112019-03-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
برشلونة15-03-112019-03-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

اسطنبول16-03-122019-03-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

المنامة21-03-172019-03-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
بیروت21-03-172019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

الكویت28-03-172019-03-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
مراكش21-03-172019-03-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

الدوحة21-03-172019-03-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

مسقط21-03-172019-03-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

دبي21-03-172019-03-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
عمان21-03-172019-03-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
شرم الشیخ21-03-172019-03-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
الدار البیضاء21-03-172019-03-2019المتكاملة

الریاض21-03-172019-03-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

القاھرة21-03-172019-03-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
المنامة21-03-172019-03-2019وتحلیل االنحرافات

بیروت21-03-172019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
الكویت21-03-172019-03-2019إتخاذ القرارات

دبي21-03-172019-03-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

دبي21-03-172019-03-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
عمان21-03-172019-03-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

الدار البیضاء21-03-172019-03-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
الریاض21-03-172019-03-2019الختامیة

تونس21-03-172019-03-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

657SPSS جدة21-03-172019-03-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

جدة21-03-172019-03-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166



المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
برلین29-03-182019-03-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
بروكسل22-03-182019-03-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
زیورخ22-03-182019-03-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
بكین22-03-182019-03-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
بانكوك22-03-182019-03-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

تورنتو22-03-182019-03-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

سنغافورة22-03-182019-03-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

لندن22-03-182019-03-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
جنیف22-03-182019-03-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

فیینا22-03-182019-03-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

میونیخ22-03-182019-03-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
براغ22-03-182019-03-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

روما22-03-182019-03-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

جاكرتا22-03-182019-03-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

ماربیال22-03-182019-03-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

مدرید22-03-182019-03-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
كوااللمبور22-03-182019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

طرابزون29-03-182019-03-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS كوااللمبور22-03-182019-03-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
طرابزون22-03-182019-03-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
امستردام22-03-182019-03-2019الكشوف البنكیة

باریس22-03-182019-03-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
برشلونة22-03-182019-03-2019ودعم القرارات المالیة

406Excel اسطنبول23-03-192019-03-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

بیروت28-03-242019-03-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

الكویت28-03-242019-03-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
مراكش28-03-242019-03-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
الدوحة28-03-242019-03-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
مسقط28-03-242019-03-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

دبي28-03-242019-03-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
عمان28-03-242019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ04-04-242019-03-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390



الدار البیضاء28-03-242019-03-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
الریاض28-03-242019-03-2019التجارة االلكترونیة

406Excel القاھرة28-03-242019-03-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

المنامة28-03-242019-03-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
بیروت28-03-242019-03-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS الكویت28-03-242019-03-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
دبي28-03-242019-03-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS عمان28-03-242019-03-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
شرم الشیخ28-03-242019-03-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
الدار البیضاء28-03-242019-03-2019الختامیة

الریاض28-03-242019-03-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

تونس28-03-242019-03-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
تونس28-03-242019-03-2019المتكاملة

جدة28-03-242019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
جدة28-03-242019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

برلین05-04-252019-03-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
بروكسل05-04-252019-03-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
زیورخ29-03-252019-03-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
بكین29-03-252019-03-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

بانكوك29-03-252019-03-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

تورنتو29-03-252019-03-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

سنغافورة29-03-252019-03-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

لندن29-03-252019-03-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
جنیف29-03-252019-03-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
فیینا29-03-252019-03-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

میونیخ29-03-252019-03-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

براغ29-03-252019-03-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
روما29-03-252019-03-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

جاكرتا29-03-252019-03-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

ماربیال29-03-252019-03-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
مدرید29-03-252019-03-2019الكشوف البنكیة

كوااللمبور29-03-252019-03-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
النقدیة والصنادیق

طرابزون2019-03-252019-03-29



كوااللمبور29-03-252019-03-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

كوااللمبور29-03-252019-03-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
طرابزون29-03-252019-03-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

امستردام29-03-252019-03-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

باریس29-03-252019-03-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

برشلونة29-03-252019-03-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اسطنبول30-03-262019-03-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
الكویت04-04-312019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
مراكش04-04-312019-03-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
الدوحة04-04-312019-03-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

مسقط04-04-312019-03-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
دبي04-04-312019-03-2019الكشوف البنكیة

عمان04-04-312019-03-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
شرم الشیخ04-04-312019-03-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
الدار البیضاء04-04-312019-03-2019التجارة االلكترونیة

الریاض11-04-312019-03-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القاھرة04-04-312019-03-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel المنامة04-04-312019-03-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

بیروت04-04-312019-03-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

الكویت04-04-312019-03-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS دبي04-04-312019-03-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

عمان04-04-312019-03-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

عمان04-04-312019-03-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
شرم الشیخ04-04-312019-03-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
الریاض04-04-312019-03-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
تونس04-04-312019-03-2019الختامیة

تونس04-04-312019-03-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
جدة04-04-312019-03-2019وتحلیل االنحرافات

جدة04-04-312019-03-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

برلین05-04-012019-04-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

بروكسل12-04-012019-04-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
زیورخ12-04-012019-04-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
بكین05-04-012019-04-2019الدولیة



المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
المالي واعداد الموازنات

بانكوك2019-04-012019-04-05

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
تورنتو05-04-012019-04-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

سنغافورة05-04-012019-04-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

لندن05-04-012019-04-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

جنیف05-04-012019-04-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
فیینا05-04-012019-04-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
میونیخ05-04-012019-04-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

براغ05-04-012019-04-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

روما05-04-012019-04-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
جاكرتا05-04-012019-04-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

ماربیال05-04-012019-04-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

مدرید05-04-012019-04-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

كوااللمبور05-04-012019-04-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
طرابزون05-04-012019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
كوااللمبور05-04-012019-04-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS طرابزون05-04-012019-04-2019االحصائي

امستردام05-04-012019-04-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

باریس05-04-012019-04-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

برشلونة05-04-012019-04-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
اسطنبول06-04-022019-04-2019المتكاملة

اسطنبول06-04-022019-04-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

الكویت11-04-072019-04-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
مراكش18-04-072019-04-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
الدوحة11-04-072019-04-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
مسقط11-04-072019-04-2019المالي واعداد الموازنات

دبي11-04-072019-04-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

عمان11-04-072019-04-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
شرم الشیخ11-04-072019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

الدار البیضاء18-04-072019-04-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
الریاض11-04-072019-04-2019النقدیة والصنادیق

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
القاھرة11-04-072019-04-2019المتكاملة

المنامة11-04-072019-04-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel بیروت11-04-072019-04-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل



مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
وتحلیل االنحرافات

الكویت2019-04-072019-04-11

دبي11-04-072019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
عمان11-04-072019-04-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS شرم الشیخ11-04-072019-04-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
الدار البیضاء11-04-072019-04-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
الریاض11-04-072019-04-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

القاھرة11-04-072019-04-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

تونس11-04-072019-04-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
تونس11-04-072019-04-2019التجارة االلكترونیة

جدة11-04-072019-04-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
برلین12-04-082019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

بروكسل12-04-082019-04-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

زیورخ19-04-082019-04-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
بكین12-04-082019-04-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
بانكوك12-04-082019-04-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تورنتو12-04-082019-04-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
سنغافورة12-04-082019-04-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

لندن12-04-082019-04-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

جنیف12-04-082019-04-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

فیینا12-04-082019-04-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
میونیخ12-04-082019-04-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
براغ12-04-082019-04-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

روما12-04-082019-04-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

جاكرتا12-04-082019-04-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

ماربیال12-04-082019-04-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

مدرید12-04-082019-04-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
كوااللمبور12-04-082019-04-2019الكشوف البنكیة

طرابزون12-04-082019-04-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

657SPSS كوااللمبور12-04-082019-04-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

طرابزون12-04-082019-04-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

طرابزون12-04-082019-04-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

امستردام12-04-082019-04-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
باریس12-04-082019-04-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

برشلونة12-04-082019-04-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347



اسطنبول13-04-092019-04-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
اسطنبول13-04-092019-04-2019الختامیة

مراكش25-04-142019-04-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
الدوحة18-04-142019-04-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
مسقط18-04-142019-04-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

دبي18-04-142019-04-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
عمان18-04-142019-04-2019الكشوف البنكیة

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
الدار البیضاء18-04-142019-04-2019النقدیة والصنادیق

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
الریاض18-04-142019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

القاھرة18-04-142019-04-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
المنامة18-04-142019-04-2019المتكاملة

بیروت18-04-142019-04-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

الكویت18-04-142019-04-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
دبي18-04-142019-04-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS عمان18-04-142019-04-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
الدار البیضاء18-04-142019-04-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS الریاض18-04-142019-04-2019االحصائي

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
القاھرة18-04-142019-04-2019الختامیة

المنامة18-04-142019-04-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
تونس18-04-142019-04-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

تونس25-04-142019-04-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

406Excel جدة18-04-142019-04-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

برلین19-04-152019-04-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
بروكسل19-04-152019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

زیورخ19-04-152019-04-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
بكین26-04-152019-04-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
بانكوك19-04-152019-04-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
تورنتو19-04-152019-04-2019المالي واعداد الموازنات

سنغافورة19-04-152019-04-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182



نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

لندن2019-04-152019-04-19

جنیف19-04-152019-04-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

فیینا19-04-152019-04-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

میونیخ19-04-152019-04-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
براغ19-04-152019-04-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
روما19-04-152019-04-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

جاكرتا19-04-152019-04-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
ماربیال19-04-152019-04-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

مدرید19-04-152019-04-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

كوااللمبور19-04-152019-04-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

طرابزون19-04-152019-04-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

كوااللمبور19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
طرابزون19-04-152019-04-2019إتخاذ القرارات

امستردام19-04-152019-04-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

باریس19-04-152019-04-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

برشلونة19-04-152019-04-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
اسطنبول20-04-162019-04-2019التجارة االلكترونیة

اسطنبول20-04-162019-04-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

مراكش25-04-212019-04-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
الدوحة02-05-212019-04-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
مسقط25-04-212019-04-2019الدولیة

دبي25-04-212019-04-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

عمان25-04-212019-04-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
الدار البیضاء25-04-212019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

الریاض25-04-212019-04-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
القاھرة25-04-212019-04-2019التجارة االلكترونیة

المنامة25-04-212019-04-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
بیروت25-04-212019-04-2019المتكاملة

406Excel الكویت25-04-212019-04-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

دبي25-04-212019-04-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

عمان25-04-212019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
شرم الشیخ25-04-212019-04-2019إتخاذ القرارات

الریاض25-04-212019-04-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902



SPSS االحصائي

الریاض25-04-212019-04-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

القاھرة25-04-212019-04-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
المنامة25-04-212019-04-2019الختامیة

