




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
جدة14-02-102019-02-2019والرقابة علیھا

تونس14-02-102019-02-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
الریاض14-02-102019-02-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019اآللي

القاھرة14-02-102019-02-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
المنامة14-02-102019-02-2019اإللكترونیة

بیروت14-02-102019-02-2019االستثمار األجنبي المباشر556

الكویت14-02-102019-02-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

الكویت14-02-102019-02-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

مراكش14-02-102019-02-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

الدوحة14-02-102019-02-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

مسقط14-02-102019-02-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

برشلونة15-02-112019-02-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
برلین15-02-112019-02-2019المستثمرین

بروكسل15-02-112019-02-2019إدارة االستثمار859

زیورخ15-02-112019-02-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
بكین15-02-112019-02-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
بانكوك15-02-112019-02-2019االستثمارات

تورنتو15-02-112019-02-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
سنغافورة15-02-112019-02-2019االستثماریة

لندن15-02-112019-02-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

جنیف15-02-112019-02-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

فیینا15-02-112019-02-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

اسطنبول16-02-122019-02-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

جدة21-02-172019-02-2019االستثمار األجنبي المباشر556

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
تونس21-02-172019-02-2019اآللي

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019والبورصات

القاھرة21-02-172019-02-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

المنامة21-02-172019-02-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
بیروت21-02-172019-02-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
الكویت21-02-172019-02-2019والرقابة علیھا



مراكش21-02-172019-02-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
الدوحة21-02-172019-02-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
مسقط21-02-172019-02-2019االستثمارات

برشلونة22-02-182019-02-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

برلین22-02-182019-02-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

برلین22-02-182019-02-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
بروكسل22-02-182019-02-2019المستثمرین

زیورخ22-02-182019-02-2019إدارة االستثمار859

بكین22-02-182019-02-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

بانكوك22-02-182019-02-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

تورنتو22-02-182019-02-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

سنغافورة22-02-182019-02-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
لندن22-02-182019-02-2019االستثماریة

جنیف22-02-182019-02-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

فیینا22-02-182019-02-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

میونیخ22-02-182019-02-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

اسطنبول23-02-192019-02-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
جدة28-02-242019-02-2019اإللكترونیة

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
تونس28-02-242019-02-2019والبورصات

القاھرة28-02-242019-02-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

المنامة28-02-242019-02-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

بیروت28-02-242019-02-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

الكویت28-02-242019-02-2019االستثمار األجنبي المباشر556

مراكش28-02-242019-02-2019إدارة االستثمار859

الدوحة28-02-242019-02-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

مسقط28-02-242019-02-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
برشلونة01-03-252019-02-2019االستثماریة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
برلین01-03-252019-02-2019والرقابة علیھا

بروكسل01-03-252019-02-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

بروكسل01-03-252019-02-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
زیورخ01-03-252019-02-2019المستثمرین

بكین01-03-252019-02-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
بانكوك01-03-252019-02-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
تورنتو01-03-252019-02-2019االستثمارات

سنغافورة01-03-252019-02-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867



لندن01-03-252019-02-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

جنیف01-03-252019-02-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

فیینا01-03-252019-02-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

میونیخ01-03-252019-02-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

براغ01-03-252019-02-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
اسطنبول02-03-262019-02-2019اآللي

جدة07-03-032019-03-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
القاھرة07-03-032019-03-2019اآللي

المنامة07-03-032019-03-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

بیروت07-03-032019-03-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
الكویت07-03-032019-03-2019اإللكترونیة

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
مراكش07-03-032019-03-2019المستثمرین

الدوحة07-03-032019-03-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
مسقط07-03-032019-03-2019المال

برشلونة08-03-042019-03-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

برلین08-03-042019-03-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
بروكسل08-03-042019-03-2019والرقابة علیھا

زیورخ08-03-042019-03-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

زیورخ08-03-042019-03-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

بكین08-03-042019-03-2019إدارة االستثمار859

بانكوك08-03-042019-03-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

تورنتو08-03-042019-03-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
سنغافورة08-03-042019-03-2019االستثمارات

لندن08-03-042019-03-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
جنیف08-03-042019-03-2019االستثماریة

فیینا08-03-042019-03-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

میونیخ08-03-042019-03-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

براغ08-03-042019-03-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

روما08-03-042019-03-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
اسطنبول09-03-052019-03-2019والبورصات

جدة14-03-102019-03-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
القاھرة14-03-102019-03-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
المنامة14-03-102019-03-2019اآللي

بیروت14-03-102019-03-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

الكویت14-03-102019-03-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

أل



مراكش14-03-102019-03-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

مراكش14-03-102019-03-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

الدوحة14-03-102019-03-2019إدارة االستثمار859

مسقط14-03-102019-03-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

برشلونة15-03-112019-03-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
برلین15-03-112019-03-2019اإللكترونیة

بروكسل15-03-112019-03-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
زیورخ15-03-112019-03-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
بكین15-03-112019-03-2019المستثمرین

بانكوك15-03-112019-03-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
تورنتو15-03-112019-03-2019المال

سنغافورة15-03-112019-03-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
لندن15-03-112019-03-2019االستثمارات

جنیف15-03-112019-03-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
فیینا15-03-112019-03-2019االستثماریة

میونیخ15-03-112019-03-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

براغ15-03-112019-03-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

روما15-03-112019-03-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

جاكرتا15-03-112019-03-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

جدة21-03-172019-03-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
المنامة21-03-172019-03-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
بیروت21-03-172019-03-2019اآللي

الكویت21-03-172019-03-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
مراكش21-03-172019-03-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
الدوحة21-03-172019-03-2019المستثمرین

مسقط21-03-172019-03-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
برشلونة22-03-182019-03-2019االستثمارات

باریس22-03-182019-03-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

برلین22-03-182019-03-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
بروكسل22-03-182019-03-2019اإللكترونیة

زیورخ22-03-182019-03-2019االستثمار األجنبي المباشر556

بكین22-03-182019-03-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

بكین22-03-182019-03-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

بانكوك22-03-182019-03-2019إدارة االستثمار859

تورنتو22-03-182019-03-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861



التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
المال

سنغافورة2019-03-182019-03-22

لندن22-03-182019-03-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

جنیف22-03-182019-03-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

فیینا22-03-182019-03-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
میونیخ22-03-182019-03-2019االستثماریة

