




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
الریاض14-02-102019-02-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

جدة14-02-102019-02-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

تونس14-02-102019-02-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

القاھرة14-02-102019-02-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
المنامة14-02-102019-02-2019المصرفي

بیروت14-02-102019-02-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

الكویت14-02-102019-02-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
مراكش14-02-102019-02-2019منھا

الدوحة14-02-102019-02-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

مسقط14-02-102019-02-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

برلین15-02-112019-02-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

بروكسل15-02-112019-02-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

زیورخ15-02-112019-02-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

بكین15-02-112019-02-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
بانكوك15-02-112019-02-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
تورنتو15-02-112019-02-2019والمؤسسات المالیة

تورنتو15-02-112019-02-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

لندن15-02-112019-02-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

جنیف15-02-112019-02-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

فیینا15-02-112019-02-2019إعـادة التأمین1017

میونیخ15-02-112019-02-2019االحتیال في شركات التأمین1018

براغ15-02-112019-02-2019صیرفة التأمین1019

روما15-02-112019-02-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

جاكرتا15-02-112019-02-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

باریس15-02-112019-02-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

برشلونة15-02-112019-02-2019التأمین الطبي1015

اسطنبول16-02-122019-02-2019ادارة الفروع المصرفیة606

جدة21-02-172019-02-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

تونس21-02-172019-02-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

القاھرة21-02-172019-02-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المنامة21-02-172019-02-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
بیروت21-02-172019-02-2019المصرفي



الكویت21-02-172019-02-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

مراكش21-02-172019-02-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

الدوحة21-02-172019-02-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
مسقط21-02-172019-02-2019المالیة

برلین22-02-182019-02-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

بروكسل22-02-182019-02-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

زیورخ22-02-182019-02-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
بكین22-02-182019-02-2019منھا

بانكوك22-02-182019-02-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

تورنتو22-02-182019-02-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
سنغافورة22-02-182019-02-2019والمؤسسات المالیة

سنغافورة22-02-182019-02-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

جنیف22-02-182019-02-2019التأمین الطبي1015

فیینا22-02-182019-02-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

میونیخ22-02-182019-02-2019إعـادة التأمین1017

براغ22-02-182019-02-2019االحتیال في شركات التأمین1018

روما22-02-182019-02-2019صیرفة التأمین1019

جاكرتا22-02-182019-02-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

ماربیال22-02-182019-02-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

باریس22-02-182019-02-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

برشلونة22-02-182019-02-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

اسطنبول23-02-192019-02-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
جدة28-02-242019-02-2019المصرفي

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
تونس28-02-242019-02-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

القاھرة28-02-242019-02-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

المنامة28-02-242019-02-2019ادارة الفروع المصرفیة606

بیروت28-02-242019-02-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

الكویت28-02-242019-02-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

مراكش28-02-242019-02-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
الدوحة28-02-242019-02-2019منھا

مسقط28-02-242019-02-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

برلین01-03-252019-02-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

بروكسل01-03-252019-02-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

زیورخ01-03-252019-02-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

بكین01-03-252019-02-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

بانكوك01-03-252019-02-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
تورنتو01-03-252019-02-2019المالیة

سنغافورة01-03-252019-02-2019إدارة االستثمارات في المصارف986



رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
لندن01-03-252019-02-2019والمؤسسات المالیة

لندن01-03-252019-02-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

جنیف01-03-252019-02-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

فیینا01-03-252019-02-2019التأمین الطبي1015

میونیخ01-03-252019-02-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

براغ01-03-252019-02-2019إعـادة التأمین1017

روما01-03-252019-02-2019االحتیال في شركات التأمین1018

جاكرتا01-03-252019-02-2019صیرفة التأمین1019

ماربیال01-03-252019-02-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

باریس01-03-252019-02-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

امستردام01-03-252019-02-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

اسطنبول02-03-262019-02-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

جدة07-03-032019-03-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

القاھرة07-03-032019-03-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

المنامة07-03-032019-03-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

بیروت07-03-032019-03-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
الكویت07-03-032019-03-2019المصرفي

مراكش07-03-032019-03-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

الدوحة07-03-032019-03-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

مسقط07-03-032019-03-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

برلین08-03-042019-03-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

بروكسل08-03-042019-03-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

زیورخ08-03-042019-03-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

بكین08-03-042019-03-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
بانكوك08-03-042019-03-2019منھا

تورنتو08-03-042019-03-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
سنغافورة08-03-042019-03-2019المالیة

لندن08-03-042019-03-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

فیینا08-03-042019-03-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

میونیخ08-03-042019-03-2019التأمین الطبي1015

براغ08-03-042019-03-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

روما08-03-042019-03-2019إعـادة التأمین1017

جاكرتا08-03-042019-03-2019االحتیال في شركات التأمین1018

ماربیال08-03-042019-03-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

مدرید08-03-042019-03-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

باریس08-03-042019-03-2019صیرفة التأمین1019

امستردام08-03-042019-03-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

برشلونة08-03-042019-03-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

برشلونة08-03-042019-03-2019رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987



والمؤسسات المالیة

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
اسطنبول09-03-052019-03-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

جدة14-03-102019-03-2019ادارة الفروع المصرفیة606

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
القاھرة14-03-102019-03-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

المنامة14-03-102019-03-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

بیروت14-03-102019-03-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

الكویت14-03-102019-03-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

مراكش14-03-102019-03-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

الدوحة14-03-102019-03-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
مسقط14-03-102019-03-2019منھا

دبي14-03-102019-03-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
برلین15-03-112019-03-2019المصرفي

بروكسل15-03-112019-03-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

زیورخ15-03-112019-03-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

بكین15-03-112019-03-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

بانكوك15-03-112019-03-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

تورنتو15-03-112019-03-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

سنغافورة15-03-112019-03-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
لندن15-03-112019-03-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
جنیف15-03-112019-03-2019والمؤسسات المالیة

جنیف15-03-112019-03-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

میونیخ15-03-112019-03-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

براغ15-03-112019-03-2019التأمین الطبي1015

روما15-03-112019-03-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

جاكرتا15-03-112019-03-2019إعـادة التأمین1017

ماربیال15-03-112019-03-2019صیرفة التأمین1019

مدرید15-03-112019-03-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

باریس15-03-112019-03-2019االحتیال في شركات التأمین1018

امستردام15-03-112019-03-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

برشلونة15-03-112019-03-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

جدة21-03-172019-03-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
المنامة21-03-172019-03-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

بیروت21-03-172019-03-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

الكویت21-03-172019-03-2019ادارة الفروع المصرفیة606

مراكش21-03-172019-03-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

الدوحة21-03-172019-03-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

مسقط21-03-172019-03-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

دبي21-03-172019-03-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021



برلین22-03-182019-03-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
بروكسل22-03-182019-03-2019المصرفي

زیورخ22-03-182019-03-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

بكین22-03-182019-03-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

بانكوك22-03-182019-03-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
تورنتو22-03-182019-03-2019منھا

سنغافورة22-03-182019-03-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

لندن22-03-182019-03-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

جنیف22-03-182019-03-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
فیینا22-03-182019-03-2019والمؤسسات المالیة