بیروت25-04-212019-04-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
تونس25-04-212019-04-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
تونس25-04-212019-04-2019النقدیة والصنادیق

جدة25-04-212019-04-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

بروكسل26-04-222019-04-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
زیورخ26-04-222019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

بكین03-05-222019-04-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
بانكوك26-04-222019-04-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
تورنتو26-04-222019-04-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
سنغافورة26-04-222019-04-2019المالي واعداد الموازنات

لندن26-04-222019-04-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

جنیف26-04-222019-04-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

فیینا26-04-222019-04-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

میونیخ26-04-222019-04-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

براغ26-04-222019-04-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
روما26-04-222019-04-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
جاكرتا26-04-222019-04-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

ماربیال26-04-222019-04-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

مدرید26-04-222019-04-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

كوااللمبور26-04-222019-04-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
طرابزون26-04-222019-04-2019الكشوف البنكیة

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
كوااللمبور26-04-222019-04-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS طرابزون26-04-222019-04-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
امستردام26-04-222019-04-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

باریس26-04-222019-04-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
برشلونة26-04-222019-04-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

اسطنبول04-05-232019-04-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
اسطنبول27-04-232019-04-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
مراكش02-05-282019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي



الدوحة09-05-282019-04-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
مسقط02-05-282019-04-2019المحاسبیة

دبي02-05-282019-04-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

عمان02-05-282019-04-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
شرم الشیخ02-05-282019-04-2019الكشوف البنكیة

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

الریاض02-05-282019-04-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

القاھرة09-05-282019-04-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
المنامة02-05-282019-04-2019التجارة االلكترونیة

بیروت02-05-282019-04-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

الكویت02-05-282019-04-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel دبي02-05-282019-04-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
عمان02-05-282019-04-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS شرم الشیخ02-05-282019-04-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
الریاض02-05-282019-04-2019إتخاذ القرارات

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
القاھرة02-05-282019-04-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

المنامة02-05-282019-04-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
بیروت02-05-282019-04-2019الختامیة

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS تونس02-05-282019-04-2019االحصائي

جدة02-05-282019-04-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
تونس02-05-282019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
جدة02-05-282019-04-2019المتكاملة

زیورخ03-05-292019-04-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

بكین03-05-292019-04-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
بانكوك10-05-292019-04-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
تورنتو03-05-292019-04-2019الدولیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
سنغافورة03-05-292019-04-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
لندن03-05-292019-04-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
جنیف03-05-292019-04-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

فیینا03-05-292019-04-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

میونیخ03-05-292019-04-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

ة ة ة أل ة



براغ03-05-292019-04-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

روما03-05-292019-04-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
جاكرتا03-05-292019-04-2019ودعم القرارات المالیة

ماربیال03-05-292019-04-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
مدرید03-05-292019-04-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور03-05-292019-04-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

طرابزون03-05-292019-04-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

كوااللمبور03-05-292019-04-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

طرابزون03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

امستردام03-05-292019-04-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
باریس03-05-292019-04-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

برشلونة03-05-292019-04-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
اسطنبول04-05-302019-04-2019النقدیة والصنادیق

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
اسطنبول04-05-302019-04-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

مراكش09-05-052019-05-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

الدوحة09-05-052019-05-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
مسقط16-05-052019-05-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
دبي09-05-052019-05-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

عمان09-05-052019-05-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
الریاض09-05-052019-05-2019الكشوف البنكیة

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
القاھرة09-05-052019-05-2019النقدیة والصنادیق

المنامة16-05-052019-05-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
بیروت09-05-052019-05-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
الكویت09-05-052019-05-2019المتكاملة

دبي09-05-052019-05-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

عمان09-05-052019-05-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
الدار البیضاء09-05-052019-05-2019إتخاذ القرارات

657SPSS الریاض09-05-052019-05-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
القاھرة09-05-052019-05-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
المنامة09-05-052019-05-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

بیروت09-05-052019-05-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916



الكویت09-05-052019-05-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

تونس09-05-052019-05-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
جدة09-05-052019-05-2019الختامیة

تونس09-05-052019-05-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

تونس09-05-052019-05-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

جدة09-05-052019-05-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
بكین10-05-062019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

بانكوك17-05-062019-05-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
تورنتو10-05-062019-05-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
سنغافورة10-05-062019-05-2019الدولیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
لندن10-05-062019-05-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

جنیف10-05-062019-05-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
فیینا10-05-062019-05-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

میونیخ10-05-062019-05-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

براغ10-05-062019-05-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

روما10-05-062019-05-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

جاكرتا10-05-062019-05-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
ماربیال10-05-062019-05-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

مدرید10-05-062019-05-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

كوااللمبور10-05-062019-05-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

طرابزون10-05-062019-05-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

406Excel كوااللمبور10-05-062019-05-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
طرابزون10-05-062019-05-2019وتحلیل االنحرافات

امستردام10-05-062019-05-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
باریس10-05-062019-05-2019ودعم القرارات المالیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
برشلونة10-05-062019-05-2019المالي واعداد الموازنات

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
اسطنبول11-05-072019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS اسطنبول11-05-072019-05-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
الدوحة16-05-122019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

مسقط23-05-122019-05-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

دبي16-05-122019-05-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

عمان16-05-122019-05-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377



الكشوف البنكیة

الریاض16-05-122019-05-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
القاھرة16-05-122019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
المنامة16-05-122019-05-2019النقدیة والصنادیق

بیروت23-05-122019-05-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

الكویت16-05-122019-05-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
دبي16-05-122019-05-2019المتكاملة

406Excel عمان16-05-122019-05-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
شرم الشیخ16-05-122019-05-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS الدار البیضاء16-05-122019-05-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

الریاض16-05-122019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS القاھرة16-05-122019-05-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
المنامة16-05-122019-05-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
بیروت16-05-122019-05-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
الكویت16-05-122019-05-2019الختامیة

جدة16-05-122019-05-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
تونس16-05-122019-05-2019إتخاذ القرارات

تونس16-05-122019-05-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
جدة16-05-122019-05-2019التجارة االلكترونیة

بكین17-05-132019-05-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

بانكوك17-05-132019-05-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
تورنتو24-05-132019-05-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
سنغافورة17-05-132019-05-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
لندن17-05-132019-05-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
جنیف17-05-132019-05-2019المالي واعداد الموازنات

فیینا17-05-132019-05-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
میونیخ17-05-132019-05-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

براغ17-05-132019-05-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

روما17-05-132019-05-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

جاكرتا17-05-132019-05-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
ماربیال17-05-132019-05-2019ودعم القرارات المالیة

مدرید17-05-132019-05-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

كوااللمبور17-05-132019-05-2019االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367



والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

طرابزون17-05-132019-05-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

كوااللمبور17-05-132019-05-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

طرابزون17-05-132019-05-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

برلین17-05-132019-05-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
امستردام17-05-132019-05-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

باریس17-05-132019-05-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
برشلونة17-05-132019-05-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

اسطنبول18-05-142019-05-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

اسطنبول18-05-142019-05-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

اسطنبول18-05-142019-05-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

الدوحة23-05-192019-05-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

مسقط23-05-192019-05-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

دبي23-05-192019-05-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
عمان23-05-192019-05-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

الریاض23-05-192019-05-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

القاھرة23-05-192019-05-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
المنامة23-05-192019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
بیروت23-05-192019-05-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
الكویت23-05-192019-05-2019التجارة االلكترونیة

دبي23-05-192019-05-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

عمان23-05-192019-05-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
الریاض23-05-192019-05-2019وتحلیل االنحرافات

القاھرة23-05-192019-05-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

القاھرة23-05-192019-05-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS المنامة23-05-192019-05-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
بیروت23-05-192019-05-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

الكویت23-05-192019-05-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

657SPSS تونس23-05-192019-05-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
جدة23-05-192019-05-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
تونس23-05-192019-05-2019الكشوف البنكیة



جدة30-05-192019-05-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
بانكوك24-05-202019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

تورنتو31-05-202019-05-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
سنغافورة31-05-202019-05-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
لندن24-05-202019-05-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
جنیف24-05-202019-05-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
فیینا24-05-202019-05-2019المالي واعداد الموازنات

میونیخ24-05-202019-05-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
براغ24-05-202019-05-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

روما24-05-202019-05-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

جاكرتا24-05-202019-05-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

ماربیال24-05-202019-05-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
مدرید24-05-202019-05-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

كوااللمبور24-05-202019-05-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

طرابزون24-05-202019-05-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
كوااللمبور24-05-202019-05-2019المتكاملة

406Excel طرابزون24-05-202019-05-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
برلین24-05-202019-05-2019الختامیة

بروكسل24-05-202019-05-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
امستردام24-05-202019-05-2019ودعم القرارات المالیة

باریس24-05-202019-05-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
برشلونة24-05-202019-05-2019الدولیة

اسطنبول25-05-212019-05-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
اسطنبول25-05-212019-05-2019إتخاذ القرارات

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
مسقط30-05-262019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
دبي30-05-262019-05-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

عمان30-05-262019-05-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

الریاض30-05-262019-05-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

القاھرة30-05-262019-05-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

المنامة30-05-262019-05-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
بیروت30-05-262019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي



الكویت06-06-262019-05-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
دبي30-05-262019-05-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
عمان30-05-262019-05-2019المتكاملة

406Excel شرم الشیخ30-05-262019-05-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
الدار البیضاء30-05-262019-05-2019وتحلیل االنحرافات

الریاض30-05-262019-05-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
القاھرة30-05-262019-05-2019إتخاذ القرارات

المنامة30-05-262019-05-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

المنامة30-05-262019-05-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS بیروت30-05-262019-05-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
الكویت30-05-262019-05-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

تونس30-05-262019-05-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
جدة30-05-262019-05-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

تونس30-05-262019-05-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
جدة30-05-262019-05-2019النقدیة والصنادیق

بانكوك31-05-272019-05-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

تورنتو31-05-272019-05-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

سنغافورة07-06-272019-05-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
لندن07-06-272019-05-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
جنیف31-05-272019-05-2019الدولیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
فیینا31-05-272019-05-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
میونیخ31-05-272019-05-2019المالي واعداد الموازنات

براغ31-05-272019-05-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
روما31-05-272019-05-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

جاكرتا31-05-272019-05-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

ماربیال31-05-272019-05-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
مدرید31-05-272019-05-2019ودعم القرارات المالیة

كوااللمبور31-05-272019-05-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
طرابزون31-05-272019-05-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور31-05-272019-05-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

طرابزون31-05-272019-05-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

برلین31-05-272019-05-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
الختامیة

