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يات   والمخازن واللوجستيات المشتر

ــــان (2املوعد ) املـــكـــــان (1املوعد ) الــمـــدة عنــاويــــــن الــــــدورات م   2املـــكـ

 
1 

 إدارة اللوجستيات العالمية دبلومة

International Logistics Management 
 كواالملبور  يناير 21 القاهرة يناير 7 أيام 5

 

2 
 تنمية مهارات مسؤولي المخازن والمستودعات

Development of skills and commercial 

storage administrators 

 اسطنبول  فبراير   4 شرم الشيخ يناير 14 أيام 5

 

3 
 البرنامج المتكامل في الشراء الدولي

Integrated program in international 

procurement 

 جدة فبراير 11   دبي يناير 15 أيام 5

 

4 
 االتجاهات الحديثة في إدارة المشتريات إلكترونيا 

Recent trends in the management of 

procurement electronically 

 اسطنبول  فبراير  18 القاهرة يناير 22 أيام 5
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5 
 التخطيط االستراتيجي للمخزون

Strategic Planning for stocks 
 دبي فبراير  25 كواالملبور  يناير 28 أيام 5

 

6 
 إدارة الخدمات اللوجستية في المؤسسات والشركـات

Logistics services in institutions and 

corporate governance 

 مدريد مارس 4 دبي فبراير   4 أيام 5

 

7 

التقنيات الحديثة للتخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن 

 والمشتريات

Modern techniques for planning, accounting 

and control of the stores and procurement 

 الرياض مارس 11 القاهرة فبراير 11   أيام 5

 
 إدارة المخاطر في سلسلة االمداد 8

 Supply Chain Risk Management  
 جده مارس 18 االسكندرية فبراير  18 أيام 5

 

9 
 اإلدارة الناجحة السطول النقل البري

Successful management of a fleet of road 

transport 

 االردن مارس 25 دبي فبراير  25 أيام 5

 

10 
 تخطيط وتنفيذ وتقييم أعمال الشراء

Planning, implementation 

 and evaluation of procurement work 

 املانيا ابريل 1 كواالملبور  مارس 4 أيام 5
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11 

 االدارة المتقدمة للمخازن وتكنولوجيا التخزين

)تعزيز المهارات االدارية والمعرفة التقنية في قياس أداء 

 المخازن والتعامل مع الموردين(

Advanced Administration of stores and 

storage technology 

 اسطنبول  ابريل 8 القاهرة مارس 11 أيام 5

 
12 

 المناقصات والمزايدات

Tenders and bids 
 شرم الشيخ ابريل  15 االسكندرية مارس 18 أيام 5

 

13 
 دورة متقدمة في إدارة المشتريات

Advanced Course in Purchasing 

Management 

 اسطنبول  ابريل  22 االسكندرية مارس 25 أيام 5

 

14 
 تطوير سياسات الشراء والعمليات ومستوى الخدمة

Developing Purchasing Policies, Processes 

and SLAs 

 باريس ابريل  29 شرم الشيخ ابريل 1 أيام 5

 

15 
 برنامج تأسيس و تنظيم و ادارة المخازن فى المنشأة 

Training Program to establish, organize and 

manage storage in the facility  

 كواالملبور  مايو 6 دبي ابريل 8 أيام 5

 
16 

 االستيراد و التصدير   دبلومة

 Import and export diploma  
 اسطنبول  مايو 13 القاهرة ابريل  15 أيام 5

 

17 
 تنظيم و إدارة و مراقبة المستودعات

Organization, management and control of 

warehouses 

 كواالملبور  مايو 20 دبي ابريل  22 أيام 5

 

mailto:amal@itcegy.com


amal@itcegy.com يد من الدورات يرجى التواصل معناللمز  

 امل عبد الرحمن  00201110056192
00971561206492 
 

18 

االتجاهات المتقدمه ألنظمة المشتريات والمناقصات وإدارة 

 عقودها

Advanced trends of procurement and 

tenders systems and contracts management 

 الرياض مايو 27 القاهرة ابريل 29 أيام 5

 