براغ22-03-182019-03-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

روما22-03-182019-03-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

جاكرتا22-03-182019-03-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
جدة28-03-242019-03-2019اآللي

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
بیروت28-03-242019-03-2019والبورصات

الكویت28-03-242019-03-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

مراكش28-03-242019-03-2019االستثمار األجنبي المباشر556

الدوحة28-03-242019-03-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

الدوحة28-03-242019-03-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

مسقط28-03-242019-03-2019إدارة االستثمار859

برشلونة29-03-252019-03-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

باریس29-03-252019-03-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

برلین29-03-252019-03-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

بروكسل29-03-252019-03-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
زیورخ29-03-252019-03-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
بكین29-03-252019-03-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
بانكوك29-03-252019-03-2019المستثمرین

تورنتو29-03-252019-03-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

سنغافورة29-03-252019-03-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
لندن29-03-252019-03-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
جنیف29-03-252019-03-2019االستثمارات

فیینا29-03-252019-03-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

میونیخ29-03-252019-03-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
براغ29-03-252019-03-2019االستثماریة

روما29-03-252019-03-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

جاكرتا29-03-252019-03-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

ماربیال29-03-252019-03-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
جدة04-04-312019-03-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
الكویت04-04-312019-03-2019اآللي

مراكش04-04-312019-03-2019طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519



اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
الدوحة04-04-312019-03-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
مسقط04-04-312019-03-2019المستثمرین

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
برشلونة05-04-012019-04-2019المال

باریس05-04-012019-04-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

امستردام05-04-012019-04-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

برلین05-04-012019-04-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

بروكسل05-04-012019-04-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

زیورخ05-04-012019-04-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

بكین05-04-012019-04-2019االستثمار األجنبي المباشر556

بانكوك05-04-012019-04-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

بانكوك05-04-012019-04-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

تورنتو05-04-012019-04-2019إدارة االستثمار859

سنغافورة05-04-012019-04-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

لندن05-04-012019-04-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

جنیف05-04-012019-04-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
فیینا05-04-012019-04-2019االستثمارات

میونیخ05-04-012019-04-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

براغ05-04-012019-04-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
روما05-04-012019-04-2019االستثماریة

جاكرتا05-04-012019-04-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

ماربیال05-04-012019-04-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
الكویت11-04-072019-04-2019والبورصات

مراكش11-04-072019-04-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

الدوحة11-04-072019-04-2019االستثمار األجنبي المباشر556

مسقط11-04-072019-04-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

مسقط11-04-072019-04-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

برشلونة12-04-082019-04-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

باریس12-04-082019-04-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

امستردام12-04-082019-04-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
برلین12-04-082019-04-2019اآللي

بروكسل12-04-082019-04-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

زیورخ12-04-082019-04-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
بكین12-04-082019-04-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
بانكوك12-04-082019-04-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
تورنتو12-04-082019-04-2019المستثمرین



سنغافورة12-04-082019-04-2019إدارة االستثمار859

لندن12-04-082019-04-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
جنیف12-04-082019-04-2019المال

فیینا12-04-082019-04-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
میونیخ12-04-082019-04-2019االستثمارات

براغ12-04-082019-04-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

روما12-04-082019-04-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
جاكرتا12-04-082019-04-2019االستثماریة

ماربیال12-04-082019-04-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

مدرید12-04-082019-04-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

مراكش18-04-142019-04-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
الدوحة18-04-142019-04-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
مسقط18-04-142019-04-2019والرقابة علیھا

دبي18-04-142019-04-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

برشلونة19-04-152019-04-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
باریس19-04-152019-04-2019االستثماریة

امستردام19-04-152019-04-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
برلین19-04-152019-04-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
بروكسل19-04-152019-04-2019اآللي

زیورخ19-04-152019-04-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

بكین19-04-152019-04-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

بانكوك19-04-152019-04-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تورنتو19-04-152019-04-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

تورنتو19-04-152019-04-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
سنغافورة19-04-152019-04-2019المستثمرین

لندن19-04-152019-04-2019إدارة االستثمار859

جنیف19-04-152019-04-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
فیینا19-04-152019-04-2019المال

میونیخ19-04-152019-04-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
براغ19-04-152019-04-2019االستثمارات

روما19-04-152019-04-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

جاكرتا19-04-152019-04-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

ماربیال19-04-152019-04-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

مدرید19-04-152019-04-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

مراكش25-04-212019-04-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

ة أل ة



الدوحة25-04-212019-04-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

مسقط25-04-212019-04-2019االستثمار األجنبي المباشر556

دبي25-04-212019-04-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

برشلونة26-04-222019-04-2019إدارة االستثمار859

باریس26-04-222019-04-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

امستردام26-04-222019-04-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
بروكسل26-04-222019-04-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
زیورخ26-04-222019-04-2019اآللي

بكین26-04-222019-04-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
بانكوك26-04-222019-04-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
تورنتو26-04-222019-04-2019والرقابة علیھا

سنغافورة26-04-222019-04-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

سنغافورة26-04-222019-04-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
لندن26-04-222019-04-2019المستثمرین

جنیف26-04-222019-04-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

فیینا26-04-222019-04-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
میونیخ26-04-222019-04-2019المال

براغ26-04-222019-04-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
روما26-04-222019-04-2019االستثمارات

جاكرتا26-04-222019-04-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
ماربیال26-04-222019-04-2019االستثماریة

مدرید26-04-222019-04-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

كوااللمبور26-04-222019-04-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
مراكش02-05-282019-04-2019اآللي

الدوحة02-05-282019-04-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
مسقط02-05-282019-04-2019اإللكترونیة

دبي02-05-282019-04-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

عمان02-05-282019-04-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
برشلونة03-05-292019-04-2019المستثمرین

باریس03-05-292019-04-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
امستردام03-05-292019-04-2019االستثماریة

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
زیورخ03-05-292019-04-2019والبورصات

بكین03-05-292019-04-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

بانكوك03-05-292019-04-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

أل



تورنتو03-05-292019-04-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
سنغافورة03-05-292019-04-2019والرقابة علیھا