فیینا22-03-182019-03-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

براغ22-03-182019-03-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

روما22-03-182019-03-2019التأمین الطبي1015

جاكرتا22-03-182019-03-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

ماربیال22-03-182019-03-2019االحتیال في شركات التأمین1018

مدرید22-03-182019-03-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

كوااللمبور22-03-182019-03-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

باریس22-03-182019-03-2019إعـادة التأمین1017

امستردام22-03-182019-03-2019صیرفة التأمین1019

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
برشلونة22-03-182019-03-2019المالیة

جدة28-03-242019-03-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
بیروت28-03-242019-03-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

الكویت28-03-242019-03-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

مراكش28-03-242019-03-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

الدوحة28-03-242019-03-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

مسقط28-03-242019-03-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

دبي28-03-242019-03-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

عمان28-03-242019-03-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

برلین29-03-252019-03-2019ادارة الفروع المصرفیة606

بروكسل29-03-252019-03-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
زیورخ29-03-252019-03-2019المصرفي

بكین29-03-252019-03-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

بانكوك29-03-252019-03-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

تورنتو29-03-252019-03-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
سنغافورة29-03-252019-03-2019منھا

لندن29-03-252019-03-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
جنیف29-03-252019-03-2019المالیة



فیینا29-03-252019-03-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
میونیخ29-03-252019-03-2019والمؤسسات المالیة

میونیخ29-03-252019-03-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

روما29-03-252019-03-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

جاكرتا29-03-252019-03-2019التأمین الطبي1015

ماربیال29-03-252019-03-2019إعـادة التأمین1017

مدرید29-03-252019-03-2019صیرفة التأمین1019

كوااللمبور29-03-252019-03-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

باریس29-03-252019-03-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

امستردام29-03-252019-03-2019االحتیال في شركات التأمین1018

برشلونة29-03-252019-03-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
جدة04-04-312019-03-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

الكویت04-04-312019-03-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
مراكش04-04-312019-03-2019المصرفي

الدوحة04-04-312019-03-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

مسقط04-04-312019-03-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

دبي04-04-312019-03-2019صیرفة التأمین1019

عمان04-04-312019-03-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

برلین05-04-012019-04-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

بروكسل05-04-012019-04-2019ادارة الفروع المصرفیة606

زیورخ05-04-012019-04-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

بكین05-04-012019-04-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

بانكوك05-04-012019-04-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

تورنتو05-04-012019-04-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

سنغافورة05-04-012019-04-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
لندن05-04-012019-04-2019منھا

جنیف05-04-012019-04-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
فیینا05-04-012019-04-2019المالیة

میونیخ05-04-012019-04-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
براغ05-04-012019-04-2019والمؤسسات المالیة

براغ05-04-012019-04-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

جاكرتا05-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

ماربیال05-04-012019-04-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

مدرید05-04-012019-04-2019االحتیال في شركات التأمین1018

كوااللمبور05-04-012019-04-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

طرابزون05-04-012019-04-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

باریس05-04-012019-04-2019التأمین الطبي1015

امستردام05-04-012019-04-2019إعـادة التأمین1017



برشلونة05-04-012019-04-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
الكویت11-04-072019-04-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

مراكش11-04-072019-04-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

الدوحة11-04-072019-04-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

مسقط11-04-072019-04-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

دبي11-04-072019-04-2019االحتیال في شركات التأمین1018

عمان11-04-072019-04-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

برلین12-04-082019-04-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

بروكسل12-04-082019-04-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

زیورخ12-04-082019-04-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
بكین12-04-082019-04-2019المصرفي

بانكوك12-04-082019-04-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

تورنتو12-04-082019-04-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

سنغافورة12-04-082019-04-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

لندن12-04-082019-04-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

جنیف12-04-082019-04-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

فیینا12-04-082019-04-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
میونیخ12-04-082019-04-2019المالیة

براغ12-04-082019-04-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
روما12-04-082019-04-2019والمؤسسات المالیة

روما12-04-082019-04-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

ماربیال12-04-082019-04-2019التأمین الطبي1015

مدرید12-04-082019-04-2019إعـادة التأمین1017

كوااللمبور12-04-082019-04-2019صیرفة التأمین1019

طرابزون12-04-082019-04-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

باریس12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

امستردام12-04-082019-04-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
برشلونة12-04-082019-04-2019منھا

الریاض18-04-142019-04-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

مراكش18-04-142019-04-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
الدوحة18-04-142019-04-2019المصرفي

مسقط18-04-142019-04-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

دبي18-04-142019-04-2019إعـادة التأمین1017

عمان18-04-142019-04-2019صیرفة التأمین1019

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
برلین19-04-152019-04-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

بروكسل19-04-152019-04-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420



زیورخ19-04-152019-04-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

بكین19-04-152019-04-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

بانكوك19-04-152019-04-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

تورنتو19-04-152019-04-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

سنغافورة19-04-152019-04-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

لندن19-04-152019-04-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
جنیف19-04-152019-04-2019منھا

فیینا19-04-152019-04-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

میونیخ19-04-152019-04-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
براغ19-04-152019-04-2019المالیة

روما19-04-152019-04-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
جاكرتا19-04-152019-04-2019والمؤسسات المالیة

جاكرتا19-04-152019-04-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

ماربیال19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

مدرید19-04-152019-04-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

كوااللمبور19-04-152019-04-2019االحتیال في شركات التأمین1018

طرابزون19-04-152019-04-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

امستردام19-04-152019-04-2019التأمین الطبي1015

برشلونة19-04-152019-04-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

الریاض25-04-212019-04-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

مراكش25-04-212019-04-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

الدوحة25-04-212019-04-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

مسقط25-04-212019-04-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

دبي25-04-212019-04-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

عمان25-04-212019-04-2019االحتیال في شركات التأمین1018

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
بروكسل26-04-222019-04-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

زیورخ26-04-222019-04-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

بكین26-04-222019-04-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
بانكوك26-04-222019-04-2019المصرفي

تورنتو26-04-222019-04-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

سنغافورة26-04-222019-04-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

لندن26-04-222019-04-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

جنیف26-04-222019-04-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
فیینا26-04-222019-04-2019منھا

میونیخ26-04-222019-04-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

براغ26-04-222019-04-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

ة ة أل



الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
المالیة

روما2019-04-222019-04-26

جاكرتا26-04-222019-04-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

مدرید26-04-222019-04-2019التأمین الطبي1015

كوااللمبور26-04-222019-04-2019إعـادة التأمین1017

طرابزون26-04-222019-04-2019صیرفة التأمین1019

باریس26-04-222019-04-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
باریس26-04-222019-04-2019والمؤسسات المالیة

امستردام26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

برشلونة26-04-222019-04-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

الریاض02-05-282019-04-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

تونس02-05-282019-04-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

مراكش02-05-282019-04-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

الدوحة02-05-282019-04-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
مسقط02-05-282019-04-2019المصرفي

دبي02-05-282019-04-2019التأمین الطبي1015

عمان02-05-282019-04-2019إعـادة التأمین1017

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019صیرفة التأمین1019

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
زیورخ03-05-292019-04-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

بكین03-05-292019-04-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

بانكوك03-05-292019-04-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

تورنتو03-05-292019-04-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

سنغافورة03-05-292019-04-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

لندن03-05-292019-04-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

جنیف03-05-292019-04-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

فیینا03-05-292019-04-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
میونیخ03-05-292019-04-2019منھا

