




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
جدة14-02-102019-02-2019وبطاقة األداء المتوازن

تونس14-02-102019-02-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

الریاض14-02-102019-02-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
القاھرة14-02-102019-02-2019الموازنات العامة

المنامة14-02-102019-02-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
بیروت14-02-102019-02-2019الموظفین)

الكویت14-02-102019-02-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

مراكش14-02-102019-02-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

الدوحة14-02-102019-02-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

مسقط14-02-102019-02-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
برشلونة15-02-112019-02-2019التقاریر المالیة

باریس15-02-112019-02-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

امستردام15-02-112019-02-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

برلین15-02-112019-02-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
بروكسل15-02-112019-02-2019باستخدام الحاسب اآللي

زیورخ15-02-112019-02-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

بكین15-02-112019-02-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel بانكوك15-02-112019-02-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
تورنتو15-02-112019-02-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
سنغافورة15-02-112019-02-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
لندن15-02-112019-02-2019االستحقاق

جنیف15-02-112019-02-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

فیینا15-02-112019-02-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

میونیخ15-02-112019-02-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

براغ15-02-112019-02-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

روما15-02-112019-02-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
جاكرتا15-02-112019-02-2019اإلستراتیجي

ماربیال15-02-112019-02-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

مدرید15-02-112019-02-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول16-02-122019-02-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
جدة21-02-172019-02-2019الموظفین)

ة أل



تونس21-02-172019-02-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

القاھرة21-02-172019-02-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
المنامة21-02-172019-02-2019الموازنات العامة

بیروت21-02-172019-02-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
الكویت21-02-172019-02-2019وبطاقة األداء المتوازن

مراكش21-02-172019-02-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

الدوحة21-02-172019-02-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel مسقط21-02-172019-02-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

دبي21-02-172019-02-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
برشلونة22-02-182019-02-2019االستحقاق

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
باریس22-02-182019-02-2019اإلستراتیجي

امستردام22-02-182019-02-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

برلین22-02-182019-02-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

بروكسل22-02-182019-02-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
زیورخ22-02-182019-02-2019باستخدام الحاسب اآللي

بكین22-02-182019-02-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

بانكوك22-02-182019-02-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

تورنتو22-02-182019-02-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
سنغافورة22-02-182019-02-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
لندن22-02-182019-02-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
جنیف22-02-182019-02-2019التقاریر المالیة

فیینا22-02-182019-02-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

میونیخ22-02-182019-02-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

براغ22-02-182019-02-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

روما22-02-182019-02-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

جاكرتا22-02-182019-02-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

ماربیال22-02-182019-02-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

مدرید22-02-182019-02-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

اسطنبول23-02-192019-02-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

جدة28-02-242019-02-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

تونس28-02-242019-02-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

القاھرة28-02-242019-02-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

المنامة28-02-242019-02-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
بیروت28-02-242019-02-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
الكویت28-02-242019-02-2019الموظفین)



تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
باستخدام الحاسب اآللي

مراكش2019-02-242019-02-28

الدوحة28-02-242019-02-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

مسقط28-02-242019-02-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

دبي28-02-242019-02-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
برشلونة01-03-252019-02-2019واإلداري

باریس01-03-252019-02-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

امستردام01-03-252019-02-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
برلین01-03-252019-02-2019وبطاقة األداء المتوازن

بروكسل01-03-252019-02-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

زیورخ01-03-252019-02-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

بكین01-03-252019-02-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

بانكوك01-03-252019-02-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel تورنتو01-03-252019-02-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

سنغافورة01-03-252019-02-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
لندن01-03-252019-02-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
جنیف01-03-252019-02-2019االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
فیینا01-03-252019-02-2019التقاریر المالیة

میونیخ01-03-252019-02-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

براغ01-03-252019-02-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

روما01-03-252019-02-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

جاكرتا01-03-252019-02-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
ماربیال01-03-252019-02-2019اإلستراتیجي

مدرید01-03-252019-02-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

كوااللمبور01-03-252019-02-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول02-03-262019-02-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
جدة07-03-032019-03-2019الموازنات العامة

القاھرة07-03-032019-03-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

المنامة07-03-032019-03-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

بیروت07-03-032019-03-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

الكویت07-03-032019-03-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

مراكش07-03-032019-03-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

الدوحة07-03-032019-03-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

مسقط07-03-032019-03-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

دبي07-03-032019-03-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

عمان07-03-032019-03-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
برشلونة08-03-042019-03-2019المالي

باریس08-03-042019-03-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852



تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
امستردام08-03-042019-03-2019اإلستراتیجي

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
برلین08-03-042019-03-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
بروكسل08-03-042019-03-2019وبطاقة األداء المتوازن

زیورخ08-03-042019-03-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
بكین08-03-042019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

بانكوك08-03-042019-03-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

تورنتو08-03-042019-03-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel سنغافورة08-03-042019-03-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

لندن08-03-042019-03-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
جنیف08-03-042019-03-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
فیینا08-03-042019-03-2019االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
میونیخ08-03-042019-03-2019التقاریر المالیة

براغ08-03-042019-03-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

روما08-03-042019-03-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

جاكرتا08-03-042019-03-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

ماربیال08-03-042019-03-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

مدرید08-03-042019-03-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

كوااللمبور08-03-042019-03-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

اسطنبول09-03-052019-03-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

جدة14-03-102019-03-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

القاھرة14-03-102019-03-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

المنامة14-03-102019-03-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

بیروت14-03-102019-03-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
الكویت14-03-102019-03-2019الموازنات العامة

مراكش14-03-102019-03-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
الدوحة14-03-102019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

مسقط14-03-102019-03-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

دبي14-03-102019-03-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

عمان14-03-102019-03-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

برشلونة15-03-112019-03-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

باریس15-03-112019-03-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

امستردام15-03-112019-03-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

برلین15-03-112019-03-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
بروكسل15-03-112019-03-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
زیورخ15-03-112019-03-2019وبطاقة األداء المتوازن

ة ة أل



بكین15-03-112019-03-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

بانكوك15-03-112019-03-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

تورنتو15-03-112019-03-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

سنغافورة15-03-112019-03-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel لندن15-03-112019-03-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
جنیف15-03-112019-03-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
فیینا15-03-112019-03-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
میونیخ15-03-112019-03-2019االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
براغ15-03-112019-03-2019التقاریر المالیة

روما15-03-112019-03-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

جاكرتا15-03-112019-03-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

ماربیال15-03-112019-03-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
مدرید15-03-112019-03-2019اإلستراتیجي

كوااللمبور15-03-112019-03-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

طرابزون15-03-112019-03-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

جدة21-03-172019-03-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

المنامة21-03-172019-03-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

بیروت21-03-172019-03-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

الكویت21-03-172019-03-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
مراكش21-03-172019-03-2019وبطاقة األداء المتوازن

الدوحة21-03-172019-03-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

مسقط21-03-172019-03-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
دبي21-03-172019-03-2019اإلستراتیجي

عمان21-03-172019-03-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

شرم الشیخ21-03-172019-03-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

389Microsoft Excel برشلونة22-03-182019-03-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

باریس22-03-182019-03-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

امستردام22-03-182019-03-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
برلین22-03-182019-03-2019الموازنات العامة

بروكسل22-03-182019-03-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
زیورخ22-03-182019-03-2019الموظفین)

بكین22-03-182019-03-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
بانكوك22-03-182019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

تورنتو22-03-182019-03-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

سنغافورة22-03-182019-03-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

لندن22-03-182019-03-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

ة ة أل



جنیف22-03-182019-03-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
فیینا22-03-182019-03-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
میونیخ22-03-182019-03-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
براغ22-03-182019-03-2019االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
روما22-03-182019-03-2019التقاریر المالیة