لندن03-05-292019-04-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

لندن03-05-292019-04-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

جنیف03-05-292019-04-2019إدارة االستثمار859

فیینا03-05-292019-04-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

میونیخ03-05-292019-04-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
براغ03-05-292019-04-2019المال

روما03-05-292019-04-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
جاكرتا03-05-292019-04-2019االستثمارات

ماربیال03-05-292019-04-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

مدرید03-05-292019-04-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

كوااللمبور03-05-292019-04-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
مراكش09-05-052019-05-2019والبورصات

الدوحة09-05-052019-05-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

مسقط09-05-052019-05-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

دبي09-05-052019-05-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

عمان09-05-052019-05-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

برشلونة10-05-062019-05-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

برشلونة10-05-062019-05-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
باریس10-05-062019-05-2019االستثمارات

امستردام10-05-062019-05-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
بكین10-05-062019-05-2019اآللي

بانكوك10-05-062019-05-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
تورنتو10-05-062019-05-2019اإللكترونیة

سنغافورة10-05-062019-05-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
لندن10-05-062019-05-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
جنیف10-05-062019-05-2019المستثمرین

فیینا10-05-062019-05-2019إدارة االستثمار859

میونیخ10-05-062019-05-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

براغ10-05-062019-05-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
روما10-05-062019-05-2019المال

جاكرتا10-05-062019-05-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

ماربیال10-05-062019-05-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
مدرید10-05-062019-05-2019االستثماریة

أل



كوااللمبور10-05-062019-05-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

طرابزون10-05-062019-05-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
الدوحة16-05-122019-05-2019اآللي

مسقط16-05-122019-05-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
دبي16-05-122019-05-2019االستثماریة

عمان16-05-122019-05-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
برشلونة17-05-132019-05-2019والرقابة علیھا

باریس17-05-132019-05-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

امستردام17-05-132019-05-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
بكین17-05-132019-05-2019والبورصات

بانكوك17-05-132019-05-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

تورنتو17-05-132019-05-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
سنغافورة17-05-132019-05-2019اإللكترونیة

لندن17-05-132019-05-2019االستثمار األجنبي المباشر556

جنیف17-05-132019-05-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

جنیف17-05-132019-05-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
فیینا17-05-132019-05-2019المستثمرین

میونیخ17-05-132019-05-2019إدارة االستثمار859

براغ17-05-132019-05-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

روما17-05-132019-05-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
جاكرتا17-05-132019-05-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
ماربیال17-05-132019-05-2019االستثمارات

مدرید17-05-132019-05-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

كوااللمبور17-05-132019-05-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

طرابزون17-05-132019-05-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

الریاض23-05-192019-05-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
الدوحة23-05-192019-05-2019والبورصات

مسقط23-05-192019-05-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

دبي23-05-192019-05-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

عمان23-05-192019-05-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

برشلونة24-05-202019-05-2019االستثمار األجنبي المباشر556

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
باریس24-05-202019-05-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
امستردام24-05-202019-05-2019االستثمارات



التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
اآللي

بانكوك2019-05-202019-05-24

تورنتو24-05-202019-05-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

سنغافورة24-05-202019-05-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
لندن24-05-202019-05-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
جنیف24-05-202019-05-2019والرقابة علیھا

فیینا24-05-202019-05-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

فیینا24-05-202019-05-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
میونیخ24-05-202019-05-2019المستثمرین

براغ24-05-202019-05-2019إدارة االستثمار859

روما24-05-202019-05-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

جاكرتا24-05-202019-05-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

ماربیال24-05-202019-05-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

مدرید24-05-202019-05-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
كوااللمبور24-05-202019-05-2019االستثماریة

طرابزون24-05-202019-05-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

الریاض30-05-262019-05-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
مسقط30-05-262019-05-2019اآللي

دبي30-05-262019-05-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
عمان30-05-262019-05-2019االستثماریة

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
برشلونة31-05-272019-05-2019اإللكترونیة

باریس31-05-272019-05-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

امستردام31-05-272019-05-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
بانكوك31-05-272019-05-2019والبورصات

تورنتو31-05-272019-05-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

سنغافورة31-05-272019-05-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

لندن31-05-272019-05-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

جنیف31-05-272019-05-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
فیینا31-05-272019-05-2019والرقابة علیھا

میونیخ31-05-272019-05-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

میونیخ31-05-272019-05-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
براغ31-05-272019-05-2019المستثمرین

روما31-05-272019-05-2019إدارة االستثمار859

جاكرتا31-05-272019-05-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

أ



التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
المال

ماربیال2019-05-272019-05-31

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
مدرید31-05-272019-05-2019االستثمارات

كوااللمبور31-05-272019-05-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

طرابزون31-05-272019-05-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

تونس06-06-022019-06-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

الریاض06-06-022019-06-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
مسقط06-06-022019-06-2019والبورصات

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
دبي06-06-022019-06-2019االستثمارات

عمان06-06-022019-06-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

برشلونة07-06-032019-06-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

باریس07-06-032019-06-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
امستردام07-06-032019-06-2019المال

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
تورنتو07-06-032019-06-2019اآللي

سنغافورة07-06-032019-06-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

لندن07-06-032019-06-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
جنیف07-06-032019-06-2019اإللكترونیة

فیینا07-06-032019-06-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
میونیخ07-06-032019-06-2019والرقابة علیھا

براغ07-06-032019-06-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

براغ07-06-032019-06-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
روما07-06-032019-06-2019المستثمرین

جاكرتا07-06-032019-06-2019إدارة االستثمار859

ماربیال07-06-032019-06-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

مدرید07-06-032019-06-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

كوااللمبور07-06-032019-06-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
طرابزون07-06-032019-06-2019االستثماریة

تونس13-06-092019-06-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

الریاض13-06-092019-06-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

دبي13-06-092019-06-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

عمان13-06-092019-06-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019االستثماریة

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

برشلونة14-06-102019-06-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416



باریس14-06-102019-06-2019إدارة االستثمار859

امستردام14-06-102019-06-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
تورنتو14-06-102019-06-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
سنغافورة14-06-102019-06-2019اآللي

لندن14-06-102019-06-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

جنیف14-06-102019-06-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
فیینا14-06-102019-06-2019اإللكترونیة

میونیخ14-06-102019-06-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
براغ14-06-102019-06-2019والرقابة علیھا