براغ03-05-292019-04-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

روما03-05-292019-04-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
جاكرتا03-05-292019-04-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
ماربیال03-05-292019-04-2019والمؤسسات المالیة

ماربیال03-05-292019-04-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

مدرید03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

كوااللمبور03-05-292019-04-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

طرابزون03-05-292019-04-2019االحتیال في شركات التأمین1018

باریس03-05-292019-04-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

برشلونة03-05-292019-04-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

الریاض09-05-052019-05-2019صیرفة التأمین1019



تونس09-05-052019-05-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
مراكش09-05-052019-05-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

الدوحة09-05-052019-05-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

مسقط09-05-052019-05-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

دبي09-05-052019-05-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

عمان09-05-052019-05-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019االحتیال في شركات التأمین1018

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

بكین10-05-062019-05-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

بانكوك10-05-062019-05-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
تورنتو10-05-062019-05-2019المصرفي

سنغافورة10-05-062019-05-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

لندن10-05-062019-05-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

جنیف10-05-062019-05-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

فیینا10-05-062019-05-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

میونیخ10-05-062019-05-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
براغ10-05-062019-05-2019منھا

روما10-05-062019-05-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

جاكرتا10-05-062019-05-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

ماربیال10-05-062019-05-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

كوااللمبور10-05-062019-05-2019التأمین الطبي1015

طرابزون10-05-062019-05-2019إعـادة التأمین1017

امستردام10-05-062019-05-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
باریس10-05-062019-05-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
امستردام10-05-062019-05-2019والمؤسسات المالیة

برشلونة10-05-062019-05-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

اسطنبول11-05-072019-05-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

الریاض16-05-122019-05-2019االحتیال في شركات التأمین1018

تونس16-05-122019-05-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

الدوحة16-05-122019-05-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

مسقط16-05-122019-05-2019ادارة الفروع المصرفیة606

عمان16-05-122019-05-2019التأمین الطبي1015

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019إعـادة التأمین1017

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019صیرفة التأمین1019

القاھرة16-05-122019-05-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
بكین17-05-132019-05-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

بانكوك17-05-132019-05-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

تورنتو17-05-132019-05-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

أل ة ة



المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
المصرفي

سنغافورة2019-05-132019-05-17

لندن17-05-132019-05-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

جنیف17-05-132019-05-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

فیینا17-05-132019-05-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

میونیخ17-05-132019-05-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

براغ17-05-132019-05-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
روما17-05-132019-05-2019منھا

جاكرتا17-05-132019-05-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
ماربیال17-05-132019-05-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
مدرید17-05-132019-05-2019والمؤسسات المالیة

مدرید17-05-132019-05-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

كوااللمبور17-05-132019-05-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

طرابزون17-05-132019-05-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

باریس17-05-132019-05-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

امستردام17-05-132019-05-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

برشلونة17-05-132019-05-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

اسطنبول18-05-142019-05-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

الریاض23-05-192019-05-2019إعـادة التأمین1017

تونس23-05-192019-05-2019صیرفة التأمین1019

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
الدوحة23-05-192019-05-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

مسقط23-05-192019-05-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
دبي23-05-192019-05-2019والمؤسسات المالیة

دبي23-05-192019-05-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

عمان23-05-192019-05-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019االحتیال في شركات التأمین1018

القاھرة23-05-192019-05-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

المنامة23-05-192019-05-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

بانكوك24-05-202019-05-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

تورنتو24-05-202019-05-2019ادارة الفروع المصرفیة606

سنغافورة24-05-202019-05-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
لندن24-05-202019-05-2019المصرفي

جنیف24-05-202019-05-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

فیینا24-05-202019-05-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

میونیخ24-05-202019-05-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

براغ24-05-202019-05-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

روما24-05-202019-05-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

جاكرتا24-05-202019-05-2019األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910



منھا

ماربیال24-05-202019-05-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

مدرید24-05-202019-05-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

طرابزون24-05-202019-05-2019التأمین الطبي1015

باریس24-05-202019-05-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
امستردام24-05-202019-05-2019المالیة

برشلونة24-05-202019-05-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

اسطنبول25-05-212019-05-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

الریاض30-05-262019-05-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

تونس30-05-262019-05-2019االحتیال في شركات التأمین1018

مسقط30-05-262019-05-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

دبي30-05-262019-05-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019التأمین الطبي1015

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019إعـادة التأمین1017

القاھرة30-05-262019-05-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

المنامة30-05-262019-05-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

بیروت30-05-262019-05-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
بانكوك31-05-272019-05-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

تورنتو31-05-272019-05-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

سنغافورة31-05-272019-05-2019ادارة الفروع المصرفیة606

لندن31-05-272019-05-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

جنیف31-05-272019-05-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

فیینا31-05-272019-05-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

میونیخ31-05-272019-05-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

براغ31-05-272019-05-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

روما31-05-272019-05-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

جاكرتا31-05-272019-05-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

ماربیال31-05-272019-05-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
مدرید31-05-272019-05-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
كوااللمبور31-05-272019-05-2019والمؤسسات المالیة

كوااللمبور31-05-272019-05-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

طرابزون31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
باریس31-05-272019-05-2019منھا

امستردام31-05-272019-05-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
برشلونة31-05-272019-05-2019المصرفي

اسطنبول01-06-282019-05-2019صیرفة التأمین1019

الریاض06-06-022019-06-2019التأمین الطبي1015

جدة06-06-022019-06-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

أ



تونس06-06-022019-06-2019إعـادة التأمین1017

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
مسقط06-06-022019-06-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
دبي06-06-022019-06-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
عمان06-06-022019-06-2019والمؤسسات المالیة

عمان06-06-022019-06-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

القاھرة06-06-022019-06-2019صیرفة التأمین1019

المنامة06-06-022019-06-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

بیروت06-06-022019-06-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

تورنتو07-06-032019-06-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

سنغافورة07-06-032019-06-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

لندن07-06-032019-06-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
جنیف07-06-032019-06-2019المصرفي

فیینا07-06-032019-06-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

میونیخ07-06-032019-06-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

براغ07-06-032019-06-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

روما07-06-032019-06-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

جاكرتا07-06-032019-06-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
ماربیال07-06-032019-06-2019منھا

مدرید07-06-032019-06-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

كوااللمبور07-06-032019-06-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

باریس07-06-032019-06-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

امستردام07-06-032019-06-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

برشلونة07-06-032019-06-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

اسطنبول08-06-042019-06-2019االحتیال في شركات التأمین1018

الریاض13-06-092019-06-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

جدة13-06-092019-06-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

تونس13-06-092019-06-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

دبي13-06-092019-06-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

عمان13-06-092019-06-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019التأمین الطبي1015

القاھرة13-06-092019-06-2019االحتیال في شركات التأمین1018

المنامة13-06-092019-06-2019صیرفة التأمین1019

بیروت13-06-092019-06-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

الكویت13-06-092019-06-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
تورنتو14-06-102019-06-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

سنغافورة14-06-102019-06-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420



لندن14-06-102019-06-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

جنیف14-06-102019-06-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
فیینا14-06-102019-06-2019المصرفي