بروكسل2019-05-272019-05-31



زیورخ31-05-272019-05-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

امستردام31-05-272019-05-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

باریس31-05-272019-05-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
برشلونة31-05-272019-05-2019المحاسبیة

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
اسطنبول01-06-282019-05-2019الكشوف البنكیة

657SPSS اسطنبول01-06-282019-05-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

مسقط06-06-022019-06-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
دبي06-06-022019-06-2019ودعم القرارات المالیة

عمان06-06-022019-06-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

الریاض06-06-022019-06-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
القاھرة06-06-022019-06-2019الكشوف البنكیة

المنامة06-06-022019-06-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

بیروت06-06-022019-06-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
الكویت06-06-022019-06-2019النقدیة والصنادیق

دبي13-06-022019-06-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

عمان06-06-022019-06-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

406Excel الریاض06-06-022019-06-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

657SPSS القاھرة06-06-022019-06-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
المنامة06-06-022019-06-2019إتخاذ القرارات

بیروت06-06-022019-06-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

بیروت06-06-022019-06-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
الكویت06-06-022019-06-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

مراكش06-06-022019-06-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
تونس06-06-022019-06-2019وتحلیل االنحرافات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS جدة06-06-022019-06-2019االحصائي

تونس06-06-022019-06-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
جدة06-06-022019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
تورنتو07-06-032019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

سنغافورة07-06-032019-06-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

لندن14-06-032019-06-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167



المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
المحاسبیة

جنیف2019-06-032019-06-07

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
فیینا07-06-032019-06-2019الدولیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
میونیخ07-06-032019-06-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
براغ07-06-032019-06-2019المالي واعداد الموازنات

روما07-06-032019-06-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
جاكرتا07-06-032019-06-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

ماربیال07-06-032019-06-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

مدرید07-06-032019-06-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
كوااللمبور07-06-032019-06-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

طرابزون07-06-032019-06-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
كوااللمبور07-06-032019-06-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
طرابزون07-06-032019-06-2019المتكاملة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
برلین07-06-032019-06-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

بروكسل07-06-032019-06-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
زیورخ07-06-032019-06-2019الختامیة

امستردام07-06-032019-06-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

باریس07-06-032019-06-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
برشلونة14-06-032019-06-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

اسطنبول08-06-042019-06-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اسطنبول08-06-042019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

دبي13-06-092019-06-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
عمان13-06-092019-06-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
الریاض13-06-092019-06-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

القاھرة13-06-092019-06-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
المنامة13-06-092019-06-2019الكشوف البنكیة

بیروت13-06-092019-06-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
الكویت13-06-092019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
دبي13-06-092019-06-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
عمان13-06-092019-06-2019التجارة االلكترونیة

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398



المتكاملة

406Excel الدار البیضاء13-06-092019-06-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

الریاض13-06-092019-06-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

القاھرة13-06-092019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS المنامة13-06-092019-06-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
بیروت13-06-092019-06-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS الكویت13-06-092019-06-2019االحصائي

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
مراكش13-06-092019-06-2019الختامیة

تونس13-06-092019-06-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

جدة13-06-092019-06-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

جدة13-06-092019-06-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

تونس13-06-092019-06-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

جدة13-06-092019-06-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

تورنتو14-06-102019-06-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
سنغافورة14-06-102019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

لندن14-06-102019-06-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
جنیف21-06-102019-06-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
فیینا14-06-102019-06-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
میونیخ14-06-102019-06-2019الدولیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
براغ14-06-102019-06-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
روما14-06-102019-06-2019المالي واعداد الموازنات

جاكرتا14-06-102019-06-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

ماربیال14-06-102019-06-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

مدرید14-06-102019-06-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
كوااللمبور14-06-102019-06-2019ودعم القرارات المالیة

طرابزون14-06-102019-06-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

كوااللمبور21-06-102019-06-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

طرابزون14-06-102019-06-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
برلین14-06-102019-06-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
بروكسل14-06-102019-06-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

زیورخ14-06-102019-06-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

بكین14-06-102019-06-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

امستردام14-06-102019-06-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
باریس14-06-102019-06-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات



برشلونة21-06-102019-06-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

اسطنبول15-06-112019-06-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
اسطنبول15-06-112019-06-2019وتحلیل االنحرافات

دبي20-06-162019-06-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
عمان20-06-162019-06-2019ودعم القرارات المالیة

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

الریاض20-06-162019-06-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

القاھرة20-06-162019-06-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

المنامة20-06-162019-06-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
بیروت20-06-162019-06-2019الكشوف البنكیة

الكویت20-06-162019-06-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
دبي20-06-162019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

عمان27-06-162019-06-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
الریاض20-06-162019-06-2019المتكاملة

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
القاھرة20-06-162019-06-2019وتحلیل االنحرافات

المنامة20-06-162019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS بیروت20-06-162019-06-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

الكویت20-06-162019-06-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

الكویت20-06-162019-06-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

مراكش20-06-162019-06-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

الدوحة20-06-162019-06-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

406Excel تونس20-06-162019-06-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
جدة20-06-162019-06-2019إتخاذ القرارات

تونس20-06-162019-06-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

جدة20-06-162019-06-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

سنغافورة21-06-172019-06-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
لندن21-06-172019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

جنیف28-06-172019-06-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
فیینا28-06-172019-06-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
میونیخ21-06-172019-06-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
براغ21-06-172019-06-2019الدولیة

روما21-06-172019-06-2019معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175



إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
جاكرتا21-06-172019-06-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
ماربیال21-06-172019-06-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

مدرید21-06-172019-06-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

كوااللمبور21-06-172019-06-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
طرابزون21-06-172019-06-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
كوااللمبور21-06-172019-06-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
طرابزون21-06-172019-06-2019التجارة االلكترونیة

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS برلین21-06-172019-06-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
بروكسل21-06-172019-06-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
زیورخ21-06-172019-06-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
بكین21-06-172019-06-2019الختامیة

امستردام21-06-172019-06-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

باریس21-06-172019-06-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

برشلونة21-06-172019-06-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

اسطنبول22-06-182019-06-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

اسطنبول22-06-182019-06-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

دبي27-06-232019-06-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

عمان27-06-232019-06-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

الریاض27-06-232019-06-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

القاھرة27-06-232019-06-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

المنامة27-06-232019-06-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

بیروت27-06-232019-06-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

الكویت27-06-232019-06-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

دبي27-06-232019-06-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
عمان27-06-232019-06-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019المتكاملة

الریاض27-06-232019-06-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

القاھرة27-06-232019-06-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
المنامة27-06-232019-06-2019وتحلیل االنحرافات

بیروت27-06-232019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410



اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
الكویت27-06-232019-06-2019إتخاذ القرارات

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
مراكش27-06-232019-06-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
الدوحة27-06-232019-06-2019الختامیة

تونس27-06-232019-06-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

657SPSS جدة27-06-232019-06-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
تونس27-06-232019-06-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
جدة27-06-232019-06-2019الكشوف البنكیة

لندن28-06-242019-06-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

جنیف28-06-242019-06-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

فیینا05-07-242019-06-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
میونیخ05-07-242019-06-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
براغ28-06-242019-06-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
روما28-06-242019-06-2019الدولیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
جاكرتا28-06-242019-06-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

ماربیال28-06-242019-06-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

مدرید28-06-242019-06-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

كوااللمبور28-06-242019-06-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
طرابزون28-06-242019-06-2019ودعم القرارات المالیة

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
كوااللمبور28-06-242019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

طرابزون05-07-242019-06-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

برلین28-06-242019-06-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

برلین28-06-242019-06-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS بروكسل28-06-242019-06-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
زیورخ28-06-242019-06-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

بكین28-06-242019-06-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

بانكوك28-06-242019-06-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
امستردام28-06-242019-06-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
باریس28-06-242019-06-2019المالي واعداد الموازنات

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
برشلونة28-06-242019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

اسطنبول29-06-252019-06-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

406Excel اسطنبول29-06-252019-06-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

دبي04-07-302019-06-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

ة ة ة أل ة



عمان04-07-302019-06-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019ودعم القرارات المالیة

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
الریاض04-07-302019-06-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

القاھرة04-07-302019-06-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

المنامة04-07-302019-06-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

بیروت04-07-302019-06-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
الكویت04-07-302019-06-2019الكشوف البنكیة

دبي04-07-302019-06-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
عمان04-07-302019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ11-07-302019-06-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
الریاض04-07-302019-06-2019التجارة االلكترونیة

406Excel القاھرة04-07-302019-06-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

المنامة04-07-302019-06-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
بیروت04-07-302019-06-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS الكویت04-07-302019-06-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
مراكش04-07-302019-06-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

الدوحة04-07-302019-06-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

مسقط04-07-302019-06-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
تونس04-07-302019-06-2019المتكاملة

جدة04-07-302019-06-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

تونس04-07-302019-06-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

جدة04-07-302019-06-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
جنیف05-07-012019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

فیینا05-07-012019-07-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

میونیخ12-07-012019-07-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
براغ12-07-012019-07-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
روما05-07-012019-07-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
جاكرتا05-07-012019-07-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
ماربیال05-07-012019-07-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
مدرید05-07-012019-07-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

كوااللمبور05-07-012019-07-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

طرابزون05-07-012019-07-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354



كوااللمبور05-07-012019-07-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
طرابزون05-07-012019-07-2019النقدیة والصنادیق

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
برلین05-07-012019-07-2019إتخاذ القرارات

بروكسل05-07-012019-07-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

بروكسل05-07-012019-07-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS زیورخ05-07-012019-07-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
بكین05-07-012019-07-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
بانكوك05-07-012019-07-2019الختامیة

امستردام05-07-012019-07-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
باریس05-07-012019-07-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

برشلونة05-07-012019-07-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
اسطنبول06-07-022019-07-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

اسطنبول06-07-022019-07-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
دبي11-07-072019-07-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

عمان11-07-072019-07-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
الریاض11-07-072019-07-2019ودعم القرارات المالیة

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
القاھرة11-07-072019-07-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

المنامة11-07-072019-07-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

بیروت11-07-072019-07-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

الكویت11-07-072019-07-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
دبي11-07-072019-07-2019الكشوف البنكیة

عمان11-07-072019-07-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019التجارة االلكترونیة

الریاض18-07-072019-07-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القاھرة11-07-072019-07-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel المنامة11-07-072019-07-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

بیروت11-07-072019-07-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

الكویت11-07-072019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS مراكش11-07-072019-07-2019االحصائي

الدوحة11-07-072019-07-2019أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915



ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
مسقط11-07-072019-07-2019الختامیة