روما14-06-102019-06-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

روما14-06-102019-06-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
جاكرتا14-06-102019-06-2019المستثمرین

ماربیال14-06-102019-06-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
مدرید14-06-102019-06-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
كوااللمبور14-06-102019-06-2019االستثمارات

طرابزون14-06-102019-06-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

اسطنبول15-06-112019-06-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

تونس20-06-162019-06-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
الریاض20-06-162019-06-2019االستثماریة

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
دبي20-06-162019-06-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
عمان20-06-162019-06-2019االستثمارات

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

القاھرة20-06-162019-06-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

برشلونة21-06-172019-06-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
باریس21-06-172019-06-2019المستثمرین

امستردام21-06-172019-06-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
سنغافورة21-06-172019-06-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
لندن21-06-172019-06-2019اآللي

جنیف21-06-172019-06-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

فیینا21-06-172019-06-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
میونیخ21-06-172019-06-2019اإللكترونیة

براغ21-06-172019-06-2019االستثمار األجنبي المباشر556

روما21-06-172019-06-2019تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846



والرقابة علیھا

جاكرتا21-06-172019-06-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

جاكرتا21-06-172019-06-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

ماربیال21-06-172019-06-2019إدارة االستثمار859

مدرید21-06-172019-06-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

كوااللمبور21-06-172019-06-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

طرابزون21-06-172019-06-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

اسطنبول22-06-182019-06-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

تونس27-06-232019-06-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

الریاض27-06-232019-06-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

دبي27-06-232019-06-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

عمان27-06-232019-06-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019االستثماریة

القاھرة27-06-232019-06-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

المنامة27-06-232019-06-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
برشلونة28-06-242019-06-2019اآللي

باریس28-06-242019-06-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

باریس28-06-242019-06-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

امستردام28-06-242019-06-2019إدارة االستثمار859

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
لندن28-06-242019-06-2019والبورصات

جنیف28-06-242019-06-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

فیینا28-06-242019-06-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

میونیخ28-06-242019-06-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
براغ28-06-242019-06-2019اإللكترونیة

روما28-06-242019-06-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
جاكرتا28-06-242019-06-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
ماربیال28-06-242019-06-2019المستثمرین

مدرید28-06-242019-06-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
كوااللمبور28-06-242019-06-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
طرابزون28-06-242019-06-2019االستثمارات

اسطنبول29-06-252019-06-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
تونس04-07-302019-06-2019االستثماریة

الریاض04-07-302019-06-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

دبي04-07-302019-06-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
عمان04-07-302019-06-2019المال

ة ة أل



إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
االستثمارات

شرم الشیخ2019-06-302019-07-04

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

القاھرة04-07-302019-06-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

المنامة04-07-302019-06-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

بیروت04-07-302019-06-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
برشلونة05-07-012019-07-2019والبورصات

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
باریس05-07-012019-07-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
امستردام05-07-012019-07-2019المستثمرین

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
جنیف05-07-012019-07-2019اآللي

فیینا05-07-012019-07-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

میونیخ05-07-012019-07-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

براغ05-07-012019-07-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
روما05-07-012019-07-2019اإللكترونیة

جاكرتا05-07-012019-07-2019االستثمار األجنبي المباشر556

ماربیال05-07-012019-07-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

ماربیال05-07-012019-07-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

مدرید05-07-012019-07-2019إدارة االستثمار859

كوااللمبور05-07-012019-07-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

طرابزون05-07-012019-07-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

اسطنبول06-07-022019-07-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

جدة11-07-072019-07-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

تونس11-07-072019-07-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
الریاض11-07-072019-07-2019االستثمارات

دبي11-07-072019-07-2019إدارة االستثمار859

عمان11-07-072019-07-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

القاھرة11-07-072019-07-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

المنامة11-07-072019-07-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

بیروت11-07-072019-07-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

باریس12-07-082019-07-2019االستثمار األجنبي المباشر556

امستردام12-07-082019-07-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

امستردام12-07-082019-07-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
جنیف12-07-082019-07-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
فیینا12-07-082019-07-2019اآللي

میونیخ12-07-082019-07-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

براغ12-07-082019-07-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416



روما12-07-082019-07-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
جاكرتا12-07-082019-07-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
ماربیال12-07-082019-07-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
مدرید12-07-082019-07-2019المستثمرین

كوااللمبور12-07-082019-07-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
طرابزون12-07-082019-07-2019المال

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
اسطنبول13-07-092019-07-2019االستثماریة

جدة18-07-142019-07-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

تونس18-07-142019-07-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

الریاض18-07-142019-07-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
دبي18-07-142019-07-2019المستثمرین

عمان18-07-142019-07-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019االستثمارات

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
القاھرة18-07-142019-07-2019االستثماریة

المنامة18-07-142019-07-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

بیروت18-07-142019-07-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

الكویت18-07-142019-07-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
باریس19-07-152019-07-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
امستردام19-07-152019-07-2019والرقابة علیھا

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
فیینا19-07-152019-07-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
میونیخ19-07-152019-07-2019اآللي

براغ19-07-152019-07-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

روما19-07-152019-07-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

جاكرتا19-07-152019-07-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

ماربیال19-07-152019-07-2019االستثمار األجنبي المباشر556

مدرید19-07-152019-07-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

مدرید19-07-152019-07-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

كوااللمبور19-07-152019-07-2019إدارة االستثمار859

طرابزون19-07-152019-07-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

اسطنبول20-07-162019-07-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

جدة25-07-212019-07-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
تونس25-07-212019-07-2019االستثمارات

أ



التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
المال

الریاض2019-07-212019-07-25

دبي25-07-212019-07-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

دبي25-07-212019-07-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

عمان25-07-212019-07-2019إدارة االستثمار859

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

القاھرة25-07-212019-07-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
المنامة25-07-212019-07-2019االستثماریة

بیروت25-07-212019-07-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

الكویت25-07-212019-07-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

دبي25-07-212019-07-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

باریس26-07-222019-07-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

امستردام26-07-222019-07-2019االستثمار األجنبي المباشر556

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
میونیخ26-07-222019-07-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
براغ26-07-222019-07-2019اآللي