19 
 تقييم وتحليل المناقصات واعداد التقارير الفنية  

Evaluation and analysis of tenders and the 

preparation of technical reports 

 جدة يوليو  1 االردن مايو 6 أيام 5

 
20 

 تشغيل وإدارة المستودعات

Warehouse Operations and Management 
 اسطنبول  يوليو  8 القاهرة مايو 13 شهر

 

21 

 صياغة المواصفات الفنية للمشتريات واعداد كراسة الشروط

Drafting technical specifications for the 

procurement and preparation of bids 

requirements 

 مدريد يوليو  15 االسكندرية مايو 20 أيام 5

 

22 
 المتقدمة فى إدارة المخازن و تحليل و مراقبة المخزونالنظم 

Advanced Systems in warehouse 

management, analysis and inventory control 

 االردن يوليو 22 شرم الشيخ مايو 27 أيام 5

 

23 
 مهارات أخصائي الشراء و التخزين الناجح

The advanced skills for Procurement 

specialist 

 القاهرة يوليو 29 دبي يوليو  1 أيام 5
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24 

 المهارات المتكاملة فى ادارة المستودعات ومراقبة المخزون

The Integrated skills in warehouse 

management  

and inventory control 

 القاهرة يوليو  8 أيام 5
5 

 اغسطس
 شرم الشيخ

 
25 

 إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد 

Logistics  &Supply Chain Management 
 االسكندرية يوليو  15 أيام 5

12 

 اغسطس
 جدة

 

26 
 والمشتريات للعقود الحديثة اإلدارة

Modern management of contracts and 

purchases 

 شرم الشيخ يوليو 22 أيام 5
19 

 اغسطس
 االردن

 
 التفـاوض التـــعاقدي فى مجـــال الشراء 27

Negotiating contractual in procurement 
 دبي يوليو 29 أيام 5

26 

 اغسطس
 اسطنبول 

 

28 
 إدارة الجودة الشاملة  في مجال المشتريات و المخازن

Total Quality Management in procurement 

and stores field 

 باريس سبتمبر 2 القاهرة اغسطس 5 أيام 5

 
 التقنيات الحديثة فى الجرد المخزنى 29

Modern technologies in Inventory stock  
 أيام 5

12 

 اغسطس
 كواالملبور  سبتمبر 9 دبي

 

30 

السلعى الراكد وعالج مشكالته والمهارات األساسية  المخزون

 لجرد المخزون

Eliminating stagnant inventory and basic 

skills in Inventory stock 

 أيام 5
19 

 اغسطس
 القاهرة

16 

 سبتمبر
 اسطنبول 
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31 

تنظيم عمليات الشراء وتحليل العطاءات و تقييم العروض و 

 الموردين

Organize procurement and analysis of bids 

and evaluate bids and suppliers 

 شهر
26 

 اغسطس
 كواالملبور  اكتوبر 7 االسكندرية

 
 إدارة عمليات تخزين البضائع في الموانئ 32

Managing storage of goods in ports 
 أيام 5

27 

 اغسطس
 دبى اكتوبر 14 شرم الشيخ

 

33 
 دبلوم إدارة المواد واللوجستيات

  Logistics and materials management  

Diploma 

 جدة اكتوبر 21 دبي سبتمبر 2 أيام 5

 

34 

التقنيات المتقدمة في إدارة المشتريات وكيفية التفاوض 

 وتقييم أداء الموردين

Advanced techniques in the management of 

procurement and how to negotiate and 

evaluate the performance of suppliers 

 اسبانيا نوفمبر 4 القاهرة سبتمبر 9 أيام 5

 

35 
 طرق الشراء واجراءات طرح المناقصات

Procurement methods and procedures for 

tendering 

 كواالملبور  نوفمبر 11 االسكندرية سبتمبر 16 أيام 5

 

36 
 مهارات اعداد وترسية المناقصات

The preparation and awarding of tenders 

skills 

 اسطنبول  نوفمبر 18 شرم الشيخ سبتمبر 23 أيام 5
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37 
 قوانين و لوائح الشراء الداخلى و  الخارجي