میونیخ14-06-102019-06-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

براغ14-06-102019-06-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

روما14-06-102019-06-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

جاكرتا14-06-102019-06-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

ماربیال14-06-102019-06-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

مدرید14-06-102019-06-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
كوااللمبور14-06-102019-06-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
طرابزون14-06-102019-06-2019والمؤسسات المالیة

طرابزون14-06-102019-06-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

باریس14-06-102019-06-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
امستردام14-06-102019-06-2019منھا

برشلونة14-06-102019-06-2019ادارة الفروع المصرفیة606

اسطنبول15-06-112019-06-2019إعـادة التأمین1017

جدة20-06-162019-06-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

تونس20-06-162019-06-2019التأمین الطبي1015

دبي20-06-162019-06-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
عمان20-06-162019-06-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019والمؤسسات المالیة

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

القاھرة20-06-162019-06-2019إعـادة التأمین1017

المنامة20-06-162019-06-2019االحتیال في شركات التأمین1018

بیروت20-06-162019-06-2019صیرفة التأمین1019

الكویت20-06-162019-06-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

دبي20-06-162019-06-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
سنغافورة21-06-172019-06-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

لندن21-06-172019-06-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

جنیف21-06-172019-06-2019ادارة الفروع المصرفیة606

فیینا21-06-172019-06-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
میونیخ21-06-172019-06-2019المصرفي

براغ21-06-172019-06-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

روما21-06-172019-06-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

جاكرتا21-06-172019-06-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

ماربیال21-06-172019-06-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

ة ة ة أل



األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
منھا

مدرید2019-06-172019-06-21

كوااللمبور21-06-172019-06-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

طرابزون21-06-172019-06-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

باریس21-06-172019-06-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

امستردام21-06-172019-06-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

برشلونة21-06-172019-06-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

اسطنبول22-06-182019-06-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
الریاض27-06-232019-06-2019والمؤسسات المالیة

الریاض27-06-232019-06-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

جدة27-06-232019-06-2019صیرفة التأمین1019

تونس27-06-232019-06-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
دبي27-06-232019-06-2019منھا

عمان27-06-232019-06-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

القاھرة27-06-232019-06-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

المنامة27-06-232019-06-2019إعـادة التأمین1017

بیروت27-06-232019-06-2019االحتیال في شركات التأمین1018

الكویت27-06-232019-06-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

دبي27-06-232019-06-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
لندن28-06-242019-06-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

جنیف28-06-242019-06-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

فیینا28-06-242019-06-2019ادارة الفروع المصرفیة606

میونیخ28-06-242019-06-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
براغ28-06-242019-06-2019المصرفي

روما28-06-242019-06-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

جاكرتا28-06-242019-06-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

ماربیال28-06-242019-06-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

مدرید28-06-242019-06-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

كوااللمبور28-06-242019-06-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
طرابزون28-06-242019-06-2019المالیة

كوااللمبور28-06-242019-06-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

باریس28-06-242019-06-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

امستردام28-06-242019-06-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

برشلونة28-06-242019-06-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

اسطنبول29-06-252019-06-2019التأمین الطبي1015

الریاض04-07-302019-06-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

جدة04-07-302019-06-2019االحتیال في شركات التأمین1018

دبي04-07-302019-06-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908



عمان04-07-302019-06-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019والمؤسسات المالیة

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

القاھرة04-07-302019-06-2019التأمین الطبي1015

المنامة04-07-302019-06-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

بیروت04-07-302019-06-2019إعـادة التأمین1017

الكویت04-07-302019-06-2019صیرفة التأمین1019

دبي04-07-302019-06-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

عمان04-07-302019-06-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

جنیف05-07-012019-07-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

فیینا05-07-012019-07-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

میونیخ05-07-012019-07-2019ادارة الفروع المصرفیة606

براغ05-07-012019-07-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
روما05-07-012019-07-2019المصرفي

جاكرتا05-07-012019-07-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

ماربیال05-07-012019-07-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

مدرید05-07-012019-07-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
كوااللمبور05-07-012019-07-2019منھا

طرابزون05-07-012019-07-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

كوااللمبور05-07-012019-07-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

باریس05-07-012019-07-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

امستردام05-07-012019-07-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
برشلونة05-07-012019-07-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

اسطنبول06-07-022019-07-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
الریاض11-07-072019-07-2019المالیة

تونس11-07-072019-07-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

جدة11-07-072019-07-2019إعـادة التأمین1017

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
تونس11-07-072019-07-2019والمؤسسات المالیة

دبي11-07-072019-07-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
عمان11-07-072019-07-2019منھا

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

القاھرة11-07-072019-07-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

المنامة11-07-072019-07-2019التأمین الطبي1015

بیروت11-07-072019-07-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

الكویت11-07-072019-07-2019االحتیال في شركات التأمین1018

أ ة



دبي11-07-072019-07-2019صیرفة التأمین1019

عمان11-07-072019-07-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
جنیف12-07-082019-07-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

فیینا12-07-082019-07-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

میونیخ12-07-082019-07-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

براغ12-07-082019-07-2019ادارة الفروع المصرفیة606

روما12-07-082019-07-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
جاكرتا12-07-082019-07-2019المصرفي

ماربیال12-07-082019-07-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

مدرید12-07-082019-07-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

كوااللمبور12-07-082019-07-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

طرابزون12-07-082019-07-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

كوااللمبور12-07-082019-07-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

طرابزون12-07-082019-07-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

باریس12-07-082019-07-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

امستردام12-07-082019-07-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

الریاض18-07-142019-07-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

جدة18-07-142019-07-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

تونس18-07-142019-07-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

دبي18-07-142019-07-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

عمان18-07-142019-07-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019المالیة

المنامة18-07-142019-07-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

بیروت18-07-142019-07-2019التأمین الطبي1015

الكویت18-07-142019-07-2019إعـادة التأمین1017

دبي18-07-142019-07-2019االحتیال في شركات التأمین1018

عمان18-07-142019-07-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
فیینا19-07-152019-07-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

میونیخ19-07-152019-07-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

براغ19-07-152019-07-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

روما19-07-152019-07-2019ادارة الفروع المصرفیة606

جاكرتا19-07-152019-07-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

ماربیال19-07-152019-07-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

مدرید19-07-152019-07-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

كوااللمبور19-07-152019-07-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
طرابزون19-07-152019-07-2019منھا

كوااللمبور19-07-152019-07-2019صیرفة التأمین1019



طرابزون19-07-152019-07-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
باریس19-07-152019-07-2019المصرفي

امستردام19-07-152019-07-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
اسطنبول20-07-162019-07-2019والمؤسسات المالیة

اسطنبول20-07-162019-07-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

الریاض25-07-212019-07-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الریاض25-07-212019-07-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

جدة25-07-212019-07-2019التأمین الطبي1015

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
تونس25-07-212019-07-2019المالیة

دبي25-07-212019-07-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

عمان25-07-212019-07-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019منھا

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
القاھرة25-07-212019-07-2019والمؤسسات المالیة

القاھرة25-07-212019-07-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

بیروت25-07-212019-07-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

الكویت25-07-212019-07-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

دبي25-07-212019-07-2019إعـادة التأمین1017

عمان25-07-212019-07-2019صیرفة التأمین1019

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
میونیخ26-07-222019-07-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