روما26-07-222019-07-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

جاكرتا26-07-222019-07-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
ماربیال26-07-222019-07-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
مدرید26-07-222019-07-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
كوااللمبور26-07-222019-07-2019المستثمرین

طرابزون26-07-222019-07-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

اسطنبول27-07-232019-07-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

جدة01-08-282019-07-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

تونس01-08-282019-07-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

الریاض01-08-282019-07-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
دبي01-08-282019-07-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
عمان01-08-282019-07-2019المستثمرین

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019المال

القاھرة01-08-282019-07-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

المنامة01-08-282019-07-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
بیروت01-08-282019-07-2019االستثماریة

الكویت01-08-282019-07-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

دبي01-08-282019-07-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

باریس02-08-292019-07-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

أ ة



طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
اإللكترونیة

امستردام2019-07-292019-08-02

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
براغ02-08-292019-07-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
روما02-08-292019-07-2019اآللي

جاكرتا02-08-292019-07-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

ماربیال02-08-292019-07-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

مدرید02-08-292019-07-2019االستثمار األجنبي المباشر556

كوااللمبور02-08-292019-07-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

كوااللمبور02-08-292019-07-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

طرابزون02-08-292019-07-2019إدارة االستثمار859

كوااللمبور02-08-292019-07-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
اسطنبول03-08-302019-07-2019االستثمارات

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
جدة08-08-042019-08-2019االستثماریة

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
تونس08-08-042019-08-2019المال

الریاض08-08-042019-08-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

دبي08-08-042019-08-2019االستثمار األجنبي المباشر556

عمان08-08-042019-08-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

عمان08-08-042019-08-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019إدارة االستثمار859

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
القاھرة08-08-042019-08-2019االستثمارات

المنامة08-08-042019-08-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

بیروت08-08-042019-08-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

الكویت08-08-042019-08-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

دبي08-08-042019-08-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

عمان08-08-042019-08-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

باریس09-08-052019-08-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

امستردام09-08-052019-08-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
روما09-08-052019-08-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
جاكرتا09-08-052019-08-2019اآللي

ماربیال09-08-052019-08-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
مدرید09-08-052019-08-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
كوااللمبور09-08-052019-08-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
طرابزون09-08-052019-08-2019المستثمرین

كوااللمبور09-08-052019-08-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

اسطنبول10-08-062019-08-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865



جدة15-08-112019-08-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

تونس15-08-112019-08-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

الریاض15-08-112019-08-2019إدارة االستثمار859

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
دبي15-08-112019-08-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
عمان15-08-112019-08-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019المستثمرین

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

القاھرة15-08-112019-08-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
المنامة15-08-112019-08-2019االستثمارات

بیروت15-08-112019-08-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
الكویت15-08-112019-08-2019االستثماریة

دبي15-08-112019-08-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

عمان15-08-112019-08-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
باریس16-08-122019-08-2019اآللي

امستردام16-08-122019-08-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
جاكرتا16-08-122019-08-2019والبورصات

ماربیال16-08-122019-08-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

مدرید16-08-122019-08-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

كوااللمبور16-08-122019-08-2019االستثمار األجنبي المباشر556

طرابزون16-08-122019-08-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

طرابزون16-08-122019-08-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

كوااللمبور16-08-122019-08-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

طرابزون16-08-122019-08-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
اسطنبول17-08-132019-08-2019المال

جدة22-08-182019-08-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

تونس22-08-182019-08-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
الریاض22-08-182019-08-2019المستثمرین

دبي22-08-182019-08-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

عمان22-08-182019-08-2019االستثمار األجنبي المباشر556

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019إدارة االستثمار859

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
القاھرة22-08-182019-08-2019المال

المنامة22-08-182019-08-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
بیروت22-08-182019-08-2019االستثمارات



الكویت22-08-182019-08-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
دبي22-08-182019-08-2019االستثماریة

عمان22-08-182019-08-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
باریس23-08-192019-08-2019والبورصات

امستردام23-08-192019-08-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
ماربیال23-08-192019-08-2019اآللي

مدرید23-08-192019-08-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
كوااللمبور23-08-192019-08-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
طرابزون23-08-192019-08-2019والرقابة علیھا

كوااللمبور23-08-192019-08-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

طرابزون23-08-192019-08-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

اسطنبول24-08-202019-08-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
جدة29-08-252019-08-2019االستثمارات

تونس29-08-252019-08-2019إدارة االستثمار859

الریاض29-08-252019-08-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

الریاض29-08-252019-08-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

الریاض29-08-252019-08-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

دبي29-08-252019-08-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
عمان29-08-252019-08-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019المستثمرین

القاھرة29-08-252019-08-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
المنامة29-08-252019-08-2019المال

بیروت29-08-252019-08-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

الكویت29-08-252019-08-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

دبي29-08-252019-08-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

عمان29-08-252019-08-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
امستردام30-08-262019-08-2019اآللي

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
ماربیال30-08-262019-08-2019والبورصات

مدرید30-08-262019-08-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

كوااللمبور30-08-262019-08-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرابزون30-08-262019-08-2019االستثمار األجنبي المباشر556

كوااللمبور30-08-262019-08-2019إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982



االستثماریة

طرابزون30-08-262019-08-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

اسطنبول31-08-272019-08-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

جدة05-09-012019-09-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
تونس05-09-012019-09-2019المستثمرین

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
الریاض05-09-012019-09-2019والرقابة علیھا

الریاض05-09-012019-09-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

دبي05-09-012019-09-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

عمان05-09-012019-09-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019االستثمار األجنبي المباشر556

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

القاھرة05-09-012019-09-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

المنامة05-09-012019-09-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
بیروت05-09-012019-09-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
الكویت05-09-012019-09-2019االستثمارات

دبي05-09-012019-09-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
عمان05-09-012019-09-2019االستثماریة

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
امستردام06-09-022019-09-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
مدرید06-09-022019-09-2019اآللي

كوااللمبور06-09-022019-09-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
طرابزون06-09-022019-09-2019اإللكترونیة

كوااللمبور06-09-022019-09-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

طرابزون06-09-022019-09-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

اسطنبول07-09-032019-09-2019إدارة االستثمار859

تونس12-09-082019-09-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
جدة12-09-082019-09-2019المال

