
Location course name 
Dubai األشراف المالى والتدقيق على األداء والرقابة المالية 

Cairo المحاسبة المتقدمة فى التسويات الجردية وأعداد القوائم المالية 

Alexandria التقنيات الحديثة للتحليل المحاسبى بأستخدام الحاسب األلى 

Malaysia  التطبيقات المحاسبية والمالية المتقدمة بأستخدام Excel  

sharm el sheikh البرنامج المتكامل فى المحاسبة األدارية والتكاليف 

Beirut المحاسبة الصناعية فى شركات البترول 

Casablanca مهارات قياس ورقابة التكلفة 

Dubai الرقابة المالية فى الوحدات الحكومية 

Paris البرنامج المتكامل فى المراجعة الداخلية 

London مهارات أكتشاف الغش والتزوير فى المعامالت المالية 

Dubai األساليب الحديثة فى التدقيق والرقابة المالية 

Cairo أعداد المراجعيين الداخليين 

Alexandria أعداد الموازنات بأستخدام الحاسب األلى 

Malaysia دورة قياس وتقييم األداء المالى للمؤسسات 

sharm el sheikh مهارات التحليل المالى واعداد الموازنات 

Beirut األساليب الحديثة فى التخطيط المالى 

Casablanca التحليل المالى والجوانب المحاسبية فى مراجعة الحسابات 

sharm el sheikh الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول 

Dubai اإلدارة انًانٍت انًتمذيت و إدارة انًخاطز 

Alexandria انتمٍُاث انحذٌثت نهتخطٍـظ وانًحاطبت وانزلابـت عهى انًخـاسٌ وانًشتزٌـاث 

Paris تحهــٍم انبٍـاَاث وانمــىائـــى انًانٍــــت باطتخذاو انطــزق اإلحصائٍــــت 

Casablanca 
 BSCلٍـاص وتمٍٍى األداء انًانـــً وانًحاطبــً باطتخذاو طجم األداء انًتىاسٌ ) 

) 

London يهاراث تمذٌز انتكانٍف ووضع انًٍشاٍَت وهُذطت انتمٍٍى 

Paris انًٍشاٍَت انفعانت ويزالبت انتكانٍف 

Casablanca ًلـــزاءة وتحـهٍـم انـًٍشاٍَــاث وانتمارٌــز انًـانٍــت باطتخذاو انحاطب اَن 

Casablanca انزلابت وانتذلٍك عهى األَظًت انًحاطبٍت 

Dubai إدارة انذٌىٌ انًعمذة واطتزاتٍجٍاث تحصٍهها 

Alexandria ديج انًىاسَت وانتُبؤ وانتخطٍظ نألعًال 

Paris انطزق انتمٍُت انًتمذيت فً إغالق انحظاباث انشهزٌت وانظُىٌت 

Cairo إدارة انًٍشاٌُاث ويزالبتها 

London تطىٌز وتحظٍٍ وظٍفت انزلابت انذاخهٍت 

Dubai  انزلابٍـت انًانٍـتانًعاٌٍز انحذٌثت إلعـذاد وتمٍٍـى جـىدة انتمارٌــز 

Dubai ًانتخطٍظ وانُظى انتحهٍهٍت انًتمذيت إلدارة انتذلٍك انًان 

sharm el sheikh يهاراث جذونت انبٍاَاث فً انتُبؤ انًانً وانتخطٍظ وانًىاسَت 

Cairo انًهاراث انفٍُت نحىكًت انشزكاث و يحاربت انفظاد انًانً و اإلداري 

Beirut بُاء وتطىٌز َظى انزلابت انذاخهٍت فً انًُشآث 

Alexandria انًعاٌٍــز انذونٍــت انحذٌثــت نهزلـابـت وانًـزاجعــت انذاخهٍــت 

Dubai تمٍٍى وتحهٍم األخطار انًانٍت و بُاء االطتزاتٍجٍاث انُمذٌت 

Malaysia يعاٌٍز انتمارٌز انًانٍت وفما َخز انتحذٌثاث انعانًٍت 

Beirut  2102كفاءة انعًهٍاث انًانٍت وانًحاطبٍت: أفضم انًًارطاث وفماً نتحذٌثاث 



sharm el shekh بزَايج انًانٍت انًتمذو يٍ أوكظفىرد 

sharm el shekh  انتحهٍهــً نهحظاباثانًعاٌٍز انحذٌثت فً انزلابت انذاخهٍـت وانفحص 

Beirut انًعاٌٍــز انًتمذيت فً تحهٍـم انمىائـى انًانٍـت ويزاجعت انبٍاَاث انًحاطبٍـت 

malayzia إعذاد ويزالبت تُفٍذ انًىاسَاث وتحهٍم االَحزافاث 

Dubai انتخطٍظ انًانً االطتزاتٍجً وتحهٍم انًٍشاٍَت 

alexandria انتظىٌاث انجزدٌت واألخطاء انًحاطبٍت ويعانجتها 

Beirut يحاطبــت االطتثًــار وفمـــاً نًعاٌٍــز انًحاطبـــت انعانًٍت 

cairo انًعاٌٍز انًتمذيت ألَظًت انًحاطبت انحكىيٍت 

sharm el shekh انًحاطبت انًانٍت وإعذاد انتمارٌز انًانٍت 

Dubai  ورشت عًم -األطض انحذٌثت فً تىحٍذ انمىائى انًانٍت 

Dubai ورشت عًم فً انتذفماث انُمذٌت: اإلعذاد وانتحهٍم 

cairo  ًانًحاطبت وانًمارَت بٍٍ انًعاٌٍز انذونٍت ويبادئ انًحاطبت انًمبىنت عانًٍا 

Beirut 2101 انطزق انحذٌثت فً إعذاد انتمارٌز انًانٍت باطتخذو إكظم 

   