جاكرتا22-03-182019-03-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

ماربیال22-03-182019-03-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

مدرید22-03-182019-03-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

كوااللمبور22-03-182019-03-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

طرابزون22-03-182019-03-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

جدة28-03-242019-03-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

الریاض28-03-242019-03-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

بیروت28-03-242019-03-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

الكویت28-03-242019-03-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
مراكش28-03-242019-03-2019الموظفین)

الدوحة28-03-242019-03-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
مسقط28-03-242019-03-2019باستخدام الحاسب اآللي

دبي28-03-242019-03-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

عمان28-03-242019-03-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

برشلونة29-03-252019-03-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

باریس29-03-252019-03-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

امستردام29-03-252019-03-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

برلین29-03-252019-03-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
بروكسل29-03-252019-03-2019الموازنات العامة

زیورخ29-03-252019-03-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
بكین29-03-252019-03-2019وبطاقة األداء المتوازن

بانكوك29-03-252019-03-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تورنتو29-03-252019-03-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

سنغافورة29-03-252019-03-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

لندن29-03-252019-03-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel جنیف29-03-252019-03-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

فیینا29-03-252019-03-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
میونیخ29-03-252019-03-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
براغ29-03-252019-03-2019واإلداري

روما29-03-252019-03-2019أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404



االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
جاكرتا29-03-252019-03-2019التقاریر المالیة

ماربیال29-03-252019-03-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

مدرید29-03-252019-03-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
كوااللمبور29-03-252019-03-2019اإلستراتیجي

طرابزون29-03-252019-03-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

جدة04-04-312019-03-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

الریاض04-04-312019-03-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

الكویت04-04-312019-03-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

مراكش04-04-312019-03-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
الدوحة04-04-312019-03-2019وبطاقة األداء المتوازن

مسقط04-04-312019-03-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

دبي04-04-312019-03-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
عمان04-04-312019-03-2019اإلستراتیجي

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

الدار البیضاء04-04-312019-03-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

برشلونة05-04-012019-04-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
باریس05-04-012019-04-2019التقاریر المالیة

امستردام05-04-012019-04-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

برلین05-04-012019-04-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

بروكسل05-04-012019-04-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
زیورخ05-04-012019-04-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
بكین05-04-012019-04-2019الموظفین)

بانكوك05-04-012019-04-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
تورنتو05-04-012019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

سنغافورة05-04-012019-04-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

لندن05-04-012019-04-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

جنیف05-04-012019-04-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel فیینا05-04-012019-04-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

میونیخ05-04-012019-04-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
براغ05-04-012019-04-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
روما05-04-012019-04-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
جاكرتا05-04-012019-04-2019االستحقاق

ماربیال05-04-012019-04-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

مدرید05-04-012019-04-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456



كوااللمبور05-04-012019-04-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

طرابزون05-04-012019-04-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

تونس11-04-072019-04-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

الریاض11-04-072019-04-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

الكویت11-04-072019-04-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
مراكش11-04-072019-04-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
الدوحة11-04-072019-04-2019الموظفین)

مسقط11-04-072019-04-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

دبي11-04-072019-04-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

عمان11-04-072019-04-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

برشلونة12-04-082019-04-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
باریس12-04-082019-04-2019االستحقاق

امستردام12-04-082019-04-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

برلین12-04-082019-04-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

بروكسل12-04-082019-04-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

زیورخ12-04-082019-04-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

بكین12-04-082019-04-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
بانكوك12-04-082019-04-2019وبطاقة األداء المتوازن

تورنتو12-04-082019-04-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
سنغافورة12-04-082019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

لندن12-04-082019-04-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

جنیف12-04-082019-04-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

فیینا12-04-082019-04-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel میونیخ12-04-082019-04-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

براغ12-04-082019-04-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
روما12-04-082019-04-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
جاكرتا12-04-082019-04-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
ماربیال12-04-082019-04-2019التقاریر المالیة

مدرید12-04-082019-04-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

كوااللمبور12-04-082019-04-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
طرابزون12-04-082019-04-2019اإلستراتیجي

تونس18-04-142019-04-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

الریاض18-04-142019-04-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

مراكش18-04-142019-04-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

الدوحة18-04-142019-04-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322



قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
مسقط18-04-142019-04-2019وبطاقة األداء المتوازن

دبي18-04-142019-04-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

عمان18-04-142019-04-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
شرم الشیخ18-04-142019-04-2019اإلستراتیجي

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

برشلونة19-04-152019-04-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
باریس19-04-152019-04-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
امستردام19-04-152019-04-2019التقاریر المالیة

برلین19-04-152019-04-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

بروكسل19-04-152019-04-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

زیورخ19-04-152019-04-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
بكین19-04-152019-04-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
بانكوك19-04-152019-04-2019الموظفین)

تورنتو19-04-152019-04-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

سنغافورة19-04-152019-04-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
لندن19-04-152019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

جنیف19-04-152019-04-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

فیینا19-04-152019-04-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

میونیخ19-04-152019-04-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel براغ19-04-152019-04-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

روما19-04-152019-04-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
جاكرتا19-04-152019-04-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
ماربیال19-04-152019-04-2019االستحقاق

مدرید19-04-152019-04-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

كوااللمبور19-04-152019-04-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

طرابزون19-04-152019-04-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

اسطنبول20-04-162019-04-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

تونس25-04-212019-04-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
الریاض25-04-212019-04-2019اإلستراتیجي

مراكش25-04-212019-04-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
الدوحة25-04-212019-04-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
مسقط25-04-212019-04-2019الموظفین)

دبي25-04-212019-04-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

عمان25-04-212019-04-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456



شرم الشیخ25-04-212019-04-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

القاھرة25-04-212019-04-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
برشلونة26-04-222019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
باریس26-04-222019-04-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
امستردام26-04-222019-04-2019االستحقاق

بروكسل26-04-222019-04-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

زیورخ26-04-222019-04-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

بكین26-04-222019-04-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

بانكوك26-04-222019-04-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
تورنتو26-04-222019-04-2019وبطاقة األداء المتوازن

سنغافورة26-04-222019-04-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

لندن26-04-222019-04-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

جنیف26-04-222019-04-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

فیینا26-04-222019-04-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

میونیخ26-04-222019-04-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

براغ26-04-222019-04-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel روما26-04-222019-04-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

جاكرتا26-04-222019-04-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
ماربیال26-04-222019-04-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
مدرید26-04-222019-04-2019التقاریر المالیة

كوااللمبور26-04-222019-04-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

طرابزون26-04-222019-04-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

اسطنبول27-04-232019-04-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

تونس02-05-282019-04-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

الریاض02-05-282019-04-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

مراكش02-05-282019-04-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

الدوحة02-05-282019-04-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

مسقط02-05-282019-04-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
دبي02-05-282019-04-2019التقاریر المالیة

عمان02-05-282019-04-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
الدار البیضاء02-05-282019-04-2019اإلستراتیجي

القاھرة02-05-282019-04-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

المنامة02-05-282019-04-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

برشلونة03-05-292019-04-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

باریس03-05-292019-04-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396



المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
واإلداري

امستردام2019-04-292019-05-03

زیورخ03-05-292019-04-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

بكین03-05-292019-04-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
بانكوك03-05-292019-04-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
تورنتو03-05-292019-04-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
سنغافورة03-05-292019-04-2019وبطاقة األداء المتوازن

لندن03-05-292019-04-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
جنیف03-05-292019-04-2019باستخدام الحاسب اآللي