تونس11-07-072019-07-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
جدة11-07-072019-07-2019وتحلیل االنحرافات

تونس11-07-072019-07-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

جدة11-07-072019-07-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

جنیف12-07-082019-07-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
فیینا12-07-082019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

میونیخ12-07-082019-07-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

براغ19-07-082019-07-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
روما19-07-082019-07-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
جاكرتا12-07-082019-07-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
ماربیال12-07-082019-07-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

مدرید12-07-082019-07-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

كوااللمبور12-07-082019-07-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

طرابزون12-07-082019-07-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

كوااللمبور12-07-082019-07-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
طرابزون12-07-082019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

657SPSS برلین12-07-082019-07-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
بروكسل12-07-082019-07-2019إتخاذ القرارات

زیورخ12-07-082019-07-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

زیورخ12-07-082019-07-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
بكین12-07-082019-07-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

بانكوك12-07-082019-07-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

تورنتو12-07-082019-07-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
امستردام12-07-082019-07-2019المالي واعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
باریس12-07-082019-07-2019الدولیة

اسطنبول13-07-092019-07-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
اسطنبول13-07-092019-07-2019المتكاملة

دبي18-07-142019-07-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

عمان18-07-142019-07-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019ودعم القرارات المالیة

الریاض18-07-142019-07-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354



القاھرة18-07-142019-07-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
المنامة18-07-142019-07-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

بیروت18-07-142019-07-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

الكویت18-07-142019-07-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

دبي18-07-142019-07-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

عمان18-07-142019-07-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

الدار البیضاء25-07-142019-07-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
الریاض18-07-142019-07-2019النقدیة والصنادیق

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
القاھرة18-07-142019-07-2019المتكاملة

المنامة18-07-142019-07-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel بیروت18-07-142019-07-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
الكویت18-07-142019-07-2019وتحلیل االنحرافات

مراكش18-07-142019-07-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

مراكش18-07-142019-07-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
الدوحة18-07-142019-07-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

مسقط18-07-142019-07-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
تونس18-07-142019-07-2019التجارة االلكترونیة

جدة18-07-142019-07-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
تونس18-07-142019-07-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

جدة18-07-142019-07-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

فیینا19-07-152019-07-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
میونیخ19-07-152019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

براغ19-07-152019-07-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

روما26-07-152019-07-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
جاكرتا26-07-152019-07-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
ماربیال19-07-152019-07-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
مدرید19-07-152019-07-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
كوااللمبور19-07-152019-07-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

طرابزون19-07-152019-07-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
كوااللمبور19-07-152019-07-2019الكشوف البنكیة

طرابزون19-07-152019-07-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

برلین19-07-152019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS بروكسل19-07-152019-07-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام



اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
زیورخ19-07-152019-07-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS بكین19-07-152019-07-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
بانكوك19-07-152019-07-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
تورنتو19-07-152019-07-2019الختامیة

سنغافورة19-07-152019-07-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
امستردام19-07-152019-07-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
باریس19-07-152019-07-2019المحاسبیة

اسطنبول20-07-162019-07-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

اسطنبول20-07-162019-07-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
دبي25-07-212019-07-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
عمان25-07-212019-07-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

الریاض25-07-212019-07-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

القاھرة25-07-212019-07-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

المنامة25-07-212019-07-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
بیروت25-07-212019-07-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

الكویت25-07-212019-07-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

دبي25-07-212019-07-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
عمان25-07-212019-07-2019الكشوف البنكیة

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019النقدیة والصنادیق

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
الریاض25-07-212019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

القاھرة25-07-212019-07-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
المنامة25-07-212019-07-2019المتكاملة

بیروت25-07-212019-07-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

الكویت25-07-212019-07-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
مراكش25-07-212019-07-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS الدوحة25-07-212019-07-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
مسقط25-07-212019-07-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

تونس01-08-212019-07-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

406Excel جدة25-07-212019-07-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

ة أ ة ة



تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
ودعم القرارات المالیة

تونس2019-07-212019-07-25

جدة25-07-212019-07-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

میونیخ26-07-222019-07-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
براغ26-07-222019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

روما26-07-222019-07-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

جاكرتا02-08-222019-07-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
ماربیال26-07-222019-07-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
مدرید26-07-222019-07-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

كوااللمبور26-07-222019-07-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

طرابزون26-07-222019-07-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

كوااللمبور26-07-222019-07-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

طرابزون26-07-222019-07-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
برلین26-07-222019-07-2019وتحلیل االنحرافات

بروكسل26-07-222019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS زیورخ26-07-222019-07-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

بكین26-07-222019-07-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

بكین26-07-222019-07-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
بانكوك26-07-222019-07-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

تورنتو26-07-222019-07-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
سنغافورة26-07-222019-07-2019الختامیة

لندن26-07-222019-07-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
امستردام26-07-222019-07-2019الدولیة

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
باریس02-08-222019-07-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
اسطنبول27-07-232019-07-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
اسطنبول27-07-232019-07-2019التجارة االلكترونیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
دبي01-08-282019-07-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

عمان01-08-282019-07-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

الریاض01-08-282019-07-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
القاھرة01-08-282019-07-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

المنامة01-08-282019-07-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

بیروت01-08-282019-07-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

الكویت01-08-282019-07-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

ة ة ة أل



دبي01-08-282019-07-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

عمان01-08-282019-07-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

الریاض01-08-282019-07-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
القاھرة01-08-282019-07-2019التجارة االلكترونیة

المنامة01-08-282019-07-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
بیروت01-08-282019-07-2019المتكاملة

406Excel الكویت01-08-282019-07-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

657SPSS مراكش01-08-282019-07-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

الدوحة01-08-282019-07-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

الدوحة01-08-282019-07-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
مسقط01-08-282019-07-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
تونس01-08-282019-07-2019النقدیة والصنادیق

جدة01-08-282019-07-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

تونس01-08-282019-07-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
جدة01-08-282019-07-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

براغ02-08-292019-07-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
روما02-08-292019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

جاكرتا02-08-292019-07-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
ماربیال09-08-292019-07-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
مدرید02-08-292019-07-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
كوااللمبور02-08-292019-07-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
طرابزون02-08-292019-07-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

كوااللمبور02-08-292019-07-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
طرابزون02-08-292019-07-2019الكشوف البنكیة

برلین02-08-292019-07-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
بروكسل02-08-292019-07-2019وتحلیل االنحرافات

زیورخ02-08-292019-07-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
بكین02-08-292019-07-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS بانكوك02-08-292019-07-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
تورنتو02-08-292019-07-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

سنغافورة02-08-292019-07-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916



النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
لندن02-08-292019-07-2019الختامیة

برشلونة02-08-292019-07-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
امستردام02-08-292019-07-2019المحاسبیة

باریس09-08-292019-07-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
اسطنبول03-08-302019-07-2019ودعم القرارات المالیة

اسطنبول10-08-302019-07-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
دبي08-08-042019-08-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
عمان08-08-042019-08-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

الریاض08-08-042019-08-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
القاھرة08-08-042019-08-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
المنامة08-08-042019-08-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

بیروت08-08-042019-08-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
الكویت08-08-042019-08-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

دبي08-08-042019-08-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

عمان08-08-042019-08-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019الكشوف البنكیة

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

الریاض08-08-042019-08-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

القاھرة15-08-042019-08-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
المنامة08-08-042019-08-2019التجارة االلكترونیة

بیروت08-08-042019-08-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

الكویت08-08-042019-08-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

مراكش08-08-042019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
الدوحة08-08-042019-08-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS مسقط08-08-042019-08-2019االحصائي

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
تونس08-08-042019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
جدة08-08-042019-08-2019المتكاملة

تونس08-08-042019-08-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

جدة08-08-042019-08-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

روما09-08-052019-08-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

جاكرتا09-08-052019-08-2019نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145



باستخدام الحاسب اآللي

ماربیال16-08-052019-08-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
مدرید09-08-052019-08-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
كوااللمبور09-08-052019-08-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

طرابزون09-08-052019-08-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

كوااللمبور09-08-052019-08-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

طرابزون09-08-052019-08-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

406Excel برلین09-08-052019-08-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

بروكسل09-08-052019-08-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
زیورخ09-08-052019-08-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS بكین09-08-052019-08-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

بانكوك09-08-052019-08-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

بانكوك09-08-052019-08-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
تورنتو09-08-052019-08-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
سنغافورة09-08-052019-08-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

لندن09-08-052019-08-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

جنیف09-08-052019-08-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
برشلونة09-08-052019-08-2019الختامیة

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
امستردام16-08-052019-08-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

باریس09-08-052019-08-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

اسطنبول10-08-062019-08-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
اسطنبول10-08-062019-08-2019النقدیة والصنادیق

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
دبي15-08-112019-08-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
عمان15-08-112019-08-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
الریاض15-08-112019-08-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

القاھرة15-08-112019-08-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
المنامة15-08-112019-08-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
بیروت15-08-112019-08-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

الكویت15-08-112019-08-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
دبي15-08-112019-08-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

عمان15-08-112019-08-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372



الدار البیضاء15-08-112019-08-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
الریاض15-08-112019-08-2019الكشوف البنكیة

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
القاھرة15-08-112019-08-2019النقدیة والصنادیق

المنامة22-08-112019-08-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
بیروت15-08-112019-08-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
الكویت15-08-112019-08-2019المتكاملة

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
مراكش15-08-112019-08-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS الدوحة15-08-112019-08-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

مسقط15-08-112019-08-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

مسقط15-08-112019-08-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

تونس15-08-112019-08-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

جدة15-08-112019-08-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

تونس15-08-112019-08-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

جدة15-08-112019-08-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

جاكرتا16-08-122019-08-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

ماربیال16-08-122019-08-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
مدرید23-08-122019-08-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
كوااللمبور16-08-122019-08-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
طرابزون16-08-122019-08-2019المالي واعداد الموازنات

كوااللمبور16-08-122019-08-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

طرابزون16-08-122019-08-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

برلین16-08-122019-08-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel بروكسل16-08-122019-08-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

زیورخ16-08-122019-08-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

بكین16-08-122019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
بانكوك16-08-122019-08-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS تورنتو16-08-122019-08-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
سنغافورة16-08-122019-08-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
لندن16-08-122019-08-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
جنیف16-08-122019-08-2019الختامیة

فیینا16-08-122019-08-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

برشلونة16-08-122019-08-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

امستردام23-08-122019-08-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

باریس16-08-122019-08-2019نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145



باستخدام الحاسب اآللي

اسطنبول17-08-132019-08-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
اسطنبول17-08-132019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
دبي29-08-182019-08-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
عمان22-08-182019-08-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