تونس12-09-082019-09-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

تونس12-09-082019-09-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

الریاض12-09-082019-09-2019االستثمار األجنبي المباشر556

الریاض12-09-082019-09-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
دبي12-09-082019-09-2019اآللي

عمان12-09-082019-09-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519



اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019والرقابة علیھا

القاھرة12-09-082019-09-2019إدارة االستثمار859

المنامة12-09-082019-09-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

بیروت12-09-082019-09-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

الكویت12-09-082019-09-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
دبي12-09-082019-09-2019االستثمارات

عمان12-09-082019-09-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
مدرید13-09-092019-09-2019والبورصات

كوااللمبور13-09-092019-09-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

طرابزون13-09-092019-09-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

كوااللمبور13-09-092019-09-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
طرابزون13-09-092019-09-2019االستثماریة

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
اسطنبول14-09-102019-09-2019المستثمرین

تونس19-09-152019-09-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

جدة19-09-152019-09-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
تونس19-09-152019-09-2019والرقابة علیھا

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
الریاض19-09-152019-09-2019اإللكترونیة

الریاض19-09-152019-09-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
دبي19-09-152019-09-2019والبورصات

عمان19-09-152019-09-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019االستثمار األجنبي المباشر556

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
القاھرة19-09-152019-09-2019المستثمرین

المنامة19-09-152019-09-2019إدارة االستثمار859

بیروت19-09-152019-09-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
الكویت19-09-152019-09-2019المال

دبي19-09-152019-09-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

عمان19-09-152019-09-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019االستثماریة

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
كوااللمبور20-09-162019-09-2019اآللي

طرابزون20-09-162019-09-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416



إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
االستثمارات

كوااللمبور2019-09-162019-09-20

طرابزون20-09-162019-09-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

اسطنبول21-09-172019-09-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

اسطنبول21-09-172019-09-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

اسطنبول21-09-172019-09-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

تونس26-09-222019-09-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

جدة26-09-222019-09-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

تونس26-09-222019-09-2019االستثمار األجنبي المباشر556

الریاض26-09-222019-09-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
الریاض26-09-222019-09-2019االستثماریة

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
عمان26-09-222019-09-2019اآللي

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019اإللكترونیة

القاھرة26-09-222019-09-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

القاھرة26-09-222019-09-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
المنامة26-09-222019-09-2019المستثمرین

بیروت26-09-222019-09-2019إدارة االستثمار859

الكویت26-09-222019-09-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
دبي26-09-222019-09-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
عمان26-09-222019-09-2019االستثمارات

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

القاھرة26-09-222019-09-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
كوااللمبور27-09-232019-09-2019والبورصات

طرابزون27-09-232019-09-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

كوااللمبور27-09-232019-09-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

طرابزون27-09-232019-09-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
اسطنبول28-09-242019-09-2019والرقابة علیھا

اسطنبول28-09-242019-09-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

تونس03-10-292019-09-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

جدة03-10-292019-09-2019إدارة االستثمار859

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
تونس03-10-292019-09-2019اإللكترونیة

الریاض03-10-292019-09-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

الریاض03-10-292019-09-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
عمان03-10-292019-09-2019والبورصات



شرم الشیخ03-10-292019-09-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
القاھرة03-10-292019-09-2019والرقابة علیھا

المنامة03-10-292019-09-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

المنامة03-10-292019-09-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
بیروت03-10-292019-09-2019المستثمرین

الكویت03-10-292019-09-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

دبي03-10-292019-09-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

عمان03-10-292019-09-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019االستثماریة

القاھرة03-10-292019-09-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

المنامة03-10-292019-09-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
طرابزون04-10-302019-09-2019اآللي

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
كوااللمبور04-10-302019-09-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
طرابزون04-10-302019-09-2019االستثمارات

اسطنبول05-10-012019-10-2019االستثمار األجنبي المباشر556

اسطنبول05-10-012019-10-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
تونس10-10-062019-10-2019االستثماریة

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
جدة10-10-062019-10-2019المستثمرین

تونس10-10-062019-10-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

الریاض10-10-062019-10-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

الریاض10-10-062019-10-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019اآللي

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

القاھرة10-10-062019-10-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
المنامة10-10-062019-10-2019والرقابة علیھا

بیروت10-10-062019-10-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

بیروت10-10-062019-10-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

الكویت10-10-062019-10-2019إدارة االستثمار859

دبي10-10-062019-10-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
عمان10-10-062019-10-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019االستثمارات

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

القاھرة10-10-062019-10-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023



المنامة10-10-062019-10-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

بیروت10-10-062019-10-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
طرابزون11-10-072019-10-2019والبورصات

كوااللمبور11-10-072019-10-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

طرابزون11-10-072019-10-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
اسطنبول12-10-082019-10-2019اإللكترونیة

اسطنبول12-10-082019-10-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

جدة17-10-132019-10-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

تونس17-10-132019-10-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

جدة17-10-132019-10-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

جدة17-10-132019-10-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

تونس17-10-132019-10-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
الریاض17-10-132019-10-2019اآللي

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
الریاض17-10-132019-10-2019االستثمارات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019والبورصات

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
القاھرة17-10-132019-10-2019اإللكترونیة

المنامة17-10-132019-10-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
بیروت17-10-132019-10-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
الكویت17-10-132019-10-2019المستثمرین

دبي17-10-132019-10-2019إدارة االستثمار859

عمان17-10-132019-10-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

القاھرة17-10-132019-10-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

المنامة17-10-132019-10-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

بیروت17-10-132019-10-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

كوااللمبور18-10-142019-10-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
طرابزون18-10-142019-10-2019المال

اسطنبول19-10-152019-10-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
اسطنبول19-10-152019-10-2019االستثماریة

جدة24-10-202019-10-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

تونس24-10-202019-10-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
جدة24-10-202019-10-2019والرقابة علیھا

تونس24-10-202019-10-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

ة أل



التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
والبورصات

الریاض2019-10-202019-10-24

الریاض24-10-202019-10-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019اآللي

القاھرة24-10-202019-10-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
المنامة24-10-202019-10-2019اإللكترونیة

بیروت24-10-202019-10-2019االستثمار األجنبي المباشر556

الكویت24-10-202019-10-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

الكویت24-10-202019-10-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
دبي24-10-202019-10-2019المستثمرین

