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هداف3 يناير 14 ينايركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

 لمعايير االنتوساي3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

ساس المخاطر3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات3 يناير 7 ينايرالكويت

ساس المخاطر3 يناير 7 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية3 يناير 7 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية3 يناير 14 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية4 يناير 8 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

داء4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية4 يناير 8 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: ا

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 42001 يناير 15 ينايرباكو )اذربيجان(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

لي4 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية4 يناير 8 ينايرباريس )فرنسا(

لي4 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم4 يناير 8 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة4 يناير 8 ينايرباريس )فرنسا(

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"10 يناير 14 ينايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية10 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ا

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي10 يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: االقتصاد الصناعي10 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية10 يناير 14 ينايرعمان )االردن(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات تحصيل الديون11 يناير 15 ينايرهونكونغ

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية11 يناير 15 ينايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: ا

داء11 يناير 15 ينايرفينا )النمسا(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم اال

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة11 يناير 15 ينايربانكوك )تايالند(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية11 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(

بواب الثمانية"17 يناير 21 ينايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

عمال17 يناير 21 ينايركوااللمبور )ماليزيا(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"17 يناير 21 ينايركوااللمبور )ماليزيا(

بواب الثمانية"17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر17 يناير 21 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
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دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين17 يناير 21 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية17 يناير 21 ينايرالكويت

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية17 يناير 21 ينايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(

عمال18 يناير 22 ينايرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

هيل وتطوير المدقق الداخلي18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة18 يناير 22 ينايربرشلونة )اسبانيا(

داء18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية18 يناير 22 ينايرجنيف )سويسرا(

بواب الثمانية"18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(

تها, إيجابياتها, سلبياتها24 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 242001 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

هيل وتطوير المدقق الداخلي24 يناير 28 ينايرعمان )االردن(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية24 يناير 28 ينايرالكويت

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة24 يناير 28 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"24 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(

عمال24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة25 يناير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية25 يناير 29 ينايرباريس )فرنسا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها25 يناير 5 فبرايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

مريكية(
أ
دورة: االقتصاد الصناعي25 يناير 29 ينايربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: إعداد التقارير المالية25 يناير 5 فبرايرباكو )اذربيجان(

صول والممتلكات25 يناير 29 ينايربيروت )لبنان(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

يطاليا(
أ
دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية25 يناير 29 ينايرروما )ا

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي31 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية31 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية31 يناير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: االقتصاد الصناعي1 فبراير 5 فبرايرمدريد )اسبانيا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"1 فبراير 5 فبرايربانكوك )تايالند(

داء1 فبراير 5 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

هداف1 فبراير 12 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال
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صول والممتلكات1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

تها, إيجابياتها, سلبياتها1 فبراير 12 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام1 فبراير 5 فبرايرلشبونه )البرتغال(

لمانيا(
أ
دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة1 فبراير 5 فبرايرميونخ )ا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة1 فبراير 5 فبرايربانكوك )تايالند(

مريكية(
أ
دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية1 فبراير 5 فبرايربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة7 فبراير 11 فبرايرالكويت

لي7 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

داء7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم اال

دورة: مهارات تحصيل الديون7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي7 فبراير 11 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: المحاسبة الحكومية واالتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة7 فبراير 11 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام8 فبراير 12 فبرايرميالن )ايطاليا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(

داء8 فبراير 12 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

ساس المخاطر8 فبراير 12 فبرايرفينا )النمسا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي8 فبراير 12 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: المحاسبة الحكومية واالتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة8 فبراير 12 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(

لمانيا(
أ
دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية8 فبراير 12 فبرايرميونخ )ا

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية8 فبراير 12 فبرايربرشلونة )اسبانيا(

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 142001 فبراير 25 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

ساس النقدي14 فبراير 18 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: مهارات تحصيل الديون14 فبراير 18 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي14 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية15 فبراير 19 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة15 فبراير 26 فبرايرمدريد )اسبانيا(

لي15 فبراير 26 فبرايرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب15 فبراير 26 فبرايردسلتورف )المانيا(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية15 فبراير 19 فبرايرباكو )اذربيجان(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات15 فبراير 19 فبرايرباريس )فرنسا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي15 فبراير 19 فبرايربوسطن )الواليات المتحدة اال
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مريكية(
أ
دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية15 فبراير 19 فبرايربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة21 فبراير 25 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي21 فبراير 25 فبرايرعمان )االردن(

 لمعايير االنتوساي21 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي21 فبراير 25 فبرايرالكويت

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة21 فبراير 25 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية21 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات21 فبراير 25 فبرايرالكويت

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم21 فبراير 25 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

يطاليا(
أ
بواب الثمانية"22 فبراير 26 فبرايرروما )ا

أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"22 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(