فیینا03-05-292019-04-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

میونیخ03-05-292019-04-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

براغ03-05-292019-04-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

روما03-05-292019-04-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel جاكرتا03-05-292019-04-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
ماربیال03-05-292019-04-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
مدرید03-05-292019-04-2019االستحقاق

كوااللمبور03-05-292019-04-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

طرابزون03-05-292019-04-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

اسطنبول04-05-302019-04-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
تونس09-05-052019-05-2019اإلستراتیجي

الریاض09-05-052019-05-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

مراكش09-05-052019-05-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

الدوحة09-05-052019-05-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
مسقط09-05-052019-05-2019الموازنات العامة

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
دبي09-05-052019-05-2019االستحقاق

عمان09-05-052019-05-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

القاھرة09-05-052019-05-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

المنامة09-05-052019-05-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

بیروت09-05-052019-05-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

برشلونة10-05-062019-05-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

389Microsoft Excel باریس10-05-062019-05-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
امستردام10-05-062019-05-2019المالي

بكین10-05-062019-05-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

بانكوك10-05-062019-05-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177



تورنتو10-05-062019-05-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
سنغافورة10-05-062019-05-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
لندن10-05-062019-05-2019وبطاقة األداء المتوازن

جنیف10-05-062019-05-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
فیینا10-05-062019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

میونیخ10-05-062019-05-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

براغ10-05-062019-05-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

روما10-05-062019-05-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

جاكرتا10-05-062019-05-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

ماربیال10-05-062019-05-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
مدرید10-05-062019-05-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
كوااللمبور10-05-062019-05-2019التقاریر المالیة

طرابزون10-05-062019-05-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

اسطنبول11-05-072019-05-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

جدة16-05-122019-05-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

تونس16-05-122019-05-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

الریاض16-05-122019-05-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

الدوحة16-05-122019-05-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

مسقط16-05-122019-05-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
دبي16-05-122019-05-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
عمان16-05-122019-05-2019التقاریر المالیة

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

القاھرة16-05-122019-05-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

المنامة16-05-122019-05-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

بیروت16-05-122019-05-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
برشلونة17-05-132019-05-2019وبطاقة األداء المتوازن

باریس17-05-132019-05-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

امستردام17-05-132019-05-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

بكین17-05-132019-05-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

بانكوك17-05-132019-05-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
تورنتو17-05-132019-05-2019الموازنات العامة

سنغافورة17-05-132019-05-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
لندن17-05-132019-05-2019الموظفین)

جنیف17-05-132019-05-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

فیینا17-05-132019-05-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360



تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
باستخدام الحاسب اآللي

میونیخ2019-05-132019-05-17

براغ17-05-132019-05-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

روما17-05-132019-05-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

جاكرتا17-05-132019-05-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel ماربیال17-05-132019-05-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
مدرید17-05-132019-05-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
كوااللمبور17-05-132019-05-2019االستحقاق

طرابزون17-05-132019-05-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
اسطنبول18-05-142019-05-2019اإلستراتیجي

جدة23-05-192019-05-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

تونس23-05-192019-05-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

الریاض23-05-192019-05-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

الدوحة23-05-192019-05-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

مسقط23-05-192019-05-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
دبي23-05-192019-05-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
عمان23-05-192019-05-2019االستحقاق

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
القاھرة23-05-192019-05-2019اإلستراتیجي

المنامة23-05-192019-05-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

بیروت23-05-192019-05-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

الكویت23-05-192019-05-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
برشلونة24-05-202019-05-2019الموظفین)

باریس24-05-202019-05-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel امستردام24-05-202019-05-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

بانكوك24-05-202019-05-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

تورنتو24-05-202019-05-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
سنغافورة24-05-202019-05-2019الموازنات العامة

لندن24-05-202019-05-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
جنیف24-05-202019-05-2019وبطاقة األداء المتوازن

فیینا24-05-202019-05-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

میونیخ24-05-202019-05-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
براغ24-05-202019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

روما24-05-202019-05-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

جاكرتا24-05-202019-05-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

أل ة ة



ماربیال24-05-202019-05-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

مدرید24-05-202019-05-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
كوااللمبور24-05-202019-05-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
طرابزون24-05-202019-05-2019التقاریر المالیة

اسطنبول25-05-212019-05-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

جدة30-05-262019-05-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

تونس30-05-262019-05-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

الریاض30-05-262019-05-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

مسقط30-05-262019-05-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

دبي30-05-262019-05-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
عمان30-05-262019-05-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019التقاریر المالیة

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

القاھرة30-05-262019-05-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
المنامة30-05-262019-05-2019اإلستراتیجي

بیروت30-05-262019-05-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

الكویت30-05-262019-05-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

دبي30-05-262019-05-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

برشلونة31-05-272019-05-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

باریس31-05-272019-05-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

امستردام31-05-272019-05-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

بانكوك31-05-272019-05-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

تورنتو31-05-272019-05-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

سنغافورة31-05-272019-05-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
لندن31-05-272019-05-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
جنیف31-05-272019-05-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
فیینا31-05-272019-05-2019وبطاقة األداء المتوازن

میونیخ31-05-272019-05-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

براغ31-05-272019-05-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
روما31-05-272019-05-2019باستخدام الحاسب اآللي

جاكرتا31-05-272019-05-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

ماربیال31-05-272019-05-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel مدرید31-05-272019-05-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
كوااللمبور31-05-272019-05-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
طرابزون31-05-272019-05-2019االستحقاق



اسطنبول01-06-282019-05-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

جدة06-06-022019-06-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

تونس06-06-022019-06-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
الریاض06-06-022019-06-2019التقاریر المالیة

مسقط06-06-022019-06-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

389Microsoft Excel دبي06-06-022019-06-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
عمان06-06-022019-06-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019االستحقاق

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

القاھرة06-06-022019-06-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

المنامة06-06-022019-06-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
بیروت06-06-022019-06-2019اإلستراتیجي

الكویت06-06-022019-06-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

دبي06-06-022019-06-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
برشلونة07-06-032019-06-2019الموازنات العامة

باریس07-06-032019-06-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

امستردام07-06-032019-06-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

تورنتو07-06-032019-06-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

سنغافورة07-06-032019-06-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

لندن07-06-032019-06-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

جنیف07-06-032019-06-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
فیینا07-06-032019-06-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
میونیخ07-06-032019-06-2019وبطاقة األداء المتوازن

براغ07-06-032019-06-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

روما07-06-032019-06-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
جاكرتا07-06-032019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

ماربیال07-06-032019-06-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

مدرید07-06-032019-06-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

كوااللمبور07-06-032019-06-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
طرابزون07-06-032019-06-2019واإلداري

كوااللمبور07-06-032019-06-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول08-06-042019-06-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
جدة13-06-092019-06-2019اإلستراتیجي

تونس13-06-092019-06-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
الریاض13-06-092019-06-2019االستحقاق

أل ة ة



دبي13-06-092019-06-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

عمان13-06-092019-06-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019التقاریر المالیة

القاھرة13-06-092019-06-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

المنامة13-06-092019-06-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

بیروت13-06-092019-06-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

الكویت13-06-092019-06-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

دبي13-06-092019-06-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

عمان13-06-092019-06-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

برشلونة14-06-102019-06-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
باریس14-06-102019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

امستردام14-06-102019-06-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

تورنتو14-06-102019-06-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

سنغافورة14-06-102019-06-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

لندن14-06-102019-06-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
جنیف14-06-102019-06-2019الموازنات العامة

فیینا14-06-102019-06-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
میونیخ14-06-102019-06-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
براغ14-06-102019-06-2019وبطاقة األداء المتوازن

روما14-06-102019-06-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

جاكرتا14-06-102019-06-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

ماربیال14-06-102019-06-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

مدرید14-06-102019-06-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel كوااللمبور14-06-102019-06-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
طرابزون14-06-102019-06-2019المالي