عمان24-10-202019-10-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
شرم الشیخ24-10-202019-10-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019االستثمارات

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
القاھرة24-10-202019-10-2019االستثماریة

المنامة24-10-202019-10-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

بیروت24-10-202019-10-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

الكویت24-10-202019-10-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

كوااللمبور25-10-212019-10-2019إدارة االستثمار859

طرابزون25-10-212019-10-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

اسطنبول26-10-222019-10-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

اسطنبول26-10-222019-10-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

جدة31-10-272019-10-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
تونس31-10-272019-10-2019االستثمارات

جدة31-10-272019-10-2019االستثمار األجنبي المباشر556

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
تونس31-10-272019-10-2019اآللي

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
الریاض31-10-272019-10-2019المال

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019والبورصات

القاھرة31-10-272019-10-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

المنامة31-10-272019-10-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
بیروت31-10-272019-10-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
الكویت31-10-272019-10-2019والرقابة علیھا

دبي31-10-272019-10-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

دبي31-10-272019-10-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

عمان31-10-272019-10-2019إدارة االستثمار859

شرم الشیخ31-10-272019-10-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

أل



الدار البیضاء31-10-272019-10-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

القاھرة31-10-272019-10-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
المنامة31-10-272019-10-2019االستثماریة

بیروت31-10-272019-10-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

الكویت31-10-272019-10-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
كوااللمبور01-11-282019-10-2019المستثمرین

طرابزون01-11-282019-10-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

برلین01-11-282019-10-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

اسطنبول02-11-292019-10-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

اسطنبول02-11-292019-10-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

جدة07-11-032019-11-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

تونس07-11-032019-11-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
جدة07-11-032019-11-2019اإللكترونیة

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
تونس07-11-032019-11-2019والبورصات

الریاض07-11-032019-11-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

القاھرة07-11-032019-11-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

المنامة07-11-032019-11-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

بیروت07-11-032019-11-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

الكویت07-11-032019-11-2019االستثمار األجنبي المباشر556

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
دبي07-11-032019-11-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
عمان07-11-032019-11-2019المستثمرین

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019المال

القاھرة07-11-032019-11-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

المنامة07-11-032019-11-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
بیروت07-11-032019-11-2019االستثماریة

الكویت07-11-032019-11-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

كوااللمبور08-11-042019-11-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

كوااللمبور08-11-042019-11-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

طرابزون08-11-042019-11-2019إدارة االستثمار859

برلین08-11-042019-11-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

بروكسل08-11-042019-11-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
اسطنبول09-11-052019-11-2019اآللي

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
اسطنبول09-11-052019-11-2019االستثمارات

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
جدة14-11-102019-11-2019االستثماریة

أ



التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
المال

تونس2019-11-102019-11-14

جدة14-11-102019-11-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

الریاض14-11-102019-11-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
القاھرة14-11-102019-11-2019اآللي

المنامة14-11-102019-11-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

بیروت14-11-102019-11-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
الكویت14-11-102019-11-2019اإللكترونیة

دبي14-11-102019-11-2019االستثمار األجنبي المباشر556

عمان14-11-102019-11-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

عمان14-11-102019-11-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019إدارة االستثمار859

الدار البیضاء14-11-102019-11-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
القاھرة14-11-102019-11-2019االستثمارات

المنامة14-11-102019-11-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

بیروت14-11-102019-11-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

الكویت14-11-102019-11-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
كوااللمبور15-11-112019-11-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
طرابزون15-11-112019-11-2019المستثمرین

برلین15-11-112019-11-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

بروكسل15-11-112019-11-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

زیورخ15-11-112019-11-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
اسطنبول16-11-122019-11-2019والبورصات

اسطنبول16-11-122019-11-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

جدة21-11-172019-11-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

تونس21-11-172019-11-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

جدة21-11-172019-11-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

الریاض21-11-172019-11-2019إدارة االستثمار859

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
القاھرة21-11-172019-11-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
المنامة21-11-172019-11-2019اآللي

بیروت21-11-172019-11-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

الكویت21-11-172019-11-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
دبي21-11-172019-11-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
عمان21-11-172019-11-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019المستثمرین

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860



القاھرة21-11-172019-11-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
المنامة21-11-172019-11-2019االستثمارات

بیروت21-11-172019-11-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
الكویت21-11-172019-11-2019االستثماریة

مراكش21-11-172019-11-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

كوااللمبور22-11-182019-11-2019االستثمار األجنبي المباشر556

طرابزون22-11-182019-11-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

طرابزون22-11-182019-11-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

برلین22-11-182019-11-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

بروكسل22-11-182019-11-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

زیورخ22-11-182019-11-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
اسطنبول23-11-192019-11-2019المال

جدة28-11-242019-11-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

تونس28-11-242019-11-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

جدة28-11-242019-11-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
الریاض28-11-242019-11-2019المستثمرین

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
المنامة28-11-242019-11-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
بیروت28-11-242019-11-2019اآللي

الكویت28-11-242019-11-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

دبي28-11-242019-11-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

عمان28-11-242019-11-2019االستثمار األجنبي المباشر556

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019إدارة االستثمار859

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
القاھرة28-11-242019-11-2019المال

المنامة28-11-242019-11-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
بیروت28-11-242019-11-2019االستثمارات

الكویت28-11-242019-11-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

مراكش28-11-242019-11-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
كوااللمبور29-11-252019-11-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
طرابزون29-11-252019-11-2019والرقابة علیھا

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
برلین29-11-252019-11-2019االستثماریة

بروكسل29-11-252019-11-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

زیورخ29-11-252019-11-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

بكین29-11-252019-11-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112



اسطنبول30-11-262019-11-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
جدة05-12-012019-12-2019االستثمارات

تونس05-12-012019-12-2019إدارة االستثمار859

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
جدة05-12-012019-12-2019اآللي

الریاض05-12-012019-12-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

الریاض05-12-012019-12-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
بیروت05-12-012019-12-2019والبورصات

الكویت05-12-012019-12-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

دبي05-12-012019-12-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
عمان05-12-012019-12-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019والرقابة علیھا

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019المستثمرین

القاھرة05-12-012019-12-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
المنامة05-12-012019-12-2019المال