دورة: الدمج واالستحواذ22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية22 فبراير 26 فبرايرلشبونه )البرتغال(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة22 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها22 فبراير 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية22 فبراير 26 فبرايرسنغافورة

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

تها, إيجابياتها, سلبياتها22 فبراير 5 مارسدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

مريكية(
أ
دورة: إعداد التقارير المالية22 فبراير 5 مارسبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات22 فبراير 26 فبرايرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

 لمعايير االنتوساي28 فبراير 4 مارسكازبالنكا )المغرب(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"28 فبراير 4 مارسالكويت

داء28 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية28 فبراير 4 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: الدمج واالستحواذ28 فبراير 4 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

 لمعايير االنتوساي28 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة1 مارس 5 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية1 مارس 12 مارسباريس )فرنسا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة1 مارس 5 مارسباريس )فرنسا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي1 مارس 12 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين1 مارس 5 مارسبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة1 مارس 5 مارسباريس )فرنسا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية1 مارس 5 مارسجنيف )سويسرا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر1 مارس 5 مارسامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة: الدمج واالستحواذ1 مارس 5 مارسبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات1 مارس 5 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة1 مارس 12 مارسجنيف )سويسرا(
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مريكية(
أ
 لمعايير االنتوساي1 مارس 5 مارسبوسطن )الواليات المتحدة اال

ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

عمال7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: مهارات تحصيل الديون7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية7 مارس 11 مارسكازبالنكا )المغرب(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية7 مارس 11 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين7 مارس 11 مارسالكويت

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية7 مارس 11 مارسالكويت

ساس المخاطر8 مارس 12 مارستبليسيه )جورجيا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

داء8 مارس 12 مارسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة8 مارس 12 مارسمدريد )اسبانيا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية8 مارس 12 مارسجنيف )سويسرا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين8 مارس 12 مارسبانكوك )تايالند(

ساس المخاطر8 مارس 12 مارسمدريد )اسبانيا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: االقتصاد الصناعي8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

هداف14 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

دورة: االقتصاد الصناعي14 مارس 18 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

لي14 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"14 مارس 18 مارسالمنامة )البحرين(

 لمعايير االنتوساي14 مارس 18 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة14 مارس 18 مارسالكويت

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية14 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(

دورة: الدمج واالستحواذ15 مارس 19 مارسامستردام )هولندا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 152001 مارس 26 مارسسيدني )استراليا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة15 مارس 19 مارسهونكونغ

عمال15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: االقتصاد الصناعي15 مارس 19 مارسسنغافورة

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 152001 مارس 26 مارسباريس )فرنسا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية15 مارس 19 مارسهونكونغ

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة15 مارس 19 مارسفينا )النمسا(

ساسيات االدارة المالية21 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة21 مارس 25 مارسشرم الشيخ )مصر(

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة21 مارس 25 مارسمسقط )سلطنة عمان(

بواب الثمانية"21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
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دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مريكية(
أ
داء22 مارس 26 مارسبوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية22 مارس 26 مارسسيدني )استراليا(
أ
دورة: ا

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر22 مارس 26 مارسبوسطن )الواليات المتحدة اال

مريكية(
أ
دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"22 مارس 26 مارسبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية22 مارس 26 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة22 مارس 26 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية22 مارس 26 مارسميونخ )ا

 لمعايير االنتوساي22 مارس 26 مارسميالن )ايطاليا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

ساسيات االدارة المالية28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

بواب الثمانية"28 مارس 1 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: مهارات تحصيل الديون28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة28 مارس 1 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

لي28 مارس 8 ابريلالقاهرة )مصر(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"29 مارس 2 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة29 مارس 2 ابريلهونكونغ

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"29 مارس 2 ابريلبانكوك )تايالند(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة29 مارس 2 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام29 مارس 2 ابريلدسلتورف )المانيا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي29 مارس 2 ابريلامستردام )هولندا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"29 مارس 2 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: مهارات تحصيل الديون29 مارس 2 ابريلطرابزون )تركيا(

عمال4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: إعداد التقارير المالية4 ابريل 15 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

ساس المخاطر4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين4 ابريل 8 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"4 ابريل 8 ابريلكازبالنكا )المغرب(

صول والممتلكات4 ابريل 8 ابريلكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

صول والممتلكات5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية5 ابريل 9 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
لي5 ابريل 16 ابريلبوسطن )الواليات المتحدة اال

آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة5 ابريل 9 ابريلامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر5 ابريل 9 ابريلروما )ا
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دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية5 ابريل 9 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين5 ابريل 9 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات5 ابريل 9 ابريلجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي5 ابريل 9 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية11 ابريل 15 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة11 ابريل 15 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 112001 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