براغ26-07-222019-07-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

روما26-07-222019-07-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

جاكرتا26-07-222019-07-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
ماربیال26-07-222019-07-2019المصرفي

مدرید26-07-222019-07-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

كوااللمبور26-07-222019-07-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

طرابزون26-07-222019-07-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

كوااللمبور26-07-222019-07-2019االحتیال في شركات التأمین1018

طرابزون26-07-222019-07-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

باریس26-07-222019-07-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

امستردام26-07-222019-07-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

اسطنبول27-07-232019-07-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
الریاض01-08-282019-07-2019منھا

الریاض01-08-282019-07-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

جدة01-08-282019-07-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

تونس01-08-282019-07-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980



دبي01-08-282019-07-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

عمان01-08-282019-07-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

القاھرة01-08-282019-07-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
المنامة01-08-282019-07-2019والمؤسسات المالیة

المنامة01-08-282019-07-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

الكویت01-08-282019-07-2019التأمین الطبي1015

دبي01-08-282019-07-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

عمان01-08-282019-07-2019االحتیال في شركات التأمین1018

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
براغ02-08-292019-07-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

روما02-08-292019-07-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

جاكرتا02-08-292019-07-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

ماربیال02-08-292019-07-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

مدرید02-08-292019-07-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

كوااللمبور02-08-292019-07-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

طرابزون02-08-292019-07-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

كوااللمبور02-08-292019-07-2019إعـادة التأمین1017

طرابزون02-08-292019-07-2019صیرفة التأمین1019

باریس02-08-292019-07-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
امستردام02-08-292019-07-2019المصرفي

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
اسطنبول03-08-302019-07-2019المالیة

الریاض08-08-042019-08-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

الریاض08-08-042019-08-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

تونس08-08-042019-08-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

تونس08-08-042019-08-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

دبي08-08-042019-08-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

عمان08-08-042019-08-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019منھا

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
القاھرة08-08-042019-08-2019المالیة

المنامة08-08-042019-08-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
بیروت08-08-042019-08-2019والمؤسسات المالیة

بیروت08-08-042019-08-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

الكویت08-08-042019-08-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

دبي08-08-042019-08-2019التأمین الطبي1015



عمان08-08-042019-08-2019إعـادة التأمین1017

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019صیرفة التأمین1019

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
روما09-08-052019-08-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

جاكرتا09-08-052019-08-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

ماربیال09-08-052019-08-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
مدرید09-08-052019-08-2019المصرفي

كوااللمبور09-08-052019-08-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

طرابزون09-08-052019-08-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

كوااللمبور09-08-052019-08-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

طرابزون09-08-052019-08-2019االحتیال في شركات التأمین1018

باریس09-08-052019-08-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

امستردام09-08-052019-08-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

اسطنبول10-08-062019-08-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الریاض15-08-112019-08-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

الریاض15-08-112019-08-2019صیرفة التأمین1019

تونس15-08-112019-08-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

جدة15-08-112019-08-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
تونس15-08-112019-08-2019منھا

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
جدة15-08-112019-08-2019والمؤسسات المالیة

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
دبي15-08-112019-08-2019المصرفي

عمان15-08-112019-08-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

القاھرة15-08-112019-08-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
المنامة15-08-112019-08-2019المالیة

بیروت15-08-112019-08-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

دبي15-08-112019-08-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

عمان15-08-112019-08-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019االحتیال في شركات التأمین1018

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
جاكرتا16-08-122019-08-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

ماربیال16-08-122019-08-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

مدرید16-08-122019-08-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

كوااللمبور16-08-122019-08-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

طرابزون16-08-122019-08-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

كوااللمبور16-08-122019-08-2019التأمین الطبي1015

أ



طرابزون16-08-122019-08-2019إعـادة التأمین1017

باریس16-08-122019-08-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

امستردام16-08-122019-08-2019ادارة الفروع المصرفیة606

اسطنبول17-08-132019-08-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

اسطنبول17-08-132019-08-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

الریاض22-08-182019-08-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

الریاض22-08-182019-08-2019االحتیال في شركات التأمین1018

تونس22-08-182019-08-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

تونس22-08-182019-08-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

جدة22-08-182019-08-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

دبي22-08-182019-08-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

عمان22-08-182019-08-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

القاھرة22-08-182019-08-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

المنامة22-08-182019-08-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
بیروت22-08-182019-08-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
الكویت22-08-182019-08-2019والمؤسسات المالیة

الكویت22-08-182019-08-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

عمان22-08-182019-08-2019التأمین الطبي1015

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019إعـادة التأمین1017

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019صیرفة التأمین1019

القاھرة22-08-182019-08-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

ماربیال23-08-192019-08-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

مدرید23-08-192019-08-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
كوااللمبور23-08-192019-08-2019المصرفي

طرابزون23-08-192019-08-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

كوااللمبور23-08-192019-08-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

طرابزون23-08-192019-08-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
باریس23-08-192019-08-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

امستردام23-08-192019-08-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
اسطنبول24-08-202019-08-2019منھا

اسطنبول24-08-202019-08-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

الریاض29-08-252019-08-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

الریاض29-08-252019-08-2019إعـادة التأمین1017

تونس29-08-252019-08-2019صیرفة التأمین1019

تونس29-08-252019-08-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
جدة29-08-252019-08-2019المالیة



دبي29-08-252019-08-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
عمان29-08-252019-08-2019المصرفي

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
القاھرة29-08-252019-08-2019منھا

المنامة29-08-252019-08-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

بیروت29-08-252019-08-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الكویت29-08-252019-08-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
دبي29-08-252019-08-2019والمؤسسات المالیة

دبي29-08-252019-08-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

عمان29-08-252019-08-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019االحتیال في شركات التأمین1018

القاھرة29-08-252019-08-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

المنامة29-08-252019-08-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
ماربیال30-08-262019-08-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

مدرید30-08-262019-08-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

كوااللمبور30-08-262019-08-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

طرابزون30-08-262019-08-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

طرابزون30-08-262019-08-2019التأمین الطبي1015

امستردام30-08-262019-08-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

اسطنبول31-08-272019-08-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

اسطنبول31-08-272019-08-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

الریاض05-09-012019-09-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

الریاض05-09-012019-09-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

تونس05-09-012019-09-2019االحتیال في شركات التأمین1018

تونس05-09-012019-09-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

جدة05-09-012019-09-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

دبي05-09-012019-09-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

عمان05-09-012019-09-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

القاھرة05-09-012019-09-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
المنامة05-09-012019-09-2019منھا

بیروت05-09-012019-09-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
الكویت05-09-012019-09-2019المالیة

دبي05-09-012019-09-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019التأمین الطبي1015

أ



الدار البیضاء05-09-012019-09-2019إعـادة التأمین1017

القاھرة05-09-012019-09-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

المنامة05-09-012019-09-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

بیروت05-09-012019-09-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

مدرید06-09-022019-09-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

كوااللمبور06-09-022019-09-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
طرابزون06-09-022019-09-2019المصرفي

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
كوااللمبور06-09-022019-09-2019والمؤسسات المالیة

كوااللمبور06-09-022019-09-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

طرابزون06-09-022019-09-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
امستردام06-09-022019-09-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