الریاض22-08-182019-08-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

القاھرة22-08-182019-08-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

المنامة22-08-182019-08-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
بیروت22-08-182019-08-2019ودعم القرارات المالیة

الكویت22-08-182019-08-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

دبي22-08-182019-08-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

عمان22-08-182019-08-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019الكشوف البنكیة

الریاض22-08-182019-08-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
القاھرة22-08-182019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
المنامة22-08-182019-08-2019النقدیة والصنادیق

بیروت29-08-182019-08-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

الكویت22-08-182019-08-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

مراكش22-08-182019-08-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

الدوحة22-08-182019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
مسقط22-08-182019-08-2019إتخاذ القرارات

تونس22-08-182019-08-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
جدة22-08-182019-08-2019التجارة االلكترونیة

تونس22-08-182019-08-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
جدة22-08-182019-08-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
ماربیال23-08-192019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

مدرید30-08-192019-08-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
كوااللمبور23-08-192019-08-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
طرابزون23-08-192019-08-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور2019-08-192019-08-23



طرابزون23-08-192019-08-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
برلین23-08-192019-08-2019المتكاملة

بروكسل23-08-192019-08-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel زیورخ23-08-192019-08-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
بكین23-08-192019-08-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS بانكوك23-08-192019-08-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

تورنتو23-08-192019-08-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

تورنتو23-08-192019-08-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS سنغافورة23-08-192019-08-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
لندن23-08-192019-08-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

جنیف23-08-192019-08-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
فیینا23-08-192019-08-2019الختامیة

میونیخ23-08-192019-08-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
برشلونة23-08-192019-08-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

امستردام23-08-192019-08-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

باریس23-08-192019-08-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

اسطنبول24-08-202019-08-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

اسطنبول24-08-202019-08-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

دبي05-09-252019-08-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
عمان29-08-252019-08-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
الریاض29-08-252019-08-2019المالي واعداد الموازنات

القاھرة29-08-252019-08-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

المنامة29-08-252019-08-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

بیروت29-08-252019-08-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
الكویت29-08-252019-08-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

دبي29-08-252019-08-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
عمان29-08-252019-08-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

الریاض29-08-252019-08-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

القاھرة29-08-252019-08-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
المنامة29-08-252019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

أل ة ة



النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
النقدیة والصنادیق

بیروت2019-08-252019-08-29

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
الكویت29-08-252019-08-2019التجارة االلكترونیة

406Excel مراكش29-08-252019-08-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
الدوحة29-08-252019-08-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS مسقط29-08-252019-08-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
تونس29-08-252019-08-2019الكشوف البنكیة

جدة05-09-252019-08-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
تونس29-08-252019-08-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
جدة29-08-252019-08-2019ودعم القرارات المالیة

ماربیال30-08-262019-08-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

مدرید30-08-262019-08-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
كوااللمبور06-09-262019-08-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
طرابزون30-08-262019-08-2019الدولیة

كوااللمبور30-08-262019-08-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

طرابزون30-08-262019-08-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

برلین30-08-262019-08-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
بروكسل30-08-262019-08-2019المتكاملة

زیورخ30-08-262019-08-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

بكین30-08-262019-08-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

بانكوك30-08-262019-08-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
تورنتو30-08-262019-08-2019إتخاذ القرارات

سنغافورة30-08-262019-08-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

سنغافورة30-08-262019-08-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS لندن30-08-262019-08-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
جنیف30-08-262019-08-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

فیینا30-08-262019-08-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
میونیخ30-08-262019-08-2019الختامیة

براغ30-08-262019-08-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
برشلونة30-08-262019-08-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
امستردام30-08-262019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

اسطنبول31-08-272019-08-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

اسطنبول31-08-272019-08-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

دبي05-09-012019-09-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

أل ة ة ة



المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

عمان2019-09-012019-09-12

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019المالي واعداد الموازنات

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
الریاض05-09-012019-09-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

القاھرة05-09-012019-09-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

المنامة05-09-012019-09-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

بیروت05-09-012019-09-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
الكویت05-09-012019-09-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
دبي05-09-012019-09-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

عمان05-09-012019-09-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

الریاض05-09-012019-09-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

القاھرة05-09-012019-09-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

المنامة05-09-012019-09-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
بیروت05-09-012019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

الكویت12-09-012019-09-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

مراكش05-09-012019-09-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

الدوحة05-09-012019-09-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مسقط05-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

تونس05-09-012019-09-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
جدة05-09-012019-09-2019النقدیة والصنادیق

تونس05-09-012019-09-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

جدة05-09-012019-09-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
مدرید06-09-022019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور13-09-022019-09-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
طرابزون06-09-022019-09-2019المحاسبیة

كوااللمبور06-09-022019-09-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
طرابزون06-09-022019-09-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
برلین06-09-022019-09-2019التجارة االلكترونیة

بروكسل06-09-022019-09-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
زیورخ06-09-022019-09-2019المتكاملة

406Excel بكین06-09-022019-09-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
بانكوك06-09-022019-09-2019وتحلیل االنحرافات



657SPSS تورنتو06-09-022019-09-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
سنغافورة06-09-022019-09-2019إتخاذ القرارات

لندن06-09-022019-09-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

لندن06-09-022019-09-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
جنیف06-09-022019-09-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
فیینا06-09-022019-09-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

میونیخ06-09-022019-09-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
براغ06-09-022019-09-2019الختامیة

روما06-09-022019-09-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS برشلونة06-09-022019-09-2019االحصائي

امستردام06-09-022019-09-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
اسطنبول07-09-032019-09-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
اسطنبول07-09-032019-09-2019الكشوف البنكیة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
دبي12-09-082019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

عمان19-09-082019-09-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
الریاض12-09-082019-09-2019الدولیة

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
القاھرة12-09-082019-09-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

المنامة12-09-082019-09-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

بیروت12-09-082019-09-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

الكویت12-09-082019-09-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
دبي12-09-082019-09-2019ودعم القرارات المالیة

عمان12-09-082019-09-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

الریاض12-09-082019-09-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
القاھرة12-09-082019-09-2019الكشوف البنكیة

المنامة12-09-082019-09-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

بیروت12-09-082019-09-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
الكویت12-09-082019-09-2019النقدیة والصنادیق

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
مراكش12-09-082019-09-2019المتكاملة



406Excel الدوحة12-09-082019-09-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
مسقط12-09-082019-09-2019وتحلیل االنحرافات

تونس12-09-082019-09-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
جدة12-09-082019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
تونس12-09-082019-09-2019المالي واعداد الموازنات

جدة12-09-082019-09-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

مدرید13-09-092019-09-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

كوااللمبور13-09-092019-09-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
طرابزون20-09-092019-09-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
كوااللمبور13-09-092019-09-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

طرابزون13-09-092019-09-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

برلین20-09-092019-09-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
بروكسل13-09-092019-09-2019التجارة االلكترونیة

زیورخ13-09-092019-09-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بكین13-09-092019-09-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

بانكوك13-09-092019-09-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

تورنتو13-09-092019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS سنغافورة13-09-092019-09-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
لندن13-09-092019-09-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS جنیف13-09-092019-09-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
فیینا13-09-092019-09-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
میونیخ13-09-092019-09-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

براغ13-09-092019-09-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
روما13-09-092019-09-2019الختامیة

جاكرتا13-09-092019-09-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

برشلونة13-09-092019-09-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

برشلونة13-09-092019-09-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

اسطنبول14-09-102019-09-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

اسطنبول14-09-102019-09-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

دبي19-09-152019-09-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

عمان19-09-152019-09-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
شرم الشیخ26-09-152019-09-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019الدولیة

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
المحاسبیة

الریاض2019-09-152019-09-19



القاھرة19-09-152019-09-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
المنامة19-09-152019-09-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

بیروت19-09-152019-09-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

الكویت19-09-152019-09-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

دبي19-09-152019-09-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
عمان19-09-152019-09-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
الریاض19-09-152019-09-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

القاھرة19-09-152019-09-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
المنامة19-09-152019-09-2019الكشوف البنكیة

بیروت19-09-152019-09-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
الكویت19-09-152019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

مراكش19-09-152019-09-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

الدوحة19-09-152019-09-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

مسقط19-09-152019-09-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

تونس19-09-152019-09-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

جدة19-09-152019-09-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
تونس19-09-152019-09-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

جدة19-09-152019-09-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
كوااللمبور20-09-162019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

طرابزون27-09-162019-09-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
كوااللمبور20-09-162019-09-2019ودعم القرارات المالیة

طرابزون20-09-162019-09-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
برلین20-09-162019-09-2019النقدیة والصنادیق

بروكسل27-09-162019-09-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
زیورخ20-09-162019-09-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
بكین20-09-162019-09-2019المتكاملة

406Excel بانكوك20-09-162019-09-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
تورنتو20-09-162019-09-2019وتحلیل االنحرافات

سنغافورة20-09-162019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS لندن20-09-162019-09-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

جنیف20-09-162019-09-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

جنیف20-09-162019-09-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898



افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS االحصائي

فیینا2019-09-162019-09-20

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
میونیخ20-09-162019-09-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
براغ20-09-162019-09-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

روما20-09-162019-09-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
جاكرتا20-09-162019-09-2019الختامیة

باریس20-09-162019-09-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
برشلونة20-09-162019-09-2019إتخاذ القرارات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
اسطنبول21-09-172019-09-2019المالي واعداد الموازنات

اسطنبول21-09-172019-09-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
عمان26-09-222019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ03-10-222019-09-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019المحاسبیة

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
الریاض03-10-222019-09-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
القاھرة26-09-222019-09-2019المالي واعداد الموازنات

المنامة26-09-222019-09-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
بیروت26-09-222019-09-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

الكویت26-09-222019-09-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

دبي26-09-222019-09-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
عمان26-09-222019-09-2019ودعم القرارات المالیة

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

الریاض26-09-222019-09-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

القاھرة26-09-222019-09-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

المنامة26-09-222019-09-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
بیروت26-09-222019-09-2019الكشوف البنكیة

الكویت26-09-222019-09-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
مراكش26-09-222019-09-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
الدوحة26-09-222019-09-2019المتكاملة

406Excel مسقط26-09-222019-09-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

تونس26-09-222019-09-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

جدة26-09-222019-09-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
تونس26-09-222019-09-2019الدولیة



جدة26-09-222019-09-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

كوااللمبور27-09-232019-09-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

طرابزون27-09-232019-09-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

كوااللمبور27-09-232019-09-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
طرابزون27-09-232019-09-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
برلین27-09-232019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
بروكسل27-09-232019-09-2019النقدیة والصنادیق