لي11 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين11 ابريل 15 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها11 ابريل 22 ابريلكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

ساسيات االدارة المالية11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي12 ابريل 16 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية12 ابريل 16 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"12 ابريل 16 ابريلبيروت )لبنان(

 لمعايير االنتوساي12 ابريل 16 ابريلمدريد )اسبانيا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

يطاليا(
أ
فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية12 ابريل 16 ابريلروما )ا

أ
دورة: ا

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين18 ابريل 22 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

ساس النقدي18 ابريل 22 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: إعداد التقارير المالية18 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي18 ابريل 29 ابريلكازبالنكا )المغرب(

لي18 ابريل 29 ابريلالكويت
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات19 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب19 ابريل 30 ابريلميالن )ايطاليا(

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية19 ابريل 23 ابريلجنيف )سويسرا(

لي19 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"19 ابريل 23 ابريلهونكونغ

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات19 ابريل 23 ابريلامستردام )هولندا(

داء19 ابريل 23 ابريلسنغافورة
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم اال

داء19 ابريل 23 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

مريكية(
أ
هداف19 ابريل 30 ابريلبوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات19 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(

صول والممتلكات19 ابريل 23 ابريلباريس )فرنسا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(

ساس النقدي25 ابريل 29 ابريلعمان )االردن(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا
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دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات25 ابريل 29 ابريلكازبالنكا )المغرب(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الدمج واالستحواذ25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة25 ابريل 29 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة26 ابريل 30 ابريلبيروت )لبنان(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 262001 ابريل 7 مايوبانكوك )تايالند(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

لمانيا(
أ
دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية26 ابريل 30 ابريلميونخ )ا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة26 ابريل 30 ابريللشبونه )البرتغال(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر26 ابريل 30 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: االقتصاد الصناعي26 ابريل 30 ابريلبانكوك )تايالند(

 لمعايير االنتوساي26 ابريل 30 ابريلجنيف )سويسرا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

لمانيا(
أ
ساس النقدي26 ابريل 30 ابريلميونخ )ا

أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

يطاليا(
أ
دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات26 ابريل 30 ابريلروما )ا

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية26 ابريل 30 ابريلسنغافورة

دورة: المحاسبة الحكومية واالتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
عمال26 ابريل 30 ابريلميونخ )ا

أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات2 مايو 6 مايومسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية2 مايو 6 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(

داء3 مايو 7 مايوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

مريكية(
أ
دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة3 مايو 7 مايوبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة3 مايو 7 مايوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة3 مايو 7 مايوبانكوك )تايالند(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين3 مايو 7 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة3 مايو 7 مايوتبليسيه )جورجيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
ساس المخاطر3 مايو 7 مايوبوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر3 مايو 7 مايوبانكوك )تايالند(

ساس النقدي3 مايو 7 مايوميالن )ايطاليا(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية9 مايو 13 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: االقتصاد الصناعي9 مايو 13 مايوكوااللمبور )ماليزيا(
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دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"9 مايو 13 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

بواب الثمانية"9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام9 مايو 13 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

بواب الثمانية"9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"10 مايو 14 مايوامستردام )هولندا(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات10 مايو 14 مايولشبونه )البرتغال(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية10 مايو 14 مايوهونكونغ
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي10 مايو 14 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات10 مايو 14 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"10 مايو 14 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: إعداد التقارير المالية10 مايو 21 مايوميالن )ايطاليا(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية10 مايو 14 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: إعداد التقارير المالية10 مايو 21 مايودسلتورف )المانيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 162001 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: االقتصاد الصناعي16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

داء16 مايو 20 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

لي16 مايو 27 مايوكوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

عمال16 مايو 20 مايوالكويت
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم16 مايو 20 مايوالكويت

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية16 مايو 20 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية17 مايو 21 مايومدريد )اسبانيا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها17 مايو 28 مايوفينا )النمسا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر17 مايو 21 مايوميونخ )ا

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
عمال17 مايو 21 مايوروما )ا

أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة17 مايو 28 مايوجنيف )سويسرا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية17 مايو 21 مايوسيدني )استراليا(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية17 مايو 21 مايوبانكوك )تايالند(

 لمعايير االنتوساي23 مايو 27 مايومسقط )سلطنة عمان(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ساس المخاطر23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

هداف23 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال
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تها, إيجابياتها, سلبياتها23 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية23 مايو 27 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

عمال24 مايو 28 مايولشبونه )البرتغال(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة24 مايو 28 مايوميالن )ايطاليا(

ساس المخاطر24 مايو 28 مايوامستردام )هولندا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية24 مايو 28 مايوهونكونغ

يطاليا(
أ
لي24 مايو 4 يونيوروما )ا

آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

تها, إيجابياتها, سلبياتها24 مايو 4 يونيوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين24 مايو 28 مايوميالن )ايطاليا(