كوااللمبور14-06-102019-06-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

اسطنبول15-06-112019-06-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

جدة20-06-162019-06-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
تونس20-06-162019-06-2019التقاریر المالیة

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
الریاض20-06-162019-06-2019واإلداري

دبي20-06-162019-06-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel عمان20-06-162019-06-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019االستحقاق



القاھرة20-06-162019-06-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

المنامة20-06-162019-06-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

بیروت20-06-162019-06-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
الكویت20-06-162019-06-2019اإلستراتیجي

دبي20-06-162019-06-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

عمان20-06-162019-06-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

برشلونة21-06-172019-06-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

باریس21-06-172019-06-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

امستردام21-06-172019-06-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

سنغافورة21-06-172019-06-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

لندن21-06-172019-06-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

جنیف21-06-172019-06-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
فیینا21-06-172019-06-2019الموازنات العامة

میونیخ21-06-172019-06-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
براغ21-06-172019-06-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
روما21-06-172019-06-2019وبطاقة األداء المتوازن

جاكرتا21-06-172019-06-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
ماربیال21-06-172019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

مدرید21-06-172019-06-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

كوااللمبور21-06-172019-06-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

طرابزون21-06-172019-06-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

كوااللمبور21-06-172019-06-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

طرابزون21-06-172019-06-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول22-06-182019-06-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

جدة27-06-232019-06-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
تونس27-06-232019-06-2019االستحقاق

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
الریاض27-06-232019-06-2019المالي

دبي27-06-232019-06-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

عمان27-06-232019-06-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019واإلداري

القاھرة27-06-232019-06-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

المنامة27-06-232019-06-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

بیروت27-06-232019-06-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

الكویت27-06-232019-06-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
دبي27-06-232019-06-2019اإلستراتیجي

عمان27-06-232019-06-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903



شرم الشیخ27-06-232019-06-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

برشلونة28-06-242019-06-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

باریس28-06-242019-06-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
امستردام28-06-242019-06-2019باستخدام الحاسب اآللي

لندن28-06-242019-06-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

جنیف28-06-242019-06-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

فیینا28-06-242019-06-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
میونیخ28-06-242019-06-2019الموازنات العامة

براغ28-06-242019-06-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
روما28-06-242019-06-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
جاكرتا28-06-242019-06-2019وبطاقة األداء المتوازن

ماربیال28-06-242019-06-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

مدرید28-06-242019-06-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

كوااللمبور28-06-242019-06-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel طرابزون28-06-242019-06-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

كوااللمبور28-06-242019-06-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

طرابزون28-06-242019-06-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
اسطنبول29-06-252019-06-2019التقاریر المالیة

جدة04-07-302019-06-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
تونس04-07-302019-06-2019واإلداري

الریاض04-07-302019-06-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

الریاض04-07-302019-06-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

دبي04-07-302019-06-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

عمان04-07-302019-06-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel شرم الشیخ04-07-302019-06-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019المالي

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
القاھرة04-07-302019-06-2019التقاریر المالیة

المنامة04-07-302019-06-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

بیروت04-07-302019-06-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

الكویت04-07-302019-06-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

دبي04-07-302019-06-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

عمان04-07-302019-06-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

برشلونة05-07-012019-07-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
باریس05-07-012019-07-2019وبطاقة األداء المتوازن

امستردام05-07-012019-07-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

ة أل



جنیف05-07-012019-07-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

فیینا05-07-012019-07-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

میونیخ05-07-012019-07-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
براغ05-07-012019-07-2019الموازنات العامة

روما05-07-012019-07-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
جاكرتا05-07-012019-07-2019الموظفین)

ماربیال05-07-012019-07-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
مدرید05-07-012019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور05-07-012019-07-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

طرابزون05-07-012019-07-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
كوااللمبور05-07-012019-07-2019اإلستراتیجي

طرابزون05-07-012019-07-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
اسطنبول06-07-022019-07-2019االستحقاق

جدة11-07-072019-07-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
تونس11-07-072019-07-2019المالي

389Microsoft Excel الریاض11-07-072019-07-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

الریاض11-07-072019-07-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
دبي11-07-072019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

عمان11-07-072019-07-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
القاھرة11-07-072019-07-2019االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
المنامة11-07-072019-07-2019التقاریر المالیة

بیروت11-07-072019-07-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

الكویت11-07-072019-07-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

دبي11-07-072019-07-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
عمان11-07-072019-07-2019اإلستراتیجي

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
باریس12-07-082019-07-2019الموظفین)

امستردام12-07-082019-07-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

جنیف12-07-082019-07-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

فیینا12-07-082019-07-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

میونیخ12-07-082019-07-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

براغ12-07-082019-07-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177



النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
الموازنات العامة

روما2019-07-082019-07-12

جاكرتا12-07-082019-07-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
ماربیال12-07-082019-07-2019وبطاقة األداء المتوازن

مدرید12-07-082019-07-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

كوااللمبور12-07-082019-07-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

طرابزون12-07-082019-07-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

كوااللمبور12-07-082019-07-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

طرابزون12-07-082019-07-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
اسطنبول13-07-092019-07-2019واإلداري

تونس18-07-142019-07-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

جدة18-07-142019-07-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

تونس18-07-142019-07-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

الریاض18-07-142019-07-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

الریاض18-07-142019-07-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

دبي18-07-142019-07-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

عمان18-07-142019-07-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel الدار البیضاء18-07-142019-07-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
القاھرة18-07-142019-07-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
المنامة18-07-142019-07-2019االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
بیروت18-07-142019-07-2019التقاریر المالیة

الكویت18-07-142019-07-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

دبي18-07-142019-07-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

عمان18-07-142019-07-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

باریس19-07-152019-07-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
امستردام19-07-152019-07-2019وبطاقة األداء المتوازن

فیینا19-07-152019-07-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

میونیخ19-07-152019-07-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

براغ19-07-152019-07-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

روما19-07-152019-07-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
جاكرتا19-07-152019-07-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
ماربیال19-07-152019-07-2019الموظفین)

مدرید19-07-152019-07-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
كوااللمبور19-07-152019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي



طرابزون19-07-152019-07-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

كوااللمبور19-07-152019-07-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
طرابزون19-07-152019-07-2019اإلستراتیجي

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
اسطنبول20-07-162019-07-2019المالي

تونس25-07-212019-07-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
جدة25-07-212019-07-2019التقاریر المالیة

389Microsoft Excel تونس25-07-212019-07-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

الریاض25-07-212019-07-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

الریاض25-07-212019-07-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

دبي25-07-212019-07-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
عمان25-07-212019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
القاھرة25-07-212019-07-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
المنامة25-07-212019-07-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
بیروت25-07-212019-07-2019االستحقاق

الكویت25-07-212019-07-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

دبي25-07-212019-07-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

عمان25-07-212019-07-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019اإلستراتیجي

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
باریس26-07-222019-07-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
امستردام26-07-222019-07-2019الموظفین)

میونیخ26-07-222019-07-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

براغ26-07-222019-07-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

روما26-07-222019-07-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

جاكرتا26-07-222019-07-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

ماربیال26-07-222019-07-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
مدرید26-07-222019-07-2019وبطاقة األداء المتوازن

كوااللمبور26-07-222019-07-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

طرابزون26-07-222019-07-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

كوااللمبور26-07-222019-07-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

طرابزون26-07-222019-07-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

اسطنبول27-07-232019-07-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

اسطنبول27-07-232019-07-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130



تونس01-08-282019-07-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
جدة01-08-282019-07-2019االستحقاق