زیورخ04-10-232019-09-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

بكین27-09-232019-09-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بانكوك27-09-232019-09-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

تورنتو27-09-232019-09-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
سنغافورة27-09-232019-09-2019وتحلیل االنحرافات

لندن27-09-232019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
جنیف27-09-232019-09-2019إتخاذ القرارات

فیینا27-09-232019-09-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

فیینا27-09-232019-09-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS میونیخ27-09-232019-09-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
براغ27-09-232019-09-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
روما27-09-232019-09-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

جاكرتا27-09-232019-09-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

ماربیال27-09-232019-09-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
باریس27-09-232019-09-2019الختامیة

657SPSS برشلونة27-09-232019-09-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
اسطنبول28-09-242019-09-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

اسطنبول28-09-242019-09-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

عمان03-10-292019-09-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
الدار البیضاء10-10-292019-09-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

الریاض10-10-292019-09-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
القاھرة03-10-292019-09-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
المنامة03-10-292019-09-2019المالي واعداد الموازنات

بیروت03-10-292019-09-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

الكویت03-10-292019-09-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

دبي03-10-292019-09-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

أل



عمان03-10-292019-09-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

الریاض03-10-292019-09-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

القاھرة03-10-292019-09-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

المنامة03-10-292019-09-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

بیروت03-10-292019-09-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

الكویت03-10-292019-09-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مراكش10-10-292019-09-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

الدوحة03-10-292019-09-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

مسقط03-10-292019-09-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
تونس03-10-292019-09-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
جدة03-10-292019-09-2019الكشوف البنكیة

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
تونس03-10-292019-09-2019المحاسبیة

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
جدة03-10-292019-09-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
طرابزون04-10-302019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور04-10-302019-09-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
طرابزون04-10-302019-09-2019ودعم القرارات المالیة

برلین04-10-302019-09-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
بروكسل04-10-302019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
زیورخ04-10-302019-09-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
بكین04-10-302019-09-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
بانكوك04-10-302019-09-2019المتكاملة

406Excel تورنتو04-10-302019-09-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

سنغافورة04-10-302019-09-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
لندن04-10-302019-09-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS جنیف04-10-302019-09-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
فیینا04-10-302019-09-2019إتخاذ القرارات

میونیخ04-10-302019-09-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

میونیخ04-10-302019-09-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS براغ04-10-302019-09-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
روما04-10-302019-09-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
ومراقبة التكالیف التشغیلیة

جاكرتا2019-09-302019-10-04



النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
ماربیال04-10-302019-09-2019الختامیة

امستردام04-10-302019-09-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

باریس04-10-302019-09-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

برشلونة04-10-302019-09-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
اسطنبول05-10-012019-10-2019الدولیة

اسطنبول05-10-012019-10-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

الدار البیضاء17-10-062019-10-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

الریاض10-10-062019-10-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
القاھرة10-10-062019-10-2019الدولیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
المنامة10-10-062019-10-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
بیروت10-10-062019-10-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
الكویت10-10-062019-10-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

دبي10-10-062019-10-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

عمان10-10-062019-10-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019ودعم القرارات المالیة

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
الریاض10-10-062019-10-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

القاھرة10-10-062019-10-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

المنامة10-10-062019-10-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

بیروت10-10-062019-10-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
الكویت10-10-062019-10-2019الكشوف البنكیة

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
مراكش10-10-062019-10-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
الدوحة10-10-062019-10-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
مسقط10-10-062019-10-2019المتكاملة

تونس10-10-062019-10-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

جدة10-10-062019-10-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
تونس17-10-062019-10-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

جدة10-10-062019-10-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

طرابزون11-10-072019-10-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

كوااللمبور11-10-072019-10-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

طرابزون11-10-072019-10-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

برلین11-10-072019-10-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378



بروكسل11-10-072019-10-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
زیورخ11-10-072019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

بكین18-10-072019-10-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

بانكوك11-10-072019-10-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

تورنتو11-10-072019-10-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel سنغافورة11-10-072019-10-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

لندن11-10-072019-10-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

جنیف11-10-072019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS فیینا11-10-072019-10-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
میونیخ11-10-072019-10-2019إتخاذ القرارات

براغ11-10-072019-10-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

براغ11-10-072019-10-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS روما11-10-072019-10-2019االحصائي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
جاكرتا11-10-072019-10-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

ماربیال11-10-072019-10-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

مدرید11-10-072019-10-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
امستردام11-10-072019-10-2019الختامیة

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
باریس11-10-072019-10-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
برشلونة11-10-072019-10-2019وتحلیل االنحرافات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
اسطنبول12-10-082019-10-2019المحاسبیة

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
اسطنبول12-10-082019-10-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
الریاض17-10-132019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
القاھرة17-10-132019-10-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
المنامة17-10-132019-10-2019الدولیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
بیروت17-10-132019-10-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

الكویت17-10-132019-10-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
دبي17-10-132019-10-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

عمان17-10-132019-10-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
ودعم القرارات المالیة

الریاض2019-10-132019-10-17



االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
القاھرة17-10-132019-10-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

المنامة17-10-132019-10-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

بیروت17-10-132019-10-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

الكویت17-10-132019-10-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
مراكش17-10-132019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

الدوحة24-10-132019-10-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

مسقط17-10-132019-10-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

دبي17-10-132019-10-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

تونس17-10-132019-10-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

جدة17-10-132019-10-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

تونس24-10-132019-10-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
جدة17-10-132019-10-2019المالي واعداد الموازنات

كوااللمبور18-10-142019-10-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

طرابزون18-10-142019-10-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
برلین18-10-142019-10-2019الكشوف البنكیة

بروكسل18-10-142019-10-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

زیورخ18-10-142019-10-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
بكین18-10-142019-10-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
بانكوك18-10-142019-10-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
تورنتو18-10-142019-10-2019المتكاملة

سنغافورة18-10-142019-10-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel لندن18-10-142019-10-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
جنیف18-10-142019-10-2019وتحلیل االنحرافات

فیینا18-10-142019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS میونیخ18-10-142019-10-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
براغ18-10-142019-10-2019إتخاذ القرارات

روما18-10-142019-10-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

روما18-10-142019-10-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS جاكرتا18-10-142019-10-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
ماربیال18-10-142019-10-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
مدرید18-10-142019-10-2019الختامیة

امستردام18-10-142019-10-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
باریس18-10-142019-10-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

برشلونة18-10-142019-10-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

أل ة ة ة



المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

اسطنبول2019-10-152019-10-26

اسطنبول19-10-152019-10-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

الریاض24-10-202019-10-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
القاھرة31-10-202019-10-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
المنامة24-10-202019-10-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
بیروت24-10-202019-10-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
الكویت24-10-202019-10-2019المالي واعداد الموازنات

دبي24-10-202019-10-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

عمان24-10-202019-10-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019ودعم القرارات المالیة

الریاض24-10-202019-10-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

القاھرة24-10-202019-10-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
المنامة24-10-202019-10-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

بیروت24-10-202019-10-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

الكویت24-10-202019-10-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

مراكش24-10-202019-10-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
الدوحة24-10-202019-10-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
مسقط24-10-202019-10-2019التجارة االلكترونیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
دبي24-10-202019-10-2019الختامیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
تونس24-10-202019-10-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

جدة24-10-202019-10-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

تونس24-10-202019-10-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
جدة24-10-202019-10-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
كوااللمبور25-10-212019-10-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

طرابزون25-10-212019-10-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

برلین25-10-212019-10-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
بروكسل25-10-212019-10-2019الكشوف البنكیة

زیورخ25-10-212019-10-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
بكین25-10-212019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

بانكوك01-11-212019-10-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

تورنتو25-10-212019-10-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393



بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
سنغافورة25-10-212019-10-2019المتكاملة

لندن25-10-212019-10-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

جنیف25-10-212019-10-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
فیینا25-10-212019-10-2019وتحلیل االنحرافات

میونیخ25-10-212019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS براغ25-10-212019-10-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
روما25-10-212019-10-2019إتخاذ القرارات

جاكرتا25-10-212019-10-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

جاكرتا25-10-212019-10-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
ماربیال25-10-212019-10-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

مدرید25-10-212019-10-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

كوااللمبور25-10-212019-10-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
امستردام25-10-212019-10-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS باریس25-10-212019-10-2019االحصائي

406Excel برشلونة25-10-212019-10-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

اسطنبول02-11-222019-10-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

اسطنبول26-10-222019-10-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

القاھرة07-11-272019-10-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
المنامة07-11-272019-10-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
بیروت31-10-272019-10-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
الكویت31-10-272019-10-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
دبي31-10-272019-10-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
عمان31-10-272019-10-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

شرم الشیخ31-10-272019-10-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

الریاض31-10-272019-10-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

القاھرة31-10-272019-10-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

المنامة31-10-272019-10-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
بیروت31-10-272019-10-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

الكویت31-10-272019-10-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

مراكش31-10-272019-10-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
الدوحة31-10-272019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

مسقط07-11-272019-10-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390



دبي31-10-272019-10-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

عمان31-10-272019-10-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
تونس31-10-272019-10-2019ودعم القرارات المالیة

جدة31-10-272019-10-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
تونس31-10-272019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
جدة31-10-272019-10-2019الدولیة

كوااللمبور01-11-282019-10-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

طرابزون01-11-282019-10-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

برلین01-11-282019-10-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

بروكسل01-11-282019-10-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
زیورخ01-11-282019-10-2019الكشوف البنكیة

بكین01-11-282019-10-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
بانكوك01-11-282019-10-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
تورنتو01-11-282019-10-2019التجارة االلكترونیة

سنغافورة01-11-282019-10-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
لندن01-11-282019-10-2019المتكاملة

406Excel جنیف01-11-282019-10-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

فیینا01-11-282019-10-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
میونیخ01-11-282019-10-2019وتحلیل االنحرافات

براغ01-11-282019-10-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS روما01-11-282019-10-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
جاكرتا01-11-282019-10-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS ماربیال01-11-282019-10-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
مدرید01-11-282019-10-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
كوااللمبور01-11-282019-10-2019الختامیة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
امستردام01-11-282019-10-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

باریس01-11-282019-10-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

باریس01-11-282019-10-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

برشلونة01-11-282019-10-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

اسطنبول02-11-292019-10-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
اسطنبول02-11-292019-10-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

القاھرة07-11-032019-11-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المنامة14-11-032019-11-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

بیروت14-11-032019-11-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168



المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
الكویت07-11-032019-11-2019الدولیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
دبي07-11-032019-11-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

عمان07-11-032019-11-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

الریاض07-11-032019-11-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
القاھرة07-11-032019-11-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