مريكية(
أ
دورة: إعداد التقارير المالية24 مايو 4 يونيوبوسطن )الواليات المتحدة اال

لمانيا(
أ
هداف24 مايو 4 يونيوميونخ )ا

أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي24 مايو 28 مايوتبليسيه )جورجيا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية24 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

داء30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

ساسيات االدارة المالية30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 302001 مايو 10 يونيوعمان )االردن(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات30 مايو 3 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين30 مايو 3 يونيوعمان )االردن(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"30 مايو 3 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(

هيل وتطوير المدقق الداخلي30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة31 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية31 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"31 مايو 4 يونيولشبونه )البرتغال(

لمانيا(
أ
دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة31 مايو 4 يونيوميونخ )ا

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية31 مايو 4 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية31 مايو 4 يونيوباريس )فرنسا(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية31 مايو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية31 مايو 4 يونيومدريد )اسبانيا(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة6 يونيو 10 يونيوعمان )االردن(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية6 يونيو 10 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(

صول والممتلكات6 يونيو 10 يونيومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي6 يونيو 10 يونيوعمان )االردن(

لي6 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي6 يونيو 10 يونيوالكويت

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(
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دورة: مهارات تحصيل الديون6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"7 يونيو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية7 يونيو 11 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: ا

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة7 يونيو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"7 يونيو 11 يونيوطرابزون )تركيا(

 لمعايير االنتوساي7 يونيو 11 يونيولشبونه )البرتغال(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

لمانيا(
أ
دورة: إعداد التقارير المالية7 يونيو 18 يونيوميونخ )ا

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(

لي7 يونيو 18 يونيوتبليسيه )جورجيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

مريكية(
أ
دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين7 يونيو 11 يونيوبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة7 يونيو 18 يونيوهونكونغ

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ساس المخاطر13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

عمال13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

داء13 يونيو 17 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"13 يونيو 17 يونيوالكويت

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية13 يونيو 24 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة13 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية14 يونيو 18 يونيوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

 لمعايير االنتوساي14 يونيو 18 يونيوجنيف )سويسرا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

هيل وتطوير المدقق الداخلي14 يونيو 18 يونيوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات14 يونيو 18 يونيوباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي14 يونيو 18 يونيوبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية14 يونيو 25 يونيوامستردام )هولندا(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة14 يونيو 18 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين14 يونيو 18 يونيومدريد )اسبانيا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين20 يونيو 24 يونيوالكويت

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

 لمعايير االنتوساي20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي20 يونيو 24 يونيوالمنامة )البحرين(

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

هيل وتطوير المدقق الداخلي20 يونيو 24 يونيوالكويت
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

ساسيات االدارة المالية21 يونيو 25 يونيوفينا )النمسا(
أ
دورة: ا

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة21 يونيو 25 يونيوباكو )اذربيجان(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب21 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(
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دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"21 يونيو 25 يونيوميونخ )ا

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية21 يونيو 25 يونيوبانكوك )تايالند(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة21 يونيو 25 يونيوبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي21 يونيو 25 يونيوبرشلونة )اسبانيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي27 يونيو 8 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية27 يونيو 1 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية27 يونيو 1 يوليوعمان )االردن(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية27 يونيو 8 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(

لمانيا(
أ
دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية28 يونيو 2 يوليوميونخ )ا

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"28 يونيو 2 يوليوسنغافورة

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية28 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية28 يونيو 2 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"28 يونيو 2 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: مهارات تحصيل الديون28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية28 يونيو 2 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

عمال28 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

لمانيا(
أ
دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين28 يونيو 2 يوليوميونخ )ا

ساس النقدي28 يونيو 2 يوليوامستردام )هولندا(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(

 لمعايير االنتوساي4 يوليو 8 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية4 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد التقارير المالية4 يوليو 15 يوليومسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب4 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر4 يوليو 8 يوليوالكويت

 لمعايير االنتوساي5 يوليو 9 يوليوسيدني )استراليا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
لي5 يوليو 16 يوليوبوسطن )الواليات المتحدة اال

آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

يطاليا(
أ
صول والممتلكات5 يوليو 9 يوليوروما )ا

أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

يطاليا(
أ
دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية5 يوليو 9 يوليوروما )ا

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

ساس النقدي5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
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هداف5 يوليو 16 يوليوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

ساسيات االدارة المالية5 يوليو 9 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: ا

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية5 يوليو 9 يوليوميالن )ايطاليا(

يطاليا(
أ
ساس المخاطر5 يوليو 9 يوليوروما )ا

أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية11 يوليو 15 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

صول والممتلكات11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

 لمعايير االنتوساي11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

بواب الثمانية"11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"12 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
هيل وتطوير المدقق الداخلي12 يوليو 16 يوليوروما )ا

أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(

ساس النقدي12 يوليو 16 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات12 يوليو 16 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الواليات المتحدة اال

مريكية(
أ
لي12 يوليو 23 يوليوبوسطن )الواليات المتحدة اال

آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات12 يوليو 16 يوليوسيدني )استراليا(

دورة: مهارات تحصيل الديون12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(

مريكية(
أ
صول والممتلكات12 يوليو 16 يوليوبوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات18 يوليو 22 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات تحصيل الديون18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

هداف18 يوليو 29 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

دورة: إعداد التقارير المالية18 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات18 يوليو 22 يوليوعمان )االردن(

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"19 يوليو 23 يوليوتبليسيه )جورجيا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها19 يوليو 30 يوليوجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

يطاليا(
أ
ساس النقدي19 يوليو 23 يوليوروما )ا

أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

صول والممتلكات19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية19 يوليو 23 يوليوطرابزون )تركيا(

ساسيات االدارة المالية19 يوليو 23 يوليوامستردام )هولندا(
أ
دورة: ا

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية19 يوليو 23 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: إعداد التقارير المالية19 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

لي19 يوليو 30 يوليومدريد )اسبانيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: مهارات تحصيل الديون25 يوليو 29 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 252001 يوليو 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"25 يوليو 29 يوليوكازبالنكا )المغرب(
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هيل وتطوير المدقق الداخلي25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة25 يوليو 29 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

هداف25 يوليو 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

صول والممتلكات26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات26 يوليو 30 يوليوبيروت )لبنان(

دورة: الدمج واالستحواذ26 يوليو 30 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الواليات المتحدة اال

هداف26 يوليو 6 اغسطسميالن )ايطاليا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

عمال26 يوليو 30 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

مريكية(
أ
دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة26 يوليو 30 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"26 يوليو 30 يوليوهونكونغ

بواب الثمانية"26 يوليو 30 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية26 يوليو 30 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية26 يوليو 30 يوليوميالن )ايطاليا(

ساسيات االدارة المالية1 اغسطس 5 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

هيل وتطوير المدقق الداخلي1 اغسطس 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

عمال1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية1 اغسطس 5 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: ا

دورة: االقتصاد الصناعي1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 22001 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي2 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام2 اغسطس 6 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر2 اغسطس 6 اغسطسامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة2 اغسطس 6 اغسطسميونخ )ا

عمال2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

صول والممتلكات2 اغسطس 6 اغسطسفينا )النمسا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية2 اغسطس 6 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة2 اغسطس 6 اغسطسهونكونغ

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية8 اغسطس 12 اغسطسكازبالنكا )المغرب(
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دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية8 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"8 اغسطس 12 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

داء8 اغسطس 12 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم اال

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي8 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

هداف8 اغسطس 19 اغسطسالكويت
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 92001 اغسطس 20 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

يطاليا(
أ
دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"9 اغسطس 13 اغسطسروما )ا

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة9 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: المحاسبة الحكومية واالتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

بواب الثمانية"9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"9 اغسطس 13 اغسطسجنيف )سويسرا(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"9 اغسطس 13 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام9 اغسطس 13 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

هداف15 اغسطس 26 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة15 اغسطس 19 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي15 اغسطس 19 اغسطسالكويت

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 152001 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب15 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

داء15 اغسطس 19 اغسطسعمان )االردن(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"16 اغسطس 20 اغسطسمدريد )اسبانيا(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"16 اغسطس 20 اغسطسميونخ )ا

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية16 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات16 اغسطس 20 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها16 اغسطس 27 اغسطسباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة16 اغسطس 20 اغسطسباريس )فرنسا(

لمانيا(
أ
دورة: االقتصاد الصناعي16 اغسطس 20 اغسطسميونخ )ا

تها, إيجابياتها, سلبياتها16 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: المحاسبة الحكومية واالتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية22 اغسطس 26 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

داء22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية22 اغسطس 2 سبتمبرالكويت

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية22 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
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دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة22 اغسطس 26 اغسطسالكويت

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم22 اغسطس 26 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة: مهارات تحصيل الديون22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي23 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي23 اغسطس 27 اغسطسجنيف )سويسرا(

ساس النقدي23 اغسطس 27 اغسطسمدريد )اسبانيا(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة23 اغسطس 27 اغسطسبانكوك )تايالند(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي23 اغسطس 27 اغسطسسيدني )استراليا(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات23 اغسطس 27 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب23 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر23 اغسطس 27 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

داء29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم29 اغسطس 2 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد التقارير المالية29 اغسطس 9 سبتمبرعمان )االردن(

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين30 اغسطس 3 سبتمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"30 اغسطس 3 سبتمبرميالن )ايطاليا(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي30 اغسطس 3 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(