بیروت05-12-012019-12-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

الكویت05-12-012019-12-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

مراكش05-12-012019-12-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

الدوحة05-12-012019-12-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

كوااللمبور06-12-022019-12-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

طرابزون06-12-022019-12-2019االستثمار األجنبي المباشر556

برلین06-12-022019-12-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
بروكسل06-12-022019-12-2019االستثماریة

زیورخ06-12-022019-12-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

بكین06-12-022019-12-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

اسطنبول07-12-032019-12-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

جدة12-12-082019-12-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
تونس12-12-082019-12-2019المستثمرین

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
جدة12-12-082019-12-2019والبورصات

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
الریاض12-12-082019-12-2019والرقابة علیھا

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
الكویت12-12-082019-12-2019اآللي

دبي12-12-082019-12-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

عمان12-12-082019-12-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019االستثمار األجنبي المباشر556

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850



القاھرة12-12-082019-12-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

المنامة12-12-082019-12-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
بیروت12-12-082019-12-2019المال

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
الكویت12-12-082019-12-2019االستثمارات

مراكش12-12-082019-12-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

الدوحة12-12-082019-12-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

كوااللمبور13-12-092019-12-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
طرابزون13-12-092019-12-2019اإللكترونیة

برلین13-12-092019-12-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

بروكسل13-12-092019-12-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
زیورخ13-12-092019-12-2019االستثماریة

بكین13-12-092019-12-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

بانكوك13-12-092019-12-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

اسطنبول14-12-102019-12-2019إدارة االستثمار859

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
جدة19-12-152019-12-2019المال

تونس19-12-152019-12-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

تونس19-12-152019-12-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

الریاض19-12-152019-12-2019االستثمار األجنبي المباشر556

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
الكویت19-12-152019-12-2019والبورصات

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
دبي19-12-152019-12-2019اآللي

عمان19-12-152019-12-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019اإللكترونیة

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019والرقابة علیھا

القاھرة19-12-152019-12-2019إدارة االستثمار859

المنامة19-12-152019-12-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

بیروت19-12-152019-12-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

الكویت19-12-152019-12-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
مراكش19-12-152019-12-2019االستثماریة

الدوحة19-12-152019-12-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

مسقط19-12-152019-12-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

كوااللمبور20-12-162019-12-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

طرابزون20-12-162019-12-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
برلین20-12-162019-12-2019االستثمارات

بروكسل20-12-162019-12-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

زیورخ20-12-162019-12-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

ة أل ة



بكین20-12-162019-12-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

بانكوك20-12-162019-12-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
اسطنبول21-12-172019-12-2019المستثمرین

جدة26-12-222019-12-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
تونس26-12-222019-12-2019والرقابة علیھا

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
الریاض26-12-222019-12-2019اإللكترونیة

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
دبي26-12-222019-12-2019والبورصات

عمان26-12-222019-12-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019االستثمار األجنبي المباشر556

إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
القاھرة26-12-222019-12-2019المستثمرین

المنامة26-12-222019-12-2019إدارة االستثمار859

بیروت26-12-222019-12-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
الكویت26-12-222019-12-2019المال

مراكش26-12-222019-12-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

الدوحة26-12-222019-12-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

مسقط26-12-222019-12-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
كوااللمبور27-12-232019-12-2019اآللي

طرابزون27-12-232019-12-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

برلین27-12-232019-12-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
بروكسل27-12-232019-12-2019االستثمارات

زیورخ27-12-232019-12-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
بكین27-12-232019-12-2019االستثماریة

بانكوك27-12-232019-12-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

تورنتو27-12-232019-12-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

اسطنبول28-12-242019-12-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

اسطنبول28-12-242019-12-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

جدة02-01-292020-12-2019االستثمار في األسواق الرأسمالیة860

تونس02-01-292020-12-2019االستثمار األجنبي المباشر556

الریاض02-01-292020-12-2019النظام القانوني للمعامالت في بورصة األوراق المالیة452

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار باستخدام الحاسب218
عمان02-01-292020-12-2019اآللي

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019عملیات جرائم األموال في األسواق المالیة وكیفیة مواجھتھا416

طرق ومیكنة أسالیب نظم البیع والشراء في ظل التجارة519
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019اإللكترونیة

القاھرة02-01-292020-12-2019اإلبداع والتمیز في قراءة تحركات سوق األسھم849

القاھرة02-01-292020-12-2019دراسة أسواق األسھم المحلیة وتحلیل التقاریر المالیة850

أ ة ة أل أل



إیداع األسھم واألوراق المالیة والمقاصة وتأسیس بیانات851
المستثمرین

المنامة2019-12-292020-01-02

بیروت02-01-292020-12-2019إدارة االستثمار859

الكویت02-01-292020-12-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة المحافظ المالیة861

مراكش02-01-292020-12-2019تحلیل األسواق المالیة لتحدید جدوى قرار االستثمار867

إستراتیجیات إدارة وتكوین وتحلیل وتخطیط المحافظ982
الدوحة02-01-292020-12-2019االستثماریة

مسقط02-01-292020-12-2019التحكیم في عقود االستثمار األجنبي1023

التحلیل المالي للشركات لغایات االستثمار في األسواق المالیة180
كوااللمبور03-01-302020-12-2019والبورصات

طرابزون03-01-302020-12-2019إعداد دراسات الجدوى وتقییم الفرص االستثماریة395

التحلیل المالي والفني المتقدم بفرض االستثمار في أسواق862
برلین03-01-302020-12-2019المال

بروكسل03-01-302020-12-2019إستراتیجیات االستثمار وإدارة األموال865

إدارة عملیات االستثمار باألوراق المالیة وبناء محفظة866
زیورخ03-01-302020-12-2019االستثمارات

بكین03-01-302020-12-2019إدارة المحافظ االستثماریة باستخدام الحاسوب981

بانكوك03-01-302020-12-2019إدارة المحافظ االستثماریة واألسواق المالیة983

تورنتو03-01-302020-12-2019االتجاھات الحدیثة والمتقدمة في التمویل واالستثمار1024

سنغافورة03-01-302020-12-2019طرق التقییم و المفاضلة االقتصادیة للمشاریع االستثماریة1112

تقییم وتخطیط ومتابعة المساھمات واالستثمارات المالیة846
اسطنبول04-01-312020-12-2019والرقابة علیھا