المنامة07-11-032019-11-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

بیروت07-11-032019-11-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

الكویت07-11-032019-11-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
مراكش07-11-032019-11-2019الكشوف البنكیة

الدوحة07-11-032019-11-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
مسقط07-11-032019-11-2019النقدیة والصنادیق

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
دبي07-11-032019-11-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
عمان07-11-032019-11-2019الختامیة

تونس07-11-032019-11-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
جدة07-11-032019-11-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
جدة07-11-032019-11-2019المحاسبیة

تونس07-11-032019-11-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
كوااللمبور08-11-042019-11-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
طرابزون08-11-042019-11-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

برلین08-11-042019-11-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

بروكسل08-11-042019-11-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

زیورخ08-11-042019-11-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

بكین08-11-042019-11-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
بانكوك08-11-042019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

تورنتو15-11-042019-11-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
سنغافورة08-11-042019-11-2019التجارة االلكترونیة

لندن08-11-042019-11-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

جنیف08-11-042019-11-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel فیینا08-11-042019-11-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

میونیخ08-11-042019-11-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
براغ08-11-042019-11-2019وتحلیل االنحرافات



روما08-11-042019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

657SPSS جاكرتا08-11-042019-11-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

ماربیال08-11-042019-11-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

ماربیال08-11-042019-11-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
مدرید08-11-042019-11-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

كوااللمبور08-11-042019-11-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

طرابزون08-11-042019-11-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS امستردام08-11-042019-11-2019االحصائي

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
باریس08-11-042019-11-2019إتخاذ القرارات

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
برشلونة08-11-042019-11-2019المتكاملة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
اسطنبول09-11-052019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
اسطنبول09-11-052019-11-2019ودعم القرارات المالیة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
القاھرة14-11-102019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

المنامة14-11-102019-11-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

بیروت21-11-102019-11-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
الكویت14-11-102019-11-2019المحاسبیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
دبي14-11-102019-11-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
عمان14-11-102019-11-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

الدار البیضاء14-11-102019-11-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

الریاض14-11-102019-11-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
القاھرة14-11-102019-11-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
المنامة14-11-102019-11-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

بیروت14-11-102019-11-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
الكویت14-11-102019-11-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

مراكش14-11-102019-11-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

الدوحة14-11-102019-11-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
مسقط14-11-102019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
دبي14-11-102019-11-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

عمان14-11-102019-11-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

تونس14-11-102019-11-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350



جدة14-11-102019-11-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
جدة21-11-102019-11-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
كوااللمبور15-11-112019-11-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

طرابزون15-11-112019-11-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

برلین15-11-112019-11-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

بروكسل15-11-112019-11-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

زیورخ15-11-112019-11-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
بكین15-11-112019-11-2019الكشوف البنكیة

بانكوك15-11-112019-11-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
تورنتو15-11-112019-11-2019النقدیة والصنادیق

سنغافورة22-11-112019-11-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
لندن15-11-112019-11-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
جنیف15-11-112019-11-2019المتكاملة

فیینا15-11-112019-11-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel میونیخ15-11-112019-11-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

براغ15-11-112019-11-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
روما15-11-112019-11-2019وتحلیل االنحرافات

جاكرتا15-11-112019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
ماربیال15-11-112019-11-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS مدرید15-11-112019-11-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
كوااللمبور15-11-112019-11-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
طرابزون15-11-112019-11-2019الختامیة

امستردام15-11-112019-11-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

امستردام15-11-112019-11-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

657SPSS باریس15-11-112019-11-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

برشلونة15-11-112019-11-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

اسطنبول16-11-122019-11-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

اسطنبول16-11-122019-11-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

القاھرة21-11-172019-11-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
المنامة21-11-172019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

بیروت21-11-172019-11-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
الكویت28-11-172019-11-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
دبي21-11-172019-11-2019المحاسبیة

عمان21-11-172019-11-2019معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175



إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
الریاض21-11-172019-11-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

القاھرة21-11-172019-11-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
المنامة21-11-172019-11-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
بیروت21-11-172019-11-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

الكویت21-11-172019-11-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

مراكش21-11-172019-11-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
الدوحة21-11-172019-11-2019الكشوف البنكیة

مسقط21-11-172019-11-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS دبي21-11-172019-11-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
عمان21-11-172019-11-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019الختامیة

الریاض21-11-172019-11-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

تونس21-11-172019-11-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

جدة21-11-172019-11-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

جدة28-11-172019-11-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
كوااللمبور22-11-182019-11-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
طرابزون22-11-182019-11-2019المالي واعداد الموازنات

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
برلین22-11-182019-11-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

بروكسل22-11-182019-11-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

زیورخ22-11-182019-11-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

بكین22-11-182019-11-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

بانكوك22-11-182019-11-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
تورنتو22-11-182019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
سنغافورة22-11-182019-11-2019النقدیة والصنادیق

لندن29-11-182019-11-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

جنیف22-11-182019-11-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
فیینا22-11-182019-11-2019المتكاملة

میونیخ22-11-182019-11-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel براغ22-11-182019-11-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

روما22-11-182019-11-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
جاكرتا22-11-182019-11-2019وتحلیل االنحرافات



657SPSS ماربیال22-11-182019-11-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

مدرید22-11-182019-11-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

مدرید22-11-182019-11-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
كوااللمبور22-11-182019-11-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

طرابزون22-11-182019-11-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
امستردام22-11-182019-11-2019إتخاذ القرارات

باریس22-11-182019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
برشلونة22-11-182019-11-2019التجارة االلكترونیة

اسطنبول23-11-192019-11-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

المنامة28-11-242019-11-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
بیروت28-11-242019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

الكویت05-12-242019-11-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
دبي05-12-242019-11-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
عمان28-11-242019-11-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019المالي واعداد الموازنات

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

الریاض28-11-242019-11-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

القاھرة28-11-242019-11-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

المنامة28-11-242019-11-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
بیروت28-11-242019-11-2019ودعم القرارات المالیة

الكویت28-11-242019-11-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

مراكش28-11-242019-11-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

الدوحة28-11-242019-11-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

مسقط28-11-242019-11-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

دبي28-11-242019-11-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

دبي28-11-242019-11-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
عمان28-11-242019-11-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
الریاض28-11-242019-11-2019الختامیة

تونس28-11-242019-11-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
جدة28-11-242019-11-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

جدة28-11-242019-11-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
كوااللمبور29-11-252019-11-2019المحاسبیة



معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

طرابزون2019-11-252019-11-29

برلین29-11-252019-11-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
بروكسل29-11-252019-11-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

زیورخ29-11-252019-11-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

بكین29-11-252019-11-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
بانكوك29-11-252019-11-2019الكشوف البنكیة

تورنتو29-11-252019-11-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
سنغافورة29-11-252019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
لندن29-11-252019-11-2019النقدیة والصنادیق

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
جنیف29-11-252019-11-2019التجارة االلكترونیة

فیینا29-11-252019-11-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
میونیخ29-11-252019-11-2019المتكاملة

براغ29-11-252019-11-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel روما29-11-252019-11-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

جاكرتا29-11-252019-11-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

ماربیال29-11-252019-11-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
مدرید29-11-252019-11-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS كوااللمبور29-11-252019-11-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
طرابزون29-11-252019-11-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

657SPSS امستردام29-11-252019-11-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
باریس29-11-252019-11-2019وتحلیل االنحرافات

برشلونة06-12-252019-11-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

اسطنبول30-11-262019-11-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

بیروت05-12-012019-12-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

الكویت05-12-012019-12-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

دبي12-12-012019-12-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
عمان05-12-012019-12-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
الریاض05-12-012019-12-2019المالي واعداد الموازنات

القاھرة05-12-012019-12-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

المنامة05-12-012019-12-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

بیروت05-12-012019-12-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

الكویت05-12-012019-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361



الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

مراكش05-12-012019-12-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

الدوحة05-12-012019-12-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
مسقط05-12-012019-12-2019الكشوف البنكیة

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
دبي05-12-012019-12-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS عمان05-12-012019-12-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019الختامیة

الریاض05-12-012019-12-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

تونس05-12-012019-12-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
تونس05-12-012019-12-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
جدة05-12-012019-12-2019ودعم القرارات المالیة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
جدة05-12-012019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
كوااللمبور13-12-022019-12-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
طرابزون06-12-022019-12-2019الدولیة

برلین06-12-022019-12-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

بروكسل06-12-022019-12-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
زیورخ06-12-022019-12-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

بكین06-12-022019-12-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

بانكوك06-12-022019-12-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

تورنتو06-12-022019-12-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

سنغافورة06-12-022019-12-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
لندن06-12-022019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

جنیف13-12-022019-12-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
فیینا06-12-022019-12-2019التجارة االلكترونیة

میونیخ06-12-022019-12-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
براغ06-12-022019-12-2019المتكاملة

روما06-12-022019-12-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

406Excel جاكرتا06-12-022019-12-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
ماربیال06-12-022019-12-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS مدرید06-12-022019-12-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

كوااللمبور06-12-022019-12-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

كوااللمبور06-12-022019-12-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898



نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
باستخدام الجداول اإللكترونیة

طرابزون2019-12-022019-12-06

امستردام06-12-022019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

باریس06-12-022019-12-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
برشلونة06-12-022019-12-2019النقدیة والصنادیق

اسطنبول07-12-032019-12-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
الكویت12-12-082019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

دبي12-12-082019-12-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
عمان19-12-082019-12-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019الدولیة

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019المالي واعداد الموازنات

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
الریاض12-12-082019-12-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

القاھرة12-12-082019-12-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

المنامة12-12-082019-12-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

بیروت12-12-082019-12-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
الكویت12-12-082019-12-2019ودعم القرارات المالیة

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
مراكش12-12-082019-12-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

الدوحة12-12-082019-12-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

مسقط12-12-082019-12-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

657SPSS دبي12-12-082019-12-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

عمان12-12-082019-12-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

عمان12-12-082019-12-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
الریاض12-12-082019-12-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
تونس12-12-082019-12-2019الختامیة

تونس12-12-082019-12-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

جدة12-12-082019-12-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

جدة12-12-082019-12-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

كوااللمبور20-12-092019-12-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
طرابزون13-12-092019-12-2019المحاسبیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
برلین13-12-092019-12-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

بروكسل13-12-092019-12-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

زیورخ13-12-092019-12-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

بكین13-12-092019-12-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368



بانكوك13-12-092019-12-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
تورنتو13-12-092019-12-2019الكشوف البنكیة

سنغافورة13-12-092019-12-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

لندن13-12-092019-12-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
جنیف13-12-092019-12-2019النقدیة والصنادیق

فیینا20-12-092019-12-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
میونیخ13-12-092019-12-2019التجارة االلكترونیة