صول والممتلكات30 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"30 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة30 اغسطس 10 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(

 لمعايير االنتوساي30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية30 اغسطس 3 سبتمبرميالن )ايطاليا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر30 اغسطس 3 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة30 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب5 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

عمال5 سبتمبر 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة5 سبتمبر 9 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد التقارير المالية5 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )االردن(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية6 سبتمبر 10 سبتمبرطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي6 سبتمبر 17 سبتمبرروما )ا

لمانيا(
أ
دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية6 سبتمبر 10 سبتمبرميونخ )ا
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دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات6 سبتمبر 10 سبتمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية6 سبتمبر 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية6 سبتمبر 10 سبتمبرطرابزون )تركيا(

هيل وتطوير المدقق الداخلي12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

 لمعايير االنتوساي12 سبتمبر 16 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: المحاسبة الحكومية واالتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية12 سبتمبر 16 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية12 سبتمبر 16 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )االردن(

لمانيا(
أ
مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية13 سبتمبر 17 سبتمبرميونخ )ا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية13 سبتمبر 17 سبتمبرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
 لمعايير االنتوساي13 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

ساس النقدي13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية13 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية13 سبتمبر 17 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين13 سبتمبر 17 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية13 سبتمبر 17 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي13 سبتمبر 24 سبتمبرباكو )اذربيجان(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر19 سبتمبر 23 سبتمبرعمان )االردن(

لي19 سبتمبر 30 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر19 سبتمبر 23 سبتمبرالكويت

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين19 سبتمبر 23 سبتمبرالكويت

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات19 سبتمبر 23 سبتمبركازبالنكا )المغرب(

داء19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم اال

تها, إيجابياتها, سلبياتها19 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين19 سبتمبر 23 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة20 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية20 سبتمبر 24 سبتمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

يطاليا(
أ
هداف20 سبتمبر 1 اكـتوبرروما )ا

أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي20 سبتمبر 1 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"20 سبتمبر 24 سبتمبرميونخ )ا

لمانيا(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر20 سبتمبر 24 سبتمبرميونخ )ا

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب20 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات20 سبتمبر 24 سبتمبرباريس )فرنسا(

داء20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم اال
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دورة: إعداد التقارير المالية20 سبتمبر 1 اكـتوبربانكوك )تايالند(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"20 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )االردن(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

صول والممتلكات26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )االردن(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة: المحاسبة الحكومية واالتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )االردن(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة26 سبتمبر 30 سبتمبرالكويت

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر27 سبتمبر 1 اكـتوبربانكوك )تايالند(

يطاليا(
أ
دورة: إعداد التقارير المالية27 سبتمبر 8 اكـتوبرروما )ا

دورة: إعداد التقارير المالية27 سبتمبر 8 اكـتوبرهونكونغ

داء27 سبتمبر 1 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم اال

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية27 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الواليات المتحدة اال

ساس النقدي27 سبتمبر 1 اكـتوبربانكوك )تايالند(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة27 سبتمبر 1 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة27 سبتمبر 1 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية27 سبتمبر 1 اكـتوبرسنغافورة

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالكويت

بواب الثمانية"3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مهارات تحصيل الديون3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالكويت

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين4 اكـتوبر 8 اكـتوبربانكوك )تايالند(

لمانيا(
أ
دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي4 اكـتوبر 8 اكـتوبرميونخ )ا

دورة: االقتصاد الصناعي4 اكـتوبر 8 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"4 اكـتوبر 8 اكـتوبربانكوك )تايالند(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية4 اكـتوبر 15 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

لي4 اكـتوبر 15 اكـتوبربيروت )لبنان(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

مريكية(
أ
دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية4 اكـتوبر 8 اكـتوبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباريس )فرنسا(

ساس المخاطر10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"10 اكـتوبر 14 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: المحاسبة الحكومية واالتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
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ساس المخاطر10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرعمان )االردن(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة10 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

بواب الثمانية"10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة10 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

مريكية(
أ
دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الواليات المتحدة اال

مريكية(
أ
دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرسنغافورة

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباريس )فرنسا(

لمانيا(
أ
دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي11 اكـتوبر 22 اكـتوبرميونخ )ا

يطاليا(
أ
دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرروما )ا

دورة: االقتصاد الصناعي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
داء11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

ساس النقدي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية17 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )االردن(

هداف17 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 172001 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

لي17 اكـتوبر 28 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

عمال17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

ساس النقدي17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 182001 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: المحاسبة الحكومية واالتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة18 اكـتوبر 22 اكـتوبربانكوك )تايالند(

دورة: إعداد التقارير المالية18 اكـتوبر 29 اكـتوبربيروت )لبنان(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: ا