The laws and regulations of internal 

procurement and external 

 الدمام نوفمبر 25 دبي اكتوبر 7 أيام 5

 

38 

 االستراتيجيات الحديثة في التوصيف والتبويب وترميز المواد

Modern strategies in characterization ,

classification 

 and coding materials 

 لندن ديسمبر 2 القاهرة اكتوبر 7 أيام 5

 

39 

دعم األداء المهنى للعاملين فى أنشطة الشراء وتموين 

 المخـازن

Professional performance support for 

employees in the procurement and supply 

stores activities 

 اسطنبول  ديسمبر 9 االسكندرية اكتوبر 14 أيام 5

 
40 

 أساليب تقييم الموردين

 Suppliers ’evaluating methods 
 شرم الشيخ اكتوبر 21 أيام 5

16 

 ديسمبر
 كواالملبور 

 

41 
 سياسات الشراء والعمليات ومستوى الخدمةتطوير 

Developing Purchasing Policies, Processes 

and SLAs 

 دبي اكتوبر 28 أيام 5
23 

 ديسمبر
 جدة
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42 

وتقنيات لتحسين الكفاءة واألداء والسالمة في  أساليب

 المستودعات

Methods &Techniques to improve the 

efficiency , performance and safety in 

Warehouse 

 االسكندرية نوفمبر 5 أيام 5
 30 

 ديسمبر
 مسقط

 

43 

 واإلبداع في إدارة المخازن, المواد والمخزون الراكد االبتكار

Innovation and creativity in warehouse 

management, materials and stagnant 

inventory  

 دبي نوفمبر 19 شرم الشيخ نوفمبر 12 أيام 5

 

44 
 تخطيط وإدارة المشتريات في ظل المنافســـــة العالميـــــــــة

Planning and procurement management in 

light of global competition 

 املانيا نوفمبر 26 دبي نوفمبر 19 أيام 5

 
 قيادة وإدارة عالقات الموردين   45

Leading and Managing Vendor Relations 
 اسطنبول  ديسمبر 2 القاهرة نوفمبر 26 أيام 5

 

46 
 تقنيات خفض التكاليف و إدارة المشتريات

Purchasing Management and Cost Saving 

Techniques 

 كواالملبور  ديسمبر 9 االسكندرية ديسمبر 2 أيام 5

 

mailto:amal@itcegy.com


amal@itcegy.com يد من الدورات يرجى التواصل معناللمز  

 امل عبد الرحمن  00201110056192
00971561206492 
 

47 

البرنامج المتكامل في إدارة المستودعات والخدمات 

 اللوجستية

Integrated Program In Warehouse and 

Logistics Management 

 االسكندرية ديسمبر 9 أيام 5
16 

 ديسمبر
 لندن

 

48 
 تنمية مهارات مشرفي النقل واإلمداد وسالسل التوريد

Administrators Skills Development of 

Logistics Transport and Supply Chains 

 شرم الشيخ ديسمبر 16 أيام 5
23 

 ديسمبر
 كواالملبور 

 

49 
 دورة متقدمة في تقنيات المشتريات و تقليل التكاليف

Advanced Purchasing and Cost Saving 

Techniques 

 دبي ديسمبر 23 شهر
 30 

 ديسمبر
 مسقط

 

50 

التخطيط االستراتيجى وتنفيـــذ عمليات التموين من خالل 

 الشبكـة اللوجستيــة

Strategic planning and implementation of 

Supply operations through logistics network 

 أيام 5
 30 

 ديسمبر
 القاهرة

 30 

 ديسمبر
 دبي

 

 

 ITCCالمركز الدولي للتدريب واالستشارات 
 للتواصل والتسجيل

ن لها والمكان المطلوب لنقوم بإرسال بروشور مفصل يتضمن   ي تم اختيارها وعدد األفراد المرشحي 
يتم إرسال اسم الدورات التر

( .  –التكلفة  –)التاريخ   المحتوى العلمي
شيح   : وبناء عليه يكون  بالتكرم باعتماد خطاب التر ي التالي