تونس01-08-282019-07-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

الریاض01-08-282019-07-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
الریاض01-08-282019-07-2019اإلستراتیجي

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
دبي01-08-282019-07-2019وبطاقة األداء المتوازن

عمان01-08-282019-07-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

القاھرة01-08-282019-07-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
المنامة01-08-282019-07-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
بیروت01-08-282019-07-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
الكویت01-08-282019-07-2019التقاریر المالیة

دبي01-08-282019-07-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

عمان01-08-282019-07-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

القاھرة01-08-282019-07-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

باریس02-08-292019-07-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

امستردام02-08-292019-07-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

براغ02-08-292019-07-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

روما02-08-292019-07-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

جاكرتا02-08-292019-07-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
ماربیال02-08-292019-07-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
مدرید02-08-292019-07-2019الموظفین)

كوااللمبور02-08-292019-07-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
طرابزون02-08-292019-07-2019باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور02-08-292019-07-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

طرابزون02-08-292019-07-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

389Microsoft Excel اسطنبول03-08-302019-07-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

اسطنبول03-08-302019-07-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

تونس08-08-042019-08-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
جدة08-08-042019-08-2019واإلداري

تونس08-08-042019-08-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

الریاض08-08-042019-08-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

الریاض08-08-042019-08-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870



النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
الموظفین)

دبي2019-08-042019-08-08

عمان08-08-042019-08-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

389Microsoft Excel القاھرة08-08-042019-08-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

المنامة08-08-042019-08-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
بیروت08-08-042019-08-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
الكویت08-08-042019-08-2019االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
دبي08-08-042019-08-2019التقاریر المالیة

عمان08-08-042019-08-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019اإلستراتیجي

القاھرة08-08-042019-08-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

المنامة08-08-042019-08-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

باریس09-08-052019-08-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
امستردام09-08-052019-08-2019الموازنات العامة

روما09-08-052019-08-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

جاكرتا09-08-052019-08-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

ماربیال09-08-052019-08-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

مدرید09-08-052019-08-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
كوااللمبور09-08-052019-08-2019وبطاقة األداء المتوازن

طرابزون09-08-052019-08-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

كوااللمبور09-08-052019-08-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

طرابزون09-08-052019-08-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

اسطنبول10-08-062019-08-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

اسطنبول10-08-062019-08-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
تونس15-08-112019-08-2019اإلستراتیجي

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
جدة15-08-112019-08-2019المالي

تونس15-08-112019-08-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
الریاض15-08-112019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

الریاض15-08-112019-08-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

دبي15-08-112019-08-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
عمان15-08-112019-08-2019وبطاقة األداء المتوازن

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376



القاھرة15-08-112019-08-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel المنامة15-08-112019-08-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

بیروت15-08-112019-08-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
الكویت15-08-112019-08-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
دبي15-08-112019-08-2019االستحقاق

عمان15-08-112019-08-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

القاھرة15-08-112019-08-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

المنامة15-08-112019-08-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

بیروت15-08-112019-08-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

باریس16-08-122019-08-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

امستردام16-08-122019-08-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

جاكرتا16-08-122019-08-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

ماربیال16-08-122019-08-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
مدرید16-08-122019-08-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
كوااللمبور16-08-122019-08-2019الموظفین)

طرابزون16-08-122019-08-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
كوااللمبور16-08-122019-08-2019التقاریر المالیة

طرابزون16-08-122019-08-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

اسطنبول17-08-132019-08-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

اسطنبول17-08-132019-08-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

جدة22-08-182019-08-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

تونس22-08-182019-08-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

جدة22-08-182019-08-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

تونس22-08-182019-08-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

الریاض22-08-182019-08-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

الریاض22-08-182019-08-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
دبي22-08-182019-08-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
عمان22-08-182019-08-2019الموظفین)

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

القاھرة22-08-182019-08-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

المنامة22-08-182019-08-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel بیروت22-08-182019-08-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
الكویت22-08-182019-08-2019المالي



المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
واإلداري

دبي2019-08-182019-08-22

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
عمان22-08-182019-08-2019التقاریر المالیة

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

القاھرة22-08-182019-08-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

المنامة22-08-182019-08-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

بیروت22-08-182019-08-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

باریس23-08-192019-08-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

امستردام23-08-192019-08-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

ماربیال23-08-192019-08-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

مدرید23-08-192019-08-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

كوااللمبور23-08-192019-08-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
طرابزون23-08-192019-08-2019وبطاقة األداء المتوازن

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
كوااللمبور23-08-192019-08-2019االستحقاق

طرابزون23-08-192019-08-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

اسطنبول24-08-202019-08-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
اسطنبول24-08-202019-08-2019اإلستراتیجي

جدة29-08-252019-08-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

تونس29-08-252019-08-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

389Microsoft Excel جدة29-08-252019-08-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
تونس29-08-252019-08-2019باستخدام الحاسب اآللي

الریاض29-08-252019-08-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

الریاض29-08-252019-08-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

دبي29-08-252019-08-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

عمان29-08-252019-08-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019وبطاقة األداء المتوازن

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

القاھرة29-08-252019-08-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

المنامة29-08-252019-08-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

بیروت29-08-252019-08-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

الكویت29-08-252019-08-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
دبي29-08-252019-08-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
عمان29-08-252019-08-2019االستحقاق

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
القاھرة29-08-252019-08-2019اإلستراتیجي

أ



المنامة29-08-252019-08-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

بیروت29-08-252019-08-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

الكویت29-08-252019-08-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

امستردام30-08-262019-08-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

ماربیال30-08-262019-08-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

مدرید30-08-262019-08-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
كوااللمبور30-08-262019-08-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
طرابزون30-08-262019-08-2019الموظفین)

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
كوااللمبور30-08-262019-08-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
طرابزون30-08-262019-08-2019التقاریر المالیة

اسطنبول31-08-272019-08-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

اسطنبول31-08-272019-08-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

جدة05-09-012019-09-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

تونس05-09-012019-09-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

جدة05-09-012019-09-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

تونس05-09-012019-09-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
الریاض05-09-012019-09-2019وبطاقة األداء المتوازن

الریاض05-09-012019-09-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

دبي05-09-012019-09-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
عمان05-09-012019-09-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019الموظفین)

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

القاھرة05-09-012019-09-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

المنامة05-09-012019-09-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

بیروت05-09-012019-09-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel الكویت05-09-012019-09-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

دبي05-09-012019-09-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
عمان05-09-012019-09-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019التقاریر المالیة

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

القاھرة05-09-012019-09-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
المنامة05-09-012019-09-2019اإلستراتیجي

بیروت05-09-012019-09-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

الكویت05-09-012019-09-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

امستردام06-09-022019-09-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

مدرید06-09-022019-09-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

ة ة ة أل



كوااللمبور06-09-022019-09-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

طرابزون06-09-022019-09-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
كوااللمبور06-09-022019-09-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
طرابزون06-09-022019-09-2019االستحقاق

برلین06-09-022019-09-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
اسطنبول07-09-032019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

اسطنبول07-09-032019-09-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

جدة12-09-082019-09-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

تونس12-09-082019-09-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

جدة12-09-082019-09-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

تونس12-09-082019-09-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
الریاض12-09-082019-09-2019الموظفین)

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
الریاض12-09-082019-09-2019التقاریر المالیة

دبي12-09-082019-09-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

عمان12-09-082019-09-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019وبطاقة األداء المتوازن

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
القاھرة12-09-082019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

المنامة12-09-082019-09-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

بیروت12-09-082019-09-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

الكویت12-09-082019-09-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel دبي12-09-082019-09-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
عمان12-09-082019-09-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019االستحقاق