اسطنبول07-09-032019-09-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

اسطنبول07-09-032019-09-2019صیرفة التأمین1019

الریاض12-09-082019-09-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

الریاض12-09-082019-09-2019التأمین الطبي1015

جدة12-09-082019-09-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

تونس12-09-082019-09-2019إعـادة التأمین1017

جدة12-09-082019-09-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

تونس12-09-082019-09-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

دبي12-09-082019-09-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

عمان12-09-082019-09-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019المصرفي

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

القاھرة12-09-082019-09-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

المنامة12-09-082019-09-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
بیروت12-09-082019-09-2019منھا

الكویت12-09-082019-09-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
دبي12-09-082019-09-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
عمان12-09-082019-09-2019والمؤسسات المالیة

عمان12-09-082019-09-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

القاھرة12-09-082019-09-2019صیرفة التأمین1019

المنامة12-09-082019-09-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

بیروت12-09-082019-09-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
مدرید13-09-092019-09-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

كوااللمبور13-09-092019-09-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

ة أل ة



طرابزون13-09-092019-09-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

كوااللمبور13-09-092019-09-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

اسطنبول14-09-102019-09-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

اسطنبول14-09-102019-09-2019االحتیال في شركات التأمین1018

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
الریاض19-09-152019-09-2019المصرفي

الریاض19-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

جدة19-09-152019-09-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

تونس19-09-152019-09-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
جدة19-09-152019-09-2019منھا

تونس19-09-152019-09-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
دبي19-09-152019-09-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

عمان19-09-152019-09-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

القاھرة19-09-152019-09-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

المنامة19-09-152019-09-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

بیروت19-09-152019-09-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

الكویت19-09-152019-09-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

دبي19-09-152019-09-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

عمان19-09-152019-09-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019التأمین الطبي1015

القاھرة19-09-152019-09-2019االحتیال في شركات التأمین1018

المنامة19-09-152019-09-2019صیرفة التأمین1019

بیروت19-09-152019-09-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

الكویت19-09-152019-09-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

كوااللمبور20-09-162019-09-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

طرابزون20-09-162019-09-2019ادارة الفروع المصرفیة606

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
كوااللمبور20-09-162019-09-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
طرابزون20-09-162019-09-2019والمؤسسات المالیة

طرابزون20-09-162019-09-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

اسطنبول21-09-172019-09-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

اسطنبول21-09-172019-09-2019إعـادة التأمین1017

الریاض26-09-222019-09-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

جدة26-09-222019-09-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

تونس26-09-222019-09-2019التأمین الطبي1015

جدة26-09-222019-09-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

تونس26-09-222019-09-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

عمان26-09-222019-09-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019ادارة الفروع المصرفیة606



المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
المصرفي

الدار البیضاء2019-09-222019-09-26

القاھرة26-09-222019-09-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

المنامة26-09-222019-09-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

بیروت26-09-222019-09-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
الكویت26-09-222019-09-2019منھا

دبي26-09-222019-09-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
عمان26-09-222019-09-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019والمؤسسات المالیة

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

القاھرة26-09-222019-09-2019إعـادة التأمین1017

المنامة26-09-222019-09-2019االحتیال في شركات التأمین1018

بیروت26-09-222019-09-2019صیرفة التأمین1019

الكویت26-09-222019-09-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
كوااللمبور27-09-232019-09-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

طرابزون27-09-232019-09-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

كوااللمبور27-09-232019-09-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

طرابزون27-09-232019-09-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

برلین27-09-232019-09-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

اسطنبول28-09-242019-09-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

اسطنبول28-09-242019-09-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

الریاض03-10-292019-09-2019ادارة الفروع المصرفیة606

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
الریاض03-10-292019-09-2019والمؤسسات المالیة

الریاض03-10-292019-09-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

جدة03-10-292019-09-2019صیرفة التأمین1019

تونس03-10-292019-09-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

جدة03-10-292019-09-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
تونس03-10-292019-09-2019المصرفي

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
عمان03-10-292019-09-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

القاھرة03-10-292019-09-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

المنامة03-10-292019-09-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

بیروت03-10-292019-09-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

الكویت03-10-292019-09-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
دبي03-10-292019-09-2019منھا



عمان03-10-292019-09-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

القاھرة03-10-292019-09-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

المنامة03-10-292019-09-2019إعـادة التأمین1017

بیروت03-10-292019-09-2019االحتیال في شركات التأمین1018

الكویت03-10-292019-09-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

طرابزون04-10-302019-09-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

كوااللمبور04-10-302019-09-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
طرابزون04-10-302019-09-2019المالیة

برلین04-10-302019-09-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

بروكسل04-10-302019-09-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

اسطنبول05-10-012019-10-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

اسطنبول05-10-012019-10-2019التأمین الطبي1015

الریاض10-10-062019-10-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

الریاض10-10-062019-10-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

جدة10-10-062019-10-2019االحتیال في شركات التأمین1018

جدة10-10-062019-10-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

تونس10-10-062019-10-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019ادارة الفروع المصرفیة606

القاھرة10-10-062019-10-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

المنامة10-10-062019-10-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

بیروت10-10-062019-10-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

الكویت10-10-062019-10-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

دبي10-10-062019-10-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

عمان10-10-062019-10-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019والمؤسسات المالیة

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

القاھرة10-10-062019-10-2019التأمین الطبي1015

المنامة10-10-062019-10-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

بیروت10-10-062019-10-2019إعـادة التأمین1017

الكویت10-10-062019-10-2019صیرفة التأمین1019

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
طرابزون11-10-072019-10-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
كوااللمبور11-10-072019-10-2019منھا

طرابزون11-10-072019-10-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

برلین11-10-072019-10-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

بروكسل11-10-072019-10-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

زیورخ11-10-072019-10-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022



المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
المصرفي

اسطنبول2019-10-082019-10-12

اسطنبول12-10-082019-10-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

الریاض17-10-132019-10-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
الریاض17-10-132019-10-2019المالیة

تونس17-10-132019-10-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

جدة17-10-132019-10-2019إعـادة التأمین1017

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
تونس17-10-132019-10-2019والمؤسسات المالیة

جدة17-10-132019-10-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

تونس17-10-132019-10-2019ادارة الفروع المصرفیة606

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
القاھرة17-10-132019-10-2019المصرفي

المنامة17-10-132019-10-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

بیروت17-10-132019-10-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

الكویت17-10-132019-10-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

دبي17-10-132019-10-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
عمان17-10-132019-10-2019منھا

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

القاھرة17-10-132019-10-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

المنامة17-10-132019-10-2019التأمین الطبي1015

بیروت17-10-132019-10-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

الكویت17-10-132019-10-2019االحتیال في شركات التأمین1018

مراكش17-10-132019-10-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

كوااللمبور18-10-142019-10-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

طرابزون18-10-142019-10-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

برلین18-10-142019-10-2019صیرفة التأمین1019

بروكسل18-10-142019-10-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

زیورخ18-10-142019-10-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

اسطنبول19-10-152019-10-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
الریاض24-10-202019-10-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

الریاض24-10-202019-10-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

جدة24-10-202019-10-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

تونس24-10-202019-10-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

جدة24-10-202019-10-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

تونس24-10-202019-10-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

القاھرة24-10-202019-10-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611



المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
المنامة24-10-202019-10-2019المصرفي