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات18 اكـتوبر 22 اكـتوبرفينا )النمسا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

تها, إيجابياتها, سلبياتها18 اكـتوبر 29 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: إعداد التقارير المالية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

داء18 اكـتوبر 22 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم اال

ساس النقدي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرسيدني )استراليا(
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داء18 اكـتوبر 22 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التخطيط والرقابة المالية وتقييم اال

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )االردن(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 242001 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

بواب الثمانية"24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: االتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية "اال

ساس المخاطر24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة24 اكـتوبر 28 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات24 اكـتوبر 28 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: الدمج واالستحواذ24 اكـتوبر 28 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: االقتصاد الصناعي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام25 اكـتوبر 29 اكـتوبرفينا )النمسا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

لمانيا(
أ
دورة: الدمج واالستحواذ25 اكـتوبر 29 اكـتوبرميونخ )ا

هيل وتطوير المدقق الداخلي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرسيدني )استراليا(

دورة: الدمج واالستحواذ25 اكـتوبر 29 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة25 اكـتوبر 29 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

دورة: االقتصاد الصناعي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية31 اكـتوبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية31 اكـتوبر 4 نوفمبرعمان )االردن(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

ساس المخاطر31 اكـتوبر 4 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"31 اكـتوبر 4 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية31 اكـتوبر 4 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي31 اكـتوبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

ساس النقدي31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية1 نوفمبر 5 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية1 نوفمبر 5 نوفمبرباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي1 نوفمبر 5 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: المحاسبة الحكومية واالتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة1 نوفمبر 5 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية1 نوفمبر 5 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: الدمج واالستحواذ1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

مريكية(
أ
عمال1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية1 نوفمبر 5 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: ا

لي1 نوفمبر 12 نوفمبرجاكرتا )إندونيسيا(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية1 نوفمبر 5 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات1 نوفمبر 5 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
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صول والممتلكات1 نوفمبر 5 نوفمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة متقدمة في: التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية7 نوفمبر 18 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة7 نوفمبر 11 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة إلدارة التدقيق المالي7 نوفمبر 11 نوفمبرعمان )االردن(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية7 نوفمبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: الدمج واالستحواذ7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

يطاليا(
أ
عمال8 نوفمبر 12 نوفمبرروما )ا

أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية8 نوفمبر 12 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"8 نوفمبر 12 نوفمبربانكوك )تايالند(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"8 نوفمبر 12 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين8 نوفمبر 12 نوفمبرجنيف )سويسرا(

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

يطاليا(
أ
فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية8 نوفمبر 12 نوفمبرروما )ا

أ
دورة: ا

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات8 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات8 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي8 نوفمبر 19 نوفمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

 لمعايير االنتوساي14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

لي14 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية14 نوفمبر 18 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: المحاسبة الحكومية واالتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات العامة14 نوفمبر 18 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الدمج واالستحواذ14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )االردن(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة15 نوفمبر 19 نوفمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية15 نوفمبر 19 نوفمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: االقتصاد الصناعي15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام15 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي15 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

هداف15 نوفمبر 26 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي15 نوفمبر 19 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة21 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
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مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية21 نوفمبر 25 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إعداد التقارير المالية21 نوفمبر 2 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب21 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية21 نوفمبر 25 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة21 نوفمبر 25 نوفمبرالمنامة )البحرين(

صول والممتلكات22 نوفمبر 26 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي22 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة22 نوفمبر 26 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد التقارير المالية22 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إعداد، تحليل وتقييم الموازنة العامة وتقديم التقارير المالية22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات22 نوفمبر 26 نوفمبرامستردام )هولندا(

دورة: إعداد التقارير المالية22 نوفمبر 3 ديسمبرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
 لمعايير االنتوساي22 نوفمبر 26 نوفمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

ً
دورة: فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب22 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

ساس النقدي22 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي28 نوفمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي28 نوفمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية28 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: المدقق الداخلي المعتمد "CIA"28 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 282001 نوفمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: الدمج واالستحواذ28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: مراجعة البيانات المالية وتوثيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية28 نوفمبر 2 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة29 نوفمبر 3 ديسمبردسلتورف )المانيا(

خطار المالية وبناء االستراتيجيات المالية29 نوفمبر 3 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: تقييم وتحليل اال

دورة: الدمج واالستحواذ29 نوفمبر 3 ديسمبرسنغافورة

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي29 نوفمبر 3 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة29 نوفمبر 3 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات29 نوفمبر 3 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة29 نوفمبر 10 ديسمبربانكوك )تايالند(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
هداف29 نوفمبر 10 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
دورة: مهارات التخطيط للموازانات المالية لتحقيق اال

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية29 نوفمبر 3 ديسمبرميالن )ايطاليا(