ن
ون يد االلكتر  للدورة المختارة وإرساله عىل عنوان التر

  amal@itcegy.com   
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 2018المحاسبة المالية والحوكمة || 

ــــان (2املوعد ) املـــكـــــان (1املوعد ) الــمـــدة عنــاويــــــن الــــــدورات م  2املـــكـ

1 
 لمحاسبة الرواتب و االجورورشة عمل  االتجاهات المحاسبية الحديثة  

Advanced Course in Modern trends accounting for 
accounting, payroll 

 كواالملبور  يناير 21 القاهرة يناير 7 أيام 5

2 
 ورشة عمل تدريبية املحاسبه لغير املحاسبين  

Accounting for Non accountants  
 يناير 14 أيام 5

شرم 

 الشيخ
 اسطنبول  فبراير   4

3 

ورشة عمل مدى سالمة القرارات املالية املرتبطة بالسيولة قصيرة  

 االجل والربحية

Extent of financial decisions related to the safety of 

short-term liquidity and profitability 

 جدة فبراير 11   دبي يناير 15 أيام 5

4 
 ورشة عمل مهارات املحاسبة املالية املتقدمة 

Skills Advanced Financial Accounting 
 اسطنبول  فبراير  18 القاهرة يناير 22 أيام 5

5 

استراتيجيات قياس وتطوير األداء املالى واملحاسبى وإعداد الخطط 

 املالية

strategies of Measurement and development of the 

financial and accounting performance and preparation of 

financial plans 

 دبي فبراير  25 كواالملبور  يناير 28 أيام 5
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6 

 ورشة عمل التسويات الجردية واالخطاء املحاسبية ومعالجتها 

Inventory adjustments and accounting errors and 

processing 

 مدريد مارس 4 دبي فبراير   4 أيام 5

7 

املصروفات  ورشة عمل دعم وتطوير االداء املنهى املحاسبى 

 والتسويات

Support and develop the professional performance 

accounting expenses and adjustments 

 الرياض مارس 11 القاهرة فبراير 11   أيام 5

8 

 ورشة عمل تنمية املهارات املحاسبية في الوحدات الحكومية 

The development of accounting skills in government 

units 

 جده مارس 18 االسكندرية فبراير  18 أيام 5

9 

 ورشة عمل معايير جودة تقارير وتحليل ونقد القوائم املالية 

Quality reporting and analysis of financial statements 

and cash Standards 

 االردن مارس 25 دبي فبراير  25 أيام 5

10 

ورشة عمل تنمية املهارات املحاسبية للعاملين باقسام املقبوضات  

 وااليرادات

Skills development for workers accounting departments 

receipts and revenue 

 املانيا ابريل 1 كواالملبور  مارس 4 أيام 5
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11 

التحـول من النظام المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية أسس 
 النقدى لنظام االستحقاق

Advanced standards for government accounting systems 
foundations shift from monetary system to an accrual 

system 

 اسطنبول  ابريل 8 القاهرة مارس 11 أيام 5

12 
 ورشة عمل املحاسبه املتقدمة فى تسوية الجردية 

Advanced Accounting in resolving inventory 
 الرياض ابريل  15 االسكندرية مارس 18 أيام 5

13 

املمارسات املحاسبية املتقدمة وفق معايير املحاسبة واالبالغ املالى 

 الدولية 

Accounting practices developed in accordance with the 

Accounting Standards and International Financial 

Reporting IFRS / IAS 

 اسطنبول  ابريل  22 االسكندرية مارس 25 أيام 5

14 
 تبسيط االجراءات املحاسبية

Simplify accounting procedures 
 ابريل 1 أيام 5

شرم 

 الشيخ
 باريس ابريل  29

15 

 القيود املحاسبية والقوائم املالية والحسابات الختاميةأعداد 

The number of accounting entries and financial 

statements and final accounts 

 كواالملبور  مايو 6 دبي ابريل 8 أيام 5

16 
 الدورة املحاسبية للمشتريات و املخازن 

Fifty accounting for purchases and stores 
 اسطنبول  مايو 13 القاهرة ابريل  15 أيام 5
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17 