براغ13-12-092019-12-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
روما13-12-092019-12-2019المتكاملة

جاكرتا13-12-092019-12-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

ماربیال13-12-092019-12-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

مدرید13-12-092019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
كوااللمبور13-12-092019-12-2019إتخاذ القرارات

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS طرابزون13-12-092019-12-2019االحصائي

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
امستردام13-12-092019-12-2019وتحلیل االنحرافات

406Excel باریس13-12-092019-12-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
برشلونة13-12-092019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
اسطنبول14-12-102019-12-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

اسطنبول14-12-102019-12-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

الكویت19-12-152019-12-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
دبي19-12-152019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

عمان26-12-152019-12-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019المحاسبیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
الریاض19-12-152019-12-2019الدولیة

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
القاھرة19-12-152019-12-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

المنامة19-12-152019-12-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

بیروت19-12-152019-12-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

الكویت19-12-152019-12-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

مراكش19-12-152019-12-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

الدوحة19-12-152019-12-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

مسقط19-12-152019-12-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

دبي19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410



اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
إتخاذ القرارات

عمان2019-12-152019-12-19

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS شرم الشیخ19-12-152019-12-2019االحصائي

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
الریاض19-12-152019-12-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

القاھرة19-12-152019-12-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

تونس19-12-152019-12-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
تونس19-12-152019-12-2019المالي واعداد الموازنات

جدة19-12-152019-12-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

كوااللمبور20-12-162019-12-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
طرابزون27-12-162019-12-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
برلین20-12-162019-12-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
بروكسل20-12-162019-12-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

زیورخ20-12-162019-12-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
بكین20-12-162019-12-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

بانكوك20-12-162019-12-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

تورنتو20-12-162019-12-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
سنغافورة20-12-162019-12-2019الكشوف البنكیة

لندن20-12-162019-12-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
جنیف20-12-162019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
فیینا20-12-162019-12-2019النقدیة والصنادیق

میونیخ27-12-162019-12-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
براغ20-12-162019-12-2019التجارة االلكترونیة

روما20-12-162019-12-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
جاكرتا20-12-162019-12-2019المتكاملة

406Excel ماربیال20-12-162019-12-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
مدرید20-12-162019-12-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS كوااللمبور20-12-162019-12-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

طرابزون20-12-162019-12-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

طرابزون20-12-162019-12-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

امستردام20-12-162019-12-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

باریس20-12-162019-12-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

برشلونة20-12-162019-12-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

اسطنبول21-12-172019-12-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182



النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
الختامیة

اسطنبول2019-12-172019-12-21

دبي26-12-222019-12-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

عمان26-12-222019-12-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
شرم الشیخ02-01-222020-12-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019الدولیة

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
الریاض26-12-222019-12-2019المحاسبیة

القاھرة26-12-222019-12-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
المنامة26-12-222019-12-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

بیروت26-12-222019-12-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

الكویت26-12-222019-12-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

مراكش26-12-222019-12-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
الدوحة26-12-222019-12-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

مسقط26-12-222019-12-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
دبي26-12-222019-12-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS عمان26-12-222019-12-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS الریاض26-12-222019-12-2019االحصائي

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
القاھرة26-12-222019-12-2019الختامیة

المنامة26-12-222019-12-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
تونس26-12-222019-12-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
تونس26-12-222019-12-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

جدة26-12-222019-12-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
كوااللمبور27-12-232019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

طرابزون03-01-232020-12-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

برلین27-12-232019-12-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
بروكسل27-12-232019-12-2019ودعم القرارات المالیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
زیورخ27-12-232019-12-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

بكین27-12-232019-12-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

بانكوك27-12-232019-12-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

تورنتو27-12-232019-12-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

سنغافورة27-12-232019-12-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372



اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
الكشوف البنكیة

لندن2019-12-232019-12-27

جنیف27-12-232019-12-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
فیینا27-12-232019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
میونیخ27-12-232019-12-2019النقدیة والصنادیق

براغ03-01-232020-12-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
روما27-12-232019-12-2019التجارة االلكترونیة

جاكرتا27-12-232019-12-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

ماربیال27-12-232019-12-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

مدرید27-12-232019-12-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

كوااللمبور27-12-232019-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
طرابزون27-12-232019-12-2019إتخاذ القرارات

406Excel امستردام27-12-232019-12-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
باریس27-12-232019-12-2019المتكاملة

برشلونة27-12-232019-12-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
اسطنبول28-12-242019-12-2019المالي واعداد الموازنات

اسطنبول28-12-242019-12-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعـداد الموازنات وتطبیقاتھا145
عمان02-01-292020-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ09-01-292020-12-2019إعداد التقاریر الدوریة، القوائم المالیة وإعداد الحساب الختامي167

المعاییر المتقدمة في تحلیـل القوائم المالیة ومراجعة البیانات169
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019المحاسبیة

المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي، إدارة168
الریاض09-01-292020-12-2019المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

المعاییر واالنظمة المالیة والمحاسبیة المتقدمة والتخطیط176
القاھرة02-01-292020-12-2019المالي واعداد الموازنات

المنامة02-01-292020-12-2019اإلدارة الفعالة لألقسـام المالیة والمحاسبیة182

نظم المحاسبة عن الجوانب المالیة لشؤون الموظفین والموارد287
بیروت02-01-292020-12-2019البشریة تخطیط وقیاس ورقابة االجور والمرتبات

الكویت02-01-292020-12-2019محاسبة االستثمار وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة347

اإلستراتیجیات المتقدمة في تحلیل القوائم المالیة ومراجعة361
مراكش02-01-292020-12-2019الحسابات المالیة وفق المعاییر الدولیة

الدوحة02-01-292020-12-2019المحاسبـة والتحلیـل المالي لغیر المحاسبین365

مسقط02-01-292020-12-2019تصمیم النظـم المحاسبیة باستخدام الحاسـب األلى368

دبي02-01-292020-12-2019إعداد القیود المحاسبیة، القوائم المالیة والحسابات الختامیة407

عمان02-01-292020-12-2019البرنامج المتكامل إلعداد وتأھیل مساعد حسابات معتمد410

اإلحصاء ودوره في التخطیط، المتابعة، نظم المعلومات ودعم669
شرم الشیخ02-01-292020-12-2019إتخاذ القرارات

الریاض02-01-292020-12-2019الذمم الدائنة من المحاسبة إلى اإلدارة833

افضل الطرق في استخدام البرامج االحصائیة وفن التحلیل902
SPSS الدار البیضاء02-01-292020-12-2019االحصائي

الریاض02-01-292020-12-2019أفضل الممارسات الدولیة في حسابات األصول898



القاھرة02-01-292020-12-2019المھارات المتكاملة للمحاسب المعاصر916

النظم المحاسبیة في إعداد قیود التسویات الجردیة واالقفاالت919
المنامة02-01-292020-12-2019الختامیة

بیروت02-01-292020-12-2019اعداد الحسابات الدفتریة باستخدام الحاسب االلى920

نظم التخطیط المالي والتنبؤ وإعداد الموازنات وتطبیقاتھا913
تونس02-01-292020-12-2019باستخدام الجداول اإللكترونیة

تطویر األداء المھني للمحاسبیـن والمدققین وفـق المعاییر174
تونس02-01-292020-12-2019الدولیة

جدة02-01-292020-12-2019إدارة تعـثر الدیـون والمحاسبة عـن التدفقات النقدیة344

كوااللمبور03-01-302020-12-2019مھارات استخدام برامج اإلحصاء اإللكترونیة115

طرابزون03-01-302020-12-2019المحاسبة المتقدمة في التسویات الجردیة واعداد القوائم المالیة166

برلین03-01-302020-12-2019المعاییر المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومیة350

بروكسل03-01-302020-12-2019دعم وتطویر األداء المھني لمحاسبي المصروفات والتسـویات354

تطبیقات المحاسبة اإللكترونیة في أعمال التخطیط والرقابة359
زیورخ03-01-302020-12-2019ودعم القرارات المالیة

بكین03-01-302020-12-2019تحلیل البیانات والقوائم المالیة باستخدام الطـرق اإلحصائیة364

االتجاھات الحدیثة في المحاسبة عن الرواتب واألجور367
بانكوك03-01-302020-12-2019والممیزات باستخدام الحاسب اآللي

تورنتو03-01-302020-12-2019األسس المحاسبیة والمالیة وإعداد القوائم والبیانات المالیة369

سنغافورة03-01-302020-12-2019المحاسبة التحلیلیة واتخاذ القرارات اإلداریة371

لندن03-01-302020-12-2019التسویات الجردیة والتعامل مع األخطاء المحاسبیة ومعالجتھا372

جنیف03-01-302020-12-2019االتجاھات الحدیثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي378

فیینا03-01-302020-12-2019النظم المتقدمة في المحاسبة والمیزانیات والقوائم المالیة382

مھارات تصمیم، تحلیل القوائم المالیة والتخطیط المالي385
میونیخ03-01-302020-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

النظـم المحاسبیة والرقابة وتقییم األداء للقائمین على العملیات386
براغ03-01-302020-12-2019النقدیة والصنادیق

روما10-01-302020-12-2019التحلیـل المالي وقـوائم التدفقـات النقـدیة390

القضایا المحاسبیة ومشكالت المحاسبة والمراجعة في شركات392
جاكرتا03-01-302020-12-2019التجارة االلكترونیة

بناء وتطویر نظم المعلومات المحاسبیة والنظم المالیة398
ماربیال03-01-302020-12-2019المتكاملة

406Excel مدرید03-01-302020-12-2019التحلیل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل

مھارات إعداد ومراقبة تنفیذ الموازنات المالیة والتشغیلیة408
كوااللمبور03-01-302020-12-2019وتحلیل االنحرافات

657SPSS طرابزون03-01-302020-12-2019فن التحلیل اإلحصائي باستخدام

امستردام03-01-302020-12-2019دینامیكیة التخطیط ووضع المیزانیات والتنبؤ المالي401

باریس03-01-302020-12-2019اسس القیاس المحاسبي حسب معاییر المحاسبة الدولیة393

اإلدارة الشاملة للنقدیة ومراجعة العملیات ومطابقتھا مع377
برشلونة03-01-302020-12-2019الكشوف البنكیة

معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، إعداد وتقییم البیانات المالیة،175
اسطنبول04-01-312020-12-2019إدارة المخاطر المالیة وإعداد الموازنات

أفضل ممارسات تخطیط، إعداد الموازنات الفعالة، تنفیذھا915
اسطنبول04-01-312020-12-2019ومراقبة التكالیف التشغیلیة