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

القاھرة12-09-082019-09-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

المنامة12-09-082019-09-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
بیروت12-09-082019-09-2019اإلستراتیجي

الكویت12-09-082019-09-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

مدرید13-09-092019-09-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

كوااللمبور13-09-092019-09-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
طرابزون13-09-092019-09-2019الموازنات العامة

كوااللمبور13-09-092019-09-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
طرابزون13-09-092019-09-2019واإلداري

برلین13-09-092019-09-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990



بروكسل13-09-092019-09-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول14-09-102019-09-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

اسطنبول14-09-102019-09-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
جدة19-09-152019-09-2019اإلستراتیجي

تونس19-09-152019-09-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

جدة19-09-152019-09-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
تونس19-09-152019-09-2019وبطاقة األداء المتوازن

الریاض19-09-152019-09-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
الریاض19-09-152019-09-2019االستحقاق

دبي19-09-152019-09-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

عمان19-09-152019-09-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019الموظفین)

القاھرة19-09-152019-09-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
المنامة19-09-152019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

بیروت19-09-152019-09-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

الكویت19-09-152019-09-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

دبي19-09-152019-09-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

عمان19-09-152019-09-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019التقاریر المالیة

القاھرة19-09-152019-09-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

المنامة19-09-152019-09-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

بیروت19-09-152019-09-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

الكویت19-09-152019-09-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

كوااللمبور20-09-162019-09-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

طرابزون20-09-162019-09-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

389Microsoft Excel كوااللمبور20-09-162019-09-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
طرابزون20-09-162019-09-2019المالي

برلین20-09-162019-09-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

بروكسل20-09-162019-09-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

زیورخ20-09-162019-09-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول21-09-172019-09-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

اسطنبول21-09-172019-09-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

جدة26-09-222019-09-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
تونس26-09-222019-09-2019التقاریر المالیة



جدة26-09-222019-09-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
تونس26-09-222019-09-2019الموظفین)

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
الریاض26-09-222019-09-2019الموازنات العامة

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
الریاض26-09-222019-09-2019واإلداري

عمان26-09-222019-09-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

القاھرة26-09-222019-09-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

المنامة26-09-222019-09-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
بیروت26-09-222019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

الكویت26-09-222019-09-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

دبي26-09-222019-09-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel عمان26-09-222019-09-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019االستحقاق

القاھرة26-09-222019-09-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

المنامة26-09-222019-09-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

بیروت26-09-222019-09-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
الكویت26-09-222019-09-2019اإلستراتیجي

مراكش26-09-222019-09-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

كوااللمبور27-09-232019-09-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

طرابزون27-09-232019-09-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

كوااللمبور27-09-232019-09-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

طرابزون27-09-232019-09-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

برلین27-09-232019-09-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

بروكسل27-09-232019-09-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

زیورخ27-09-232019-09-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
اسطنبول28-09-242019-09-2019وبطاقة األداء المتوازن

اسطنبول28-09-242019-09-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

جدة03-10-292019-09-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
تونس03-10-292019-09-2019االستحقاق

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
جدة03-10-292019-09-2019باستخدام الحاسب اآللي

تونس03-10-292019-09-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

الریاض03-10-292019-09-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
الریاض03-10-292019-09-2019المالي

أل



عمان03-10-292019-09-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019الموازنات العامة

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
القاھرة03-10-292019-09-2019وبطاقة األداء المتوازن

المنامة03-10-292019-09-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

بیروت03-10-292019-09-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

الكویت03-10-292019-09-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

دبي03-10-292019-09-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

عمان03-10-292019-09-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019واإلداري

القاھرة03-10-292019-09-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

المنامة03-10-292019-09-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

بیروت03-10-292019-09-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

الكویت03-10-292019-09-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

مراكش03-10-292019-09-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

طرابزون04-10-302019-09-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

كوااللمبور04-10-302019-09-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel طرابزون04-10-302019-09-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
برلین04-10-302019-09-2019اإلستراتیجي

بروكسل04-10-302019-09-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

زیورخ04-10-302019-09-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

بكین04-10-302019-09-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
اسطنبول05-10-012019-10-2019الموظفین)

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
اسطنبول05-10-012019-10-2019التقاریر المالیة

جدة10-10-062019-10-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
تونس10-10-062019-10-2019واإلداري

جدة10-10-062019-10-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
تونس10-10-062019-10-2019الموازنات العامة

الریاض10-10-062019-10-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

الریاض10-10-062019-10-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
القاھرة10-10-062019-10-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
المنامة10-10-062019-10-2019وبطاقة األداء المتوازن

بیروت10-10-062019-10-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357



تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
باستخدام الحاسب اآللي

الكویت2019-10-062019-10-10

دبي10-10-062019-10-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

عمان10-10-062019-10-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel شرم الشیخ10-10-062019-10-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019المالي

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
القاھرة10-10-062019-10-2019التقاریر المالیة

المنامة10-10-062019-10-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

بیروت10-10-062019-10-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

الكویت10-10-062019-10-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

مراكش10-10-062019-10-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

الدوحة10-10-062019-10-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

طرابزون11-10-072019-10-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

كوااللمبور11-10-072019-10-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

طرابزون11-10-072019-10-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

برلین11-10-072019-10-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
بروكسل11-10-072019-10-2019اإلستراتیجي

زیورخ11-10-072019-10-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

بكین11-10-072019-10-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

اسطنبول12-10-082019-10-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
اسطنبول12-10-082019-10-2019االستحقاق

جدة17-10-132019-10-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
تونس17-10-132019-10-2019المالي

جدة17-10-132019-10-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تونس17-10-132019-10-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

الریاض17-10-132019-10-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

389Microsoft Excel الریاض17-10-132019-10-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

القاھرة17-10-132019-10-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
المنامة17-10-132019-10-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
بیروت17-10-132019-10-2019وبطاقة األداء المتوازن

الكویت17-10-132019-10-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
دبي17-10-132019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

عمان17-10-132019-10-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

القاھرة17-10-132019-10-2019أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404



االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
المنامة17-10-132019-10-2019التقاریر المالیة

بیروت17-10-132019-10-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

الكویت17-10-132019-10-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

مراكش17-10-132019-10-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

الدوحة17-10-132019-10-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

كوااللمبور18-10-142019-10-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

طرابزون18-10-142019-10-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

برلین18-10-142019-10-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

بروكسل18-10-142019-10-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
زیورخ18-10-142019-10-2019اإلستراتیجي

بكین18-10-142019-10-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

بانكوك18-10-142019-10-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
اسطنبول19-10-152019-10-2019الموازنات العامة

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
اسطنبول19-10-152019-10-2019واإلداري

جدة24-10-202019-10-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

تونس24-10-202019-10-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
جدة24-10-202019-10-2019وبطاقة األداء المتوازن

تونس24-10-202019-10-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

الریاض24-10-202019-10-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

الریاض24-10-202019-10-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
القاھرة24-10-202019-10-2019الموازنات العامة

المنامة24-10-202019-10-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
بیروت24-10-202019-10-2019الموظفین)

الكویت24-10-202019-10-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

دبي24-10-202019-10-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

عمان24-10-202019-10-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel الدار البیضاء24-10-202019-10-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
القاھرة24-10-202019-10-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
المنامة24-10-202019-10-2019االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
بیروت24-10-202019-10-2019التقاریر المالیة

الكویت24-10-202019-10-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
مراكش24-10-202019-10-2019اإلستراتیجي



الدوحة24-10-202019-10-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

مسقط24-10-202019-10-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
كوااللمبور25-10-212019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