 املحاسبة الحكومية في ضوء املعايير الدولية 

Government accounting in light of international 

standards 

 كواالملبور  مايو 20 دبي ابريل  22 أيام 5

 الرياض مايو 27 القاهرة ابريل 29 أيام 5 تطوير األداء الفني واملالي ملسؤولي النقدية والخزائن 18

 جدة يوليو  1 االردن مايو 6 أيام 5 بناء مهارات املحاسبين حديثى التعيين 19

20 
The number of accounting entries and financial 

statements and final accounts 
 اسطنبول  يوليو  8 القاهرة مايو 13 شهر

21 
 نظم املحاسبة للعاملين على الصندوق 

Accounting systems for workers on the Fund 
 مدريد يوليو  15 االسكندرية مايو 20 أيام 5

22 

 IFRSومعايير التقارير املالية الدولية  IASمعايير املحاسبة الدولية 

IAS International Accounting Standards and 

International Financial Reporting Standards IFRS 

 مايو 27 أيام 5
شرم 

 الشيخ
 االردن يوليو 22

23 

اتيجيات المتقدمة لتطوير األداء المهنى للمحاسبة وفق معايير  االسير
 المحاسبة الدولية

Strategies developed to enhance the performance of 
professional accounting in accordance with the 

International Accounting Standards 

 القاهرة يوليو 29 دبي يوليو  1 أيام 5

24 
 Diploma inالضوابط واملعامالت املتقدمة  -دبلومة في املحاسبة  

Accounting - Advanced Controls and Transactions            
 القاهرة يوليو  8 أيام 5

5 

 اغسطس
 شرم الشيخ
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25 
 املحاسبة الدوليةمعايير 

International Accounting Standards 
 االسكندرية يوليو  15 أيام 5

12 

 اغسطس
 جدة

26 
 ادارة االزمات املالية

Financial Crisis Management 
 يوليو 22 أيام 5

شرم 

 الشيخ

19 

 اغسطس
 االردن

27 

 املهارات املحاسبية للعاملين بأقسام املدفوعات واملصروفاتتنمية 

Skills development for workers accounting departments 

of payments and expenses 

 دبي يوليو 29 أيام 5
26 

 اغسطس
 اسطنبول 

 باريس سبتمبر 2 القاهرة اغسطس 5 أيام 5 اجراءات املحاسبة التراكمية وتحديد نظام املعلومات املحاسبية 28

29 

 اعداد القوائم املالية فى ظل املعايير املحاسبية الدولية 

Preparation of financial statements under International 

Accounting Standards 

 كواالملبور  سبتمبر 9 دبي اغسطس 12 أيام 5

 القاهرة اغسطس 19 أيام GFMIS 5النظم املالية الحكومية الحديثة إدارة  30
16 

 سبتمبر
 اسطنبول 

31 
 قوائم التدفقات النقدية

Cash flows 
 كواالملبور  اكتوبر 7 االسكندرية اغسطس 26 شهر

 اغسطس 27 أيام 5 دورة اعداد هياكل االجور و الحوافز 32
شرم 

 الشيخ
 دبى اكتوبر 14

 جدة اكتوبر 21 دبي سبتمبر 2 أيام Rebuilding 5إعادة بناء الهياكل املالية  33

 اسبانيا نوفمبر 4 القاهرة سبتمبر 9 أيام 5 املحاسبة واملالية "السياسات واإلجراءات" 34
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 كواالملبور  نوفمبر 11 االسكندرية سبتمبر 16 أيام 5 الحديثة في التعويضات والعوائداالتجاهات  35

36 

النظم املتقدمة للمحاسبة عن الجوانب املالية لشئون املوظفين 

 واملوارد البشرية

Advanced systems to account for the financial aspects of 

Personnel and Human Resources 

 سبتمبر 23 أيام 5
شرم 

 الشيخ
 اسطنبول  نوفمبر 18

37 Efficient Finance and Accounting Operations :2017 Best 
Practices and Updates 

 الدمام نوفمبر 25 دبي اكتوبر 7 أيام 5

 لندن ديسمبر 2 القاهرة اكتوبر 7 أيام 5 البرنامج املتكامل فى املحاسبة املالية و املراجعة 38