بیروت24-10-202019-10-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

الكویت24-10-202019-10-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

دبي24-10-202019-10-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

عمان24-10-202019-10-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019المالیة

المنامة24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

بیروت24-10-202019-10-2019التأمین الطبي1015

الكویت24-10-202019-10-2019إعـادة التأمین1017

مراكش24-10-202019-10-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

كوااللمبور25-10-212019-10-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
طرابزون25-10-212019-10-2019منھا

برلین25-10-212019-10-2019االحتیال في شركات التأمین1018

بروكسل25-10-212019-10-2019صیرفة التأمین1019

زیورخ25-10-212019-10-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

بكین25-10-212019-10-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

اسطنبول26-10-222019-10-2019ادارة الفروع المصرفیة606

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
اسطنبول26-10-222019-10-2019والمؤسسات المالیة

اسطنبول26-10-222019-10-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

الریاض31-10-272019-10-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

جدة31-10-272019-10-2019التأمین الطبي1015

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
تونس31-10-272019-10-2019المالیة

جدة31-10-272019-10-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

تونس31-10-272019-10-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

القاھرة31-10-272019-10-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المنامة31-10-272019-10-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
بیروت31-10-272019-10-2019المصرفي

الكویت31-10-272019-10-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

دبي31-10-272019-10-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

عمان31-10-272019-10-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019منھا

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
القاھرة31-10-272019-10-2019والمؤسسات المالیة

القاھرة31-10-272019-10-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

أ



بیروت31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

الكویت31-10-272019-10-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

مراكش31-10-272019-10-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

الدوحة31-10-272019-10-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

كوااللمبور01-11-282019-10-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

طرابزون01-11-282019-10-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

برلین01-11-282019-10-2019إعـادة التأمین1017

بروكسل01-11-282019-10-2019االحتیال في شركات التأمین1018

زیورخ01-11-282019-10-2019صیرفة التأمین1019

بكین01-11-282019-10-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

اسطنبول02-11-292019-10-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

اسطنبول02-11-292019-10-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
الریاض07-11-032019-11-2019منھا

جدة07-11-032019-11-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

تونس07-11-032019-11-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
جدة07-11-032019-11-2019المصرفي

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
تونس07-11-032019-11-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

القاھرة07-11-032019-11-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

المنامة07-11-032019-11-2019ادارة الفروع المصرفیة606

بیروت07-11-032019-11-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

الكویت07-11-032019-11-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

دبي07-11-032019-11-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

عمان07-11-032019-11-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

القاھرة07-11-032019-11-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
المنامة07-11-032019-11-2019والمؤسسات المالیة

المنامة07-11-032019-11-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

الكویت07-11-032019-11-2019التأمین الطبي1015

مراكش07-11-032019-11-2019صیرفة التأمین1019

الدوحة07-11-032019-11-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

كوااللمبور08-11-042019-11-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

طرابزون08-11-042019-11-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

برلین08-11-042019-11-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

بروكسل08-11-042019-11-2019إعـادة التأمین1017

زیورخ08-11-042019-11-2019االحتیال في شركات التأمین1018

بكین08-11-042019-11-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

بانكوك08-11-042019-11-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

اسطنبول09-11-052019-11-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420
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الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
المالیة

اسطنبول2019-11-052019-11-09

الریاض14-11-102019-11-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

تونس14-11-102019-11-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

جدة14-11-102019-11-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

القاھرة14-11-102019-11-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

المنامة14-11-102019-11-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

بیروت14-11-102019-11-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
الكویت14-11-102019-11-2019المصرفي

دبي14-11-102019-11-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

عمان14-11-102019-11-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019منھا

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
القاھرة14-11-102019-11-2019المالیة

المنامة14-11-102019-11-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
بیروت14-11-102019-11-2019والمؤسسات المالیة

بیروت14-11-102019-11-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

الكویت14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

مراكش14-11-102019-11-2019االحتیال في شركات التأمین1018

الدوحة14-11-102019-11-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

مسقط14-11-102019-11-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

كوااللمبور15-11-112019-11-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

طرابزون15-11-112019-11-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

برلین15-11-112019-11-2019التأمین الطبي1015

بروكسل15-11-112019-11-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

زیورخ15-11-112019-11-2019إعـادة التأمین1017

بكین15-11-112019-11-2019صیرفة التأمین1019

بانكوك15-11-112019-11-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
اسطنبول16-11-122019-11-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

اسطنبول16-11-122019-11-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الریاض21-11-172019-11-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

جدة21-11-172019-11-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
تونس21-11-172019-11-2019منھا

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
جدة21-11-172019-11-2019والمؤسسات المالیة

جدة21-11-172019-11-2019ادارة الفروع المصرفیة606

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
القاھرة21-11-172019-11-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

المنامة21-11-172019-11-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

بیروت21-11-172019-11-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564



الكویت21-11-172019-11-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
دبي21-11-172019-11-2019المصرفي

عمان21-11-172019-11-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

القاھرة21-11-172019-11-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
المنامة21-11-172019-11-2019المالیة

بیروت21-11-172019-11-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

مراكش21-11-172019-11-2019إعـادة التأمین1017

الدوحة21-11-172019-11-2019صیرفة التأمین1019

مسقط21-11-172019-11-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

كوااللمبور22-11-182019-11-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

طرابزون22-11-182019-11-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

برلین22-11-182019-11-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

بروكسل22-11-182019-11-2019التأمین الطبي1015

زیورخ22-11-182019-11-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

بكین22-11-182019-11-2019االحتیال في شركات التأمین1018

بانكوك22-11-182019-11-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

تورنتو22-11-182019-11-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

اسطنبول23-11-192019-11-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الریاض28-11-242019-11-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

تونس28-11-242019-11-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

جدة28-11-242019-11-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

جدة28-11-242019-11-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
المنامة28-11-242019-11-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

بیروت28-11-242019-11-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

الكویت28-11-242019-11-2019ادارة الفروع المصرفیة606

دبي28-11-242019-11-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

عمان28-11-242019-11-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

القاھرة28-11-242019-11-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

المنامة28-11-242019-11-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
بیروت28-11-242019-11-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
الكویت28-11-242019-11-2019والمؤسسات المالیة

الكویت28-11-242019-11-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

مراكش28-11-242019-11-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

الدوحة28-11-242019-11-2019االحتیال في شركات التأمین1018
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مسقط28-11-242019-11-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
كوااللمبور29-11-252019-11-2019المصرفي

طرابزون29-11-252019-11-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

بروكسل29-11-252019-11-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

زیورخ29-11-252019-11-2019التأمین الطبي1015

بكین29-11-252019-11-2019إعـادة التأمین1017

بانكوك29-11-252019-11-2019صیرفة التأمین1019

تورنتو29-11-252019-11-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

سنغافورة29-11-252019-11-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
اسطنبول30-11-262019-11-2019منھا

الریاض05-12-012019-12-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

تونس05-12-012019-12-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
جدة05-12-012019-12-2019المالیة

جدة05-12-012019-12-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
بیروت05-12-012019-12-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

الكویت05-12-012019-12-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

دبي05-12-012019-12-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
عمان05-12-012019-12-2019المصرفي

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
القاھرة05-12-012019-12-2019منھا