طرابزون25-10-212019-10-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

برلین25-10-212019-10-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

بروكسل25-10-212019-10-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

زیورخ25-10-212019-10-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

بكین25-10-212019-10-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

بانكوك25-10-212019-10-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

اسطنبول26-10-222019-10-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
اسطنبول26-10-222019-10-2019المالي

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
جدة31-10-272019-10-2019التقاریر المالیة

389Microsoft Excel تونس31-10-272019-10-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
جدة31-10-272019-10-2019الموظفین)

تونس31-10-272019-10-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

الریاض31-10-272019-10-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

القاھرة31-10-272019-10-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
المنامة31-10-272019-10-2019الموازنات العامة

بیروت31-10-272019-10-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
الكویت31-10-272019-10-2019وبطاقة األداء المتوازن

دبي31-10-272019-10-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
عمان31-10-272019-10-2019باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ31-10-272019-10-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
القاھرة31-10-272019-10-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
المنامة31-10-272019-10-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
بیروت31-10-272019-10-2019االستحقاق

الكویت31-10-272019-10-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

مراكش31-10-272019-10-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

الدوحة31-10-272019-10-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

مسقط31-10-272019-10-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

كوااللمبور01-11-282019-10-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

طرابزون01-11-282019-10-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

برلین01-11-282019-10-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

بروكسل01-11-282019-10-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456



زیورخ01-11-282019-10-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
بكین01-11-282019-10-2019اإلستراتیجي

بانكوك01-11-282019-10-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

تورنتو01-11-282019-10-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول02-11-292019-10-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

اسطنبول02-11-292019-10-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
جدة07-11-032019-11-2019االستحقاق

تونس07-11-032019-11-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

جدة07-11-032019-11-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

تونس07-11-032019-11-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

الریاض07-11-032019-11-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

القاھرة07-11-032019-11-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

المنامة07-11-032019-11-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
بیروت07-11-032019-11-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
الكویت07-11-032019-11-2019الموظفین)

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
دبي07-11-032019-11-2019وبطاقة األداء المتوازن

عمان07-11-032019-11-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

القاھرة07-11-032019-11-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
المنامة07-11-032019-11-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
بیروت07-11-032019-11-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
الكویت07-11-032019-11-2019التقاریر المالیة

مراكش07-11-032019-11-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
الدوحة07-11-032019-11-2019اإلستراتیجي

مسقط07-11-032019-11-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

كوااللمبور08-11-042019-11-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
طرابزون08-11-042019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

برلین08-11-042019-11-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

بروكسل08-11-042019-11-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

زیورخ08-11-042019-11-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

بكین08-11-042019-11-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

بانكوك08-11-042019-11-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

تورنتو08-11-042019-11-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

سنغافورة08-11-042019-11-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول09-11-052019-11-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172



389Microsoft Excel اسطنبول09-11-052019-11-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
جدة14-11-102019-11-2019واإلداري

تونس14-11-102019-11-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
جدة14-11-102019-11-2019الموازنات العامة

الریاض14-11-102019-11-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

القاھرة14-11-102019-11-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

المنامة14-11-102019-11-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

بیروت14-11-102019-11-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

الكویت14-11-102019-11-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
دبي14-11-102019-11-2019الموظفین)

عمان14-11-102019-11-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

الدار البیضاء14-11-102019-11-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

389Microsoft Excel القاھرة14-11-102019-11-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

المنامة14-11-102019-11-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
بیروت14-11-102019-11-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
الكویت14-11-102019-11-2019االستحقاق

مراكش14-11-102019-11-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

الدوحة14-11-102019-11-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

مسقط14-11-102019-11-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
كوااللمبور15-11-112019-11-2019وبطاقة األداء المتوازن

طرابزون15-11-112019-11-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
برلین15-11-112019-11-2019التقاریر المالیة

بروكسل15-11-112019-11-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

زیورخ15-11-112019-11-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

بكین15-11-112019-11-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
بانكوك15-11-112019-11-2019اإلستراتیجي

تورنتو15-11-112019-11-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

سنغافورة15-11-112019-11-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

لندن15-11-112019-11-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول16-11-122019-11-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

اسطنبول16-11-122019-11-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
جدة21-11-172019-11-2019المالي

تونس21-11-172019-11-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

جدة21-11-172019-11-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

الریاض21-11-172019-11-2019تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366



باستخدام الحاسب اآللي

القاھرة21-11-172019-11-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

المنامة21-11-172019-11-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

بیروت21-11-172019-11-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
الكویت21-11-172019-11-2019الموازنات العامة

دبي21-11-172019-11-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
عمان21-11-172019-11-2019وبطاقة األداء المتوازن

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

القاھرة21-11-172019-11-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel المنامة21-11-172019-11-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

بیروت21-11-172019-11-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
الكویت21-11-172019-11-2019واإلداري

مراكش21-11-172019-11-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

الدوحة21-11-172019-11-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
مسقط21-11-172019-11-2019اإلستراتیجي

برشلونة22-11-182019-11-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
كوااللمبور22-11-182019-11-2019الموظفین)

طرابزون22-11-182019-11-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
برلین22-11-182019-11-2019االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
بروكسل22-11-182019-11-2019التقاریر المالیة

زیورخ22-11-182019-11-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

بكین22-11-182019-11-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

بانكوك22-11-182019-11-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تورنتو22-11-182019-11-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

سنغافورة22-11-182019-11-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

لندن22-11-182019-11-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

اسطنبول23-11-192019-11-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

جدة28-11-242019-11-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

تونس28-11-242019-11-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

جدة28-11-242019-11-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

الریاض28-11-242019-11-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

المنامة28-11-242019-11-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

بیروت28-11-242019-11-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

الكویت28-11-242019-11-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
دبي28-11-242019-11-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
الموظفین)

عمان2019-11-242019-11-28



شرم الشیخ28-11-242019-11-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019باستخدام الحاسب اآللي

القاھرة28-11-242019-11-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

المنامة28-11-242019-11-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel بیروت28-11-242019-11-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
الكویت28-11-242019-11-2019المالي

مراكش28-11-242019-11-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

الدوحة28-11-242019-11-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

مسقط28-11-242019-11-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

برشلونة29-11-252019-11-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

كوااللمبور29-11-252019-11-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
طرابزون29-11-252019-11-2019وبطاقة األداء المتوازن

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
برلین29-11-252019-11-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
بروكسل29-11-252019-11-2019االستحقاق

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
زیورخ29-11-252019-11-2019التقاریر المالیة

بكین29-11-252019-11-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

بانكوك29-11-252019-11-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
تورنتو29-11-252019-11-2019اإلستراتیجي

سنغافورة29-11-252019-11-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

لندن29-11-252019-11-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

جنیف29-11-252019-11-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول30-11-262019-11-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

389Microsoft Excel جدة05-12-012019-12-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
تونس05-12-012019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

جدة05-12-012019-12-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

الریاض05-12-012019-12-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

بیروت05-12-012019-12-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

الكویت05-12-012019-12-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

دبي05-12-012019-12-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

عمان05-12-012019-12-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019وبطاقة األداء المتوازن

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

القاھرة05-12-012019-12-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

المنامة05-12-012019-12-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

بیروت05-12-012019-12-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

الكویت05-12-012019-12-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

ة أل



األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
التقاریر المالیة

مراكش2019-12-012019-12-05

الدوحة05-12-012019-12-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

مسقط05-12-012019-12-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

برشلونة06-12-022019-12-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
كوااللمبور06-12-022019-12-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
طرابزون06-12-022019-12-2019الموظفین)

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
برلین06-12-022019-12-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
بروكسل06-12-022019-12-2019واإلداري

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
زیورخ06-12-022019-12-2019االستحقاق

بكین06-12-022019-12-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

بانكوك06-12-022019-12-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

تورنتو06-12-022019-12-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
سنغافورة06-12-022019-12-2019اإلستراتیجي