39 
 Accounting and Financeاملحاسبة واملالية للمدراء غير املاليين   

for Non-Finance Managers 
 اسطنبول  ديسمبر 9 االسكندرية اكتوبر 14 أيام 5

40 
 مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى القطاع الحكوىم

Preparation and presentation skills Financial Reporting in 
the governmental sector 

 اكتوبر 21 أيام 5
شرم 

 الشيخ

16 

 ديسمبر
 كواالملبور 

41 Financial Forecasting: Tools and Techniques 5 دبي اكتوبر 28 أيام 
23 

 ديسمبر
 جدة

42 Forecasting and Analyzing Cash Flow 5 االسكندرية نوفمبر 5 أيام 
 30 

 ديسمبر
 مسقط

43 
 ,Accountingاملحاسبة واتخاذ القرار، نقل و تبادل املعلومات املالية  

Decision Making & ,Financial Communication 
 نوفمبر 12 أيام 5

شرم 

 الشيخ
 دبي نوفمبر 19
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44 

 خطوات بناء النظام املالى وأسس تطويره

Steps to build the foundations of the financial system 

and its development 

 املانيا نوفمبر 26 دبي نوفمبر 19 أيام 5

45 

مهارات استخدام تطبيقات الحاسب األلي في مجال أعمال الشؤون 

 املالية

Use of computer applications in the field of business 

finance skills 

 اسطنبول  ديسمبر 2 القاهرة نوفمبر 26 أيام 5

46 
International Financial Reporting Standards (IFRS) and 

2016 Updates 
 كواالملبور  ديسمبر 9 االسكندرية ديسمبر 2 أيام 5

47 

 املحاسبة والتحليل املالي لخدمة متخذي القرارات

Accounting and financial analysis to serve decision 

makers 

 االسكندرية ديسمبر 9 أيام 5
16 

 ديسمبر
 لندن

 ديسمبر 16 أيام 5 معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 48
شرم 

 الشيخ

23 

 ديسمبر
 كواالملبور 

 دبي ديسمبر 23 شهر البرنامج املتكامل في املحاسبة القومية 49
 30 

 ديسمبر
 مسقط

50 
 المحاسبة الحكومية ومراقبة تدفق المدفوعات وألية إدارتها

Governmental accounting and control the flow of 
payments and management mechanism 

 القاهرة ديسمبر 30  أيام 5
 30 

 ديسمبر
 دبي
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 ITCCالمركز الدولي للتدريب واالستشارات 
 للتواصل والتسجيل

ن لها والمكان المطلوب لنقوم بإرسال بروشور مفصل يتضمن )التاريخ   ي تم اختيارها وعدد األفراد المرشحي 
المحتوى  –التكلفة  –يتم إرسال اسم الدورات التر

 . )  العلمي
يد   شيح للدورة المختارة وإرساله عىل عنوان التر :  وبناء عليه يكون  بالتكرم باعتماد خطاب التر ي التالي

ن
ون  االلكتر

  amal@itcegy.com   
 امل عبد الرحمن || مستشار التدريب 

 00201110056192 
 

 

 2018الموازنات المالية والتخطيط المالي || 

ــــان (2املوعد ) املـــكـــــان (1املوعد ) الــمـــدة عنــاويــــــن الــــــدورات م  2املـــكـ

1 

والمحاسبــي بإستخدام الموازنـــات  ورشة عمل قيـاس وتقييم االداء المالـــي
  BSCوبطاقة االداء المتوازن 

Measuring and evaluating financial performance and 
accounting budgets and using the Balanced Scorecard BSC 

 كواالملبور  يناير 21 القاهرة يناير 7 أيام 5

2 

املحاسبة املالية املتقدمة وتقييم وتحليل االداء املالى ورشة عمل 

 وادارة املخاطر املالية واعداد املوازنات

Advanced Financial Accounting and assessment and 

analysis of the financial performance and financial risk 

management and budgeting 

 اسطنبول  فبراير   4 شرم الشيخ يناير 14 أيام 5
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3 