المنامة05-12-012019-12-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

بیروت05-12-012019-12-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الكویت05-12-012019-12-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

مراكش05-12-012019-12-2019التأمین الطبي1015

الدوحة05-12-012019-12-2019إعـادة التأمین1017

مسقط05-12-012019-12-2019صیرفة التأمین1019

كوااللمبور06-12-022019-12-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

طرابزون06-12-022019-12-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
برلین06-12-022019-12-2019والمؤسسات المالیة

برلین06-12-022019-12-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

زیورخ06-12-022019-12-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

بكین06-12-022019-12-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

بانكوك06-12-022019-12-2019االحتیال في شركات التأمین1018

تورنتو06-12-022019-12-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

سنغافورة06-12-022019-12-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

لندن06-12-022019-12-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

اسطنبول07-12-032019-12-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908



الریاض12-12-082019-12-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

تونس12-12-082019-12-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

جدة12-12-082019-12-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
جدة12-12-082019-12-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

الكویت12-12-082019-12-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

دبي12-12-082019-12-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

عمان12-12-082019-12-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

القاھرة12-12-082019-12-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
المنامة12-12-082019-12-2019منھا

بیروت12-12-082019-12-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
الكویت12-12-082019-12-2019المالیة

مراكش12-12-082019-12-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

الدوحة12-12-082019-12-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

مسقط12-12-082019-12-2019االحتیال في شركات التأمین1018

كوااللمبور13-12-092019-12-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
طرابزون13-12-092019-12-2019المصرفي

برلین13-12-092019-12-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
بروكسل13-12-092019-12-2019والمؤسسات المالیة

بروكسل13-12-092019-12-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

بكین13-12-092019-12-2019التأمین الطبي1015

بانكوك13-12-092019-12-2019إعـادة التأمین1017

تورنتو13-12-092019-12-2019صیرفة التأمین1019

سنغافورة13-12-092019-12-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

لندن13-12-092019-12-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

برشلونة13-12-092019-12-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

اسطنبول14-12-102019-12-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

الریاض19-12-152019-12-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

تونس19-12-152019-12-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

جدة19-12-152019-12-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
الكویت19-12-152019-12-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

دبي19-12-152019-12-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

عمان19-12-152019-12-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019المصرفي

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

القاھرة19-12-152019-12-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901



المنامة19-12-152019-12-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
بیروت19-12-152019-12-2019منھا

الكویت19-12-152019-12-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدوحة19-12-152019-12-2019التأمین الطبي1015

مسقط19-12-152019-12-2019إعـادة التأمین1017

كوااللمبور20-12-162019-12-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

طرابزون20-12-162019-12-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
برلین20-12-162019-12-2019المالیة

بروكسل20-12-162019-12-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
زیورخ20-12-162019-12-2019والمؤسسات المالیة

زیورخ20-12-162019-12-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

بكین20-12-162019-12-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

بانكوك20-12-162019-12-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

تورنتو20-12-162019-12-2019االحتیال في شركات التأمین1018

سنغافورة20-12-162019-12-2019صیرفة التأمین1019

لندن20-12-162019-12-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

جنیف20-12-162019-12-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

برشلونة20-12-162019-12-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

اسطنبول21-12-172019-12-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
الریاض26-12-222019-12-2019المصرفي

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
جدة26-12-222019-12-2019منھا

تونس26-12-222019-12-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
دبي26-12-222019-12-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

عمان26-12-222019-12-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

القاھرة26-12-222019-12-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

المنامة26-12-222019-12-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

بیروت26-12-222019-12-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

الكویت26-12-222019-12-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
مراكش26-12-222019-12-2019والمؤسسات المالیة

مراكش26-12-222019-12-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

الدوحة26-12-222019-12-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

مسقط26-12-222019-12-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

كوااللمبور27-12-232019-12-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

طرابزون27-12-232019-12-2019ادارة الفروع المصرفیة606

برلین27-12-232019-12-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

بروكسل27-12-232019-12-2019الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985



المالیة

زیورخ27-12-232019-12-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

بانكوك27-12-232019-12-2019التأمین الطبي1015

تورنتو27-12-232019-12-2019إعـادة التأمین1017

سنغافورة27-12-232019-12-2019االحتیال في شركات التأمین1018

لندن27-12-232019-12-2019صیرفة التأمین1019

جنیف27-12-232019-12-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

فیینا27-12-232019-12-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

برشلونة27-12-232019-12-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

اسطنبول28-12-242019-12-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

الریاض02-01-292020-12-2019الوقایة من غسیل األموال الملوثة611

جدة02-01-292020-12-2019إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان908

تونس02-01-292020-12-2019تحلیل وتقییم أداء المصرف864

عمان02-01-292020-12-2019البنوك االلكترونیة والحمایة القانونیة لھا420

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019ادارة الفروع المصرفیة606

المؤشرات المالیة والنظم المحاسبیة لتحلیل وتقییم األداء863
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019المصرفي

القاھرة02-01-292020-12-2019األسالیب الحدیثة للتمویل وإدارة وتقییم مخاطر االئتمان876

المنامة02-01-292020-12-2019األسالیب الحدیثة في إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان المصرفي899

بیروت02-01-292020-12-2019التسویق المصرفي اإلستراتیجي في المصارف901

األسالیب االحتیالیة في اختراق شبكات البنوك وكیفیة الوقایة910
الكویت02-01-292020-12-2019منھا

مراكش02-01-292020-12-2019إدارة االستثمارات في المصارف986

مسقط02-01-292020-12-2019التأمین الطبي1015

البنوك االلكترونیة، تقنیات العمل المصرفي اإللكتروني، اإلدارة411
كوااللمبور03-01-302020-12-2019المالیة المتقدمة وإدارة المخاطر

طرابزون03-01-302020-12-2019االستراتیجیات المصرفیة ومصارف المستقبل564

برلین03-01-302020-12-2019المراجعة والتفتیش فى قطاع المصارف976

بروكسل03-01-302020-12-2019المسؤولیة القانونیة للبنوك في مجال الخدمات المصرفیة980

الدلیل المتكامل في األرشفة اإللكترونیة في البنوك والمؤسسات985
زیورخ03-01-302020-12-2019المالیة

رقابة ھیئات أسواق المال والمصارف المركزیة على المصارف987
بكین03-01-302020-12-2019والمؤسسات المالیة

بكین03-01-302020-12-2019المحاسبة اإلداریة في المصارف988

بانكوك03-01-302020-12-2019البرنامج المتكامل في التأمین الصحي1014

تورنتو03-01-302020-12-2019إدارة المخاطـر التأمینیة1016

سنغافورة03-01-302020-12-2019إعـادة التأمین1017

لندن03-01-302020-12-2019االحتیال في شركات التأمین1018

جنیف03-01-302020-12-2019القواعد الفنیة والقانونیة لصناعة التأمین1020

فیینا03-01-302020-12-2019إعادة التأمین علمیا وعملیا ومحاسبیا1021

میونیخ03-01-302020-12-2019تسویة منازعات التأمین الطبي1022

برشلونة03-01-302020-12-2019صیرفة التأمین1019

اسطنبول04-01-312020-12-2019الحراسة القضائیة وتطبیقاتھا في القضایا المصرفیة869