لندن06-12-022019-12-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

جنیف06-12-022019-12-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

فیینا06-12-022019-12-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول07-12-032019-12-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

جدة12-12-082019-12-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

تونس12-12-082019-12-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

جدة12-12-082019-12-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
الریاض12-12-082019-12-2019وبطاقة األداء المتوازن

الكویت12-12-082019-12-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

دبي12-12-082019-12-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
عمان12-12-082019-12-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019الموظفین)

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

القاھرة12-12-082019-12-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

المنامة12-12-082019-12-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

بیروت12-12-082019-12-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

389Microsoft Excel الكویت12-12-082019-12-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
مراكش12-12-082019-12-2019االستحقاق

الدوحة12-12-082019-12-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

مسقط12-12-082019-12-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

برشلونة13-12-092019-12-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

كوااللمبور13-12-092019-12-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177



طرابزون13-12-092019-12-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

برلین13-12-092019-12-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
بروكسل13-12-092019-12-2019المالي

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
زیورخ13-12-092019-12-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
بكین13-12-092019-12-2019التقاریر المالیة

بانكوك13-12-092019-12-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

تورنتو13-12-092019-12-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

سنغافورة13-12-092019-12-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
لندن13-12-092019-12-2019اإلستراتیجي

جنیف13-12-092019-12-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

فیینا13-12-092019-12-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

میونیخ13-12-092019-12-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
اسطنبول14-12-102019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

جدة19-12-152019-12-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

تونس19-12-152019-12-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
الریاض19-12-152019-12-2019الموظفین)

الكویت19-12-152019-12-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

دبي19-12-152019-12-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

عمان19-12-152019-12-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019وبطاقة األداء المتوازن

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
القاھرة19-12-152019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

المنامة19-12-152019-12-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

بیروت19-12-152019-12-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

الكویت19-12-152019-12-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
مراكش19-12-152019-12-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
الدوحة19-12-152019-12-2019التقاریر المالیة

مسقط19-12-152019-12-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
برشلونة20-12-162019-12-2019اإلستراتیجي

كوااللمبور20-12-162019-12-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
طرابزون20-12-162019-12-2019الموازنات العامة

389Microsoft Excel برلین20-12-162019-12-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

بروكسل20-12-162019-12-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
زیورخ20-12-162019-12-2019المالي

أ أل أ



أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
االستحقاق

بكین2019-12-162019-12-20

بانكوك20-12-162019-12-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

تورنتو20-12-162019-12-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

سنغافورة20-12-162019-12-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

لندن20-12-162019-12-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

جنیف20-12-162019-12-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

فیینا20-12-162019-12-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

میونیخ20-12-162019-12-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

براغ20-12-162019-12-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول21-12-172019-12-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

جدة26-12-222019-12-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
تونس26-12-222019-12-2019وبطاقة األداء المتوازن

الریاض26-12-222019-12-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

دبي26-12-222019-12-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

عمان26-12-222019-12-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
شرم الشیخ26-12-222019-12-2019الموازنات العامة

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019الموظفین)

القاھرة26-12-222019-12-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
المنامة26-12-222019-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

بیروت26-12-222019-12-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

الكویت26-12-222019-12-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
مراكش26-12-222019-12-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
الدوحة26-12-222019-12-2019االستحقاق

مسقط26-12-222019-12-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

برشلونة27-12-232019-12-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

كوااللمبور27-12-232019-12-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

طرابزون27-12-232019-12-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

برلین27-12-232019-12-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel بروكسل27-12-232019-12-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

زیورخ27-12-232019-12-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
بكین27-12-232019-12-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
بانكوك27-12-232019-12-2019التقاریر المالیة

تورنتو27-12-232019-12-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

سنغافورة27-12-232019-12-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

لندن27-12-232019-12-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
جنیف27-12-232019-12-2019اإلستراتیجي

أ



فیینا27-12-232019-12-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

میونیخ27-12-232019-12-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

براغ27-12-232019-12-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

روما27-12-232019-12-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

اسطنبول28-12-242019-12-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

جدة02-01-292020-12-2019التخطیط المالي بإستخدام الحاسب اإللكتروني376

النواحي المالیة في إدارات شؤون الموظفین (رواتب ومزایا337
تونس02-01-292020-12-2019الموظفین)

النظم المالیة لشئون الموظفین والموارد البشریة وإعداد298
الریاض02-01-292020-12-2019الموازنات العامة

عمان02-01-292020-12-2019األسالیب الحدیثة في التخطیط المالي وإعداد الموازنات172

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019الطرق واألسالیب الفعالة إلعداد وكتابة التقاریر المالیة177

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019التطبیقات اإللكترونیة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي322

القاھرة02-01-292020-12-2019اإلدارة المالیة المتقدمة وإدارة المخاطـر357

المنامة02-01-292020-12-2019تقییم وتحلیل األخطار المالیة وبناء اإلستراتیجیات المالیة360

تنمیة المھارات المالیة للعاملین بإدارات شؤون الموظفین366
بیروت02-01-292020-12-2019باستخدام الحاسب اآللي

الكویت02-01-292020-12-2019تخطیط وإدارة السیاسات المالیة والنقدیة380

مراكش02-01-292020-12-2019إدارة األزمات المالیة ودعم مھارات صناعة القرار396

المھارات الفنیة لحوكمة الشركات ومحاربة الفساد المالي403
الدوحة02-01-292020-12-2019واإلداري

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس وفق المعیار الدولي إلعداد405
مسقط02-01-292020-12-2019التقاریر المالیة

برشلونة03-01-302020-12-2019إعداد المطالبات المالیة والزمنیة بقطاع المقاوالت852

كوااللمبور03-01-302020-12-2019إدارة الموجودات (األصول) والمطلوبات (الخصوم)104

طرابزون03-01-302020-12-2019إدارة العملیات المالیة والتخطیط المالي المتقدم173

برلین03-01-302020-12-2019المحاسبة المالیة المتقدمة وتقییم، تحلیل األداء المالي383

بروكسل03-01-302020-12-2019التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء387

389Microsoft Excel زیورخ03-01-302020-12-2019تصمیم وتحلیل البیانات المالیة باستخدام

األسالیـب واإلجراءات الحدیثة لكشف المخالفات واالحتیال399
بكین03-01-302020-12-2019المالي

أسس ومعاییر التحول من األساس النقدي إلى أساس404
بانكوك03-01-302020-12-2019االستحقاق

تورنتو03-01-302020-12-2019األسالیب الفعالة في ترشید التكلفة وتعظیم الربحیة412

سنغافورة03-01-302020-12-2019التحلیل المالي لشركات المقاوالت455

لندن03-01-302020-12-2019اإلستراتیجیات الفنیة الحدیثة في التحقیقات المالیة456

جنیف03-01-302020-12-2019تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة870

تكنولوجیا اإلدارة المالیة اإللكترونیة والتخطیط المالي874
فیینا03-01-302020-12-2019اإلستراتیجي

میونیخ03-01-302020-12-2019التحلیل المالي وتقییم أداء المشروعات باستخدام الحاسب اآللي875

براغ03-01-302020-12-2019الممارسات الحدیثة وفنون عرض وصیاغة التقاریر المالیة903

روما03-01-302020-12-2019الریادة في اإلدارة المالیة الحدیثة للمؤسسات990

جاكرتا03-01-302020-12-2019إعداد وعرض التقاریر المالیة الحدیثة1130

قیـاس وتقییم األداء المالي والمحاسبي باستخدام الموازنات343
اسطنبول04-01-312020-12-2019وبطاقة األداء المتوازن