داء29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )االردن(

ساس النقدي5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
ساس االستحقاق وفرقها عن اال

أ
دورة: إعداد الموازنات على ا
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تها, إيجابياتها, سلبياتها5 ديسمبر 16 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة والتنظيمات البنكية وإدارة الخزينة5 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

صول والممتلكات5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة: التخطيط المالي االستراتيجي وتحليل الميزانية6 ديسمبر 10 ديسمبربيروت )لبنان(

دورة: تصميم وتحليل البيانات المالية باستخدام "Microsoft Excel"6 ديسمبر 10 ديسمبرجنيف )سويسرا(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية6 ديسمبر 10 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية6 ديسمبر 10 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية المتقدمة6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: الدمج واالستحواذ6 ديسمبر 10 ديسمبرسيدني )استراليا(

فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية6 ديسمبر 10 ديسمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: ا

تها, إيجابياتها, سلبياتها6 ديسمبر 17 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: محاسبة وتحصيل اإليرادات6 ديسمبر 10 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: معايير اإلبالغ المالي الدولية, إعداد وتقييم البيانات المالية وإدارة المخاطر المالية وإعداد الموازنات12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر12 ديسمبر 16 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ساسيات االدارة المالية12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )االردن(
أ
دورة: ا

دورة: إعداد التقارير المالية12 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: الدمج واالستحواذ12 ديسمبر 16 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

يطاليا(
أ
دورة: ميزان المراجعة وإعداد الموازنات التقديرية13 ديسمبر 17 ديسمبرروما )ا

دورة: مسؤول اإللتزام المعتمد وتخصصات اإللتزام13 ديسمبر 17 ديسمبرميالن )ايطاليا(

داء13 ديسمبر 17 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

مريكية(
أ
دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

لمانيا(
أ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية13 ديسمبر 17 ديسمبرميونخ )ا

دورة: فاعلية التخطيط النقدي المستقبلي وإدارة النقدية13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر13 ديسمبر 17 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: اإليرادات والمتحصالت النقدية والخزينة13 ديسمبر 17 ديسمبرباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي13 ديسمبر 17 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: التنظيمات البنكية وإدارة الخزينة13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

داء13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

لي13 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: الفحص التحليلي للميزانيات وإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

صول والممتلكات19 ديسمبر 23 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التميز واإلبداع في إدارة اال

دورة: تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

تها, إيجابياتها, سلبياتها19 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )االردن(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 192001 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا
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دورة: مهارات تحصيل الديون19 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

ورشة عمل: المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد الموازنة والتحليل المالي باستخدام الجداول اإللكـترونية "Spreadsheets"20 ديسمبر 24 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 202001 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

داء20 ديسمبر 24 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

هيل وتطوير المدقق الداخلي20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

تها, إيجابياتها, سلبياتها20 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

مريكية(
أ
فضل ممارسات إعداد الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية20 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
دورة: ا

عمال20 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
زمات واستمرارية اال

أ
دورة: إدارة الطوارئ واال

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب20 ديسمبر 31 ديسمبرباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
هيل وتطوير المدقق الداخلي20 ديسمبر 24 ديسمبرروما )ا

أ
دورة: المنهج المتكامل لتا

دورة: المهارات المالية وإعداد الموازنات20 ديسمبر 24 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: اإلدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر26 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

 لدليل إحصاءات مالية للحكومة لعام 262001 ديسمبر 6 ينايرعمان )االردن(
ً
دورة: إعداد الموازانات طبقا

دورة: المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين26 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: االقتصاد الصناعي26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

ساس المخاطر26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال

دورة: مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )االردن(

دورة: مبادئ االقتصاد القياسي وتطبيقاته باستخدام التحليل االحصائي "SPSS"26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

مهارات تدقيق وضبط مخاطر االحتياجات المالية26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط المالي والتنبؤ وإعداد الميزانيات وتطبيقها باستخدام الجداول اإللكـترونية26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت

مريكية(
أ
دورة: اإلدارة المالية لغير الماليين27 ديسمبر 31 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

داء27 ديسمبر 31 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: إدارة التحليل والمراجعة المالية وتقييم اال

تها, إيجابياتها, سلبياتها27 ديسمبر 7 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الخصخصة, نشا

دورة متقدمة في: دينامكية التخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ المالي27 ديسمبر 7 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: تحليل البيانات المالية المتقدمة27 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: إعداد القيود المحاسبية, القوائم المالية والحسابات الختامية27 ديسمبر 31 ديسمبردسلتورف )المانيا(

دورة: إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم27 ديسمبر 31 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: إعداد وتحليل وإدارة الرواتب27 ديسمبر 7 ينايرمدريد )اسبانيا(

ساس المخاطر27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
ساليب الحديثة في المراجعة على ا

أ
دورة: اال