 ورشة عمل املنهج الدولي في إعداد املوازنات املالية الحكومية

International approach in the preparation of the 

government's financial budget 

 جدة فبراير 11   دبي يناير 15 أيام 5

4 

النظـم املتقدمة العداد الخطط والتنبؤات املالية ورشة عمل 

 وتطبيقاتها بإستخدام الحاسب اآللي –واملوازنات 

Advanced systems for the preparation of financial plans, 

forecasts and budgets - and their applications using 

computer 

 بول اسطن فبراير  18 القاهرة يناير 22 أيام 5

5 

ورشة عمل ديناميكية التخطيط وإدارة املوازنات املالية والتنبؤ 

 املالي

Dynamic planning and management of financial budgets 

and financial forecasting 

 دبي فبراير  25 كواالملبور  يناير 28 أيام 5

6 

 مراجعة وتحليل املوازنات فى الدوائر واألجهزة الحكوميةورشة عمل 

Review and analysis of budgets in government 

departments  

 مدريد مارس 4 دبي فبراير   4 أيام 5

7 

 نظم التخطيط والتنبؤ واعداد املوازنات وتطبيقاتها ورشة عمل

Planning, forecasting and budgeting systems and 

applications 

 الرياض مارس 11 القاهرة فبراير 11   أيام 5
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8 

ورشة عمل إستخدام الحاسوب في تحديد االحتياجات وإعداد 

 E.HRاملوازنات وقياس العائد من التدريب 

Computer use in identifying needs and preparing budgets 

and measure the return from training E.HR 

 جده مارس 18 االسكندرية فبراير  18 أيام 5

9 
 ورشة عمل ادارة النقد وإعداد املوازنات التقديرية

Cash management and preparation of budgets 
 االردن مارس 25 دبي فبراير  25 أيام 5

 ورشة عمل األساليب الحديثة فى التخطيط الماىل وإعداد الموازنات 10
Modern methods of budgeting and financial planning 

 املانيا ابريل 1 كواالملبور  مارس 4 أيام 5

11 

 ورشة عمل االساليب املعاصرة للتنبؤ والتخطيط واعداد املوازنات

Contemporary methods for forecasting, planning and 

budgeting 

 اسطنبول  ابريل 8 القاهرة مارس 11 أيام 5

12 

ورشة عمل التخطيط اإلستراتيجى والرؤية املالية وإعداد املوازنات 

 التخطيطية

Strategic planning and financial vision and the 

preparation of planning budgets 

 شرم الشيخ ابريل  15 االسكندرية مارس 18 أيام 5

13 

ورشة عمل التخطيط املالي االستراتيجي وتحليل املوازنات والقوائم 

 املالية

Strategic financial planning and analysis of budgets and 

financial statements 

 اسطنبول  ابريل  22 االسكندرية مارس 25 أيام 5
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14 

 ورشة عمل االفصاح عن االداء البيئى للشركات فى التقارير الخارجية

Disclosure of corporate environmental performance in 

external reporting 

 باريس ابريل  29 شرم الشيخ ابريل 1 أيام 5

15 

وتقييم البيانات المالية وادارة ورشة عمل معايير اإلبالغ الماىلي الدولية , اعداد 
 المخاطر المالية واعداد الموازنات

International financial reporting standards, preparation 
and evaluation of financial statements and financial risk 

management and budgeting 

 كواالملبور  مايو 6 دبي ابريل 8 أيام 5

16 

  ورشة عمل مهارات إعداد املوازنات التشغيلية واملالية

The preparation of operational and financial budgeting 

skills 

 اسطنبول  مايو 13 القاهرة ابريل  15 أيام 5

17 

  ورشة عمل اعداد ومراقبة تنفيذ املوازنات وتحليل االنحرافات

Prepare and monitor the implementation of budgets and 

analysis of deviations 

 كواالملبور  مايو 20 دبي ابريل  22 أيام 5

18 

ورشة عمل املعايير والنظمة املالية واملحاسبية املتقدمة والتخطيط 

 املالى واعداد املوازنات

Financial and accounting standards and regulations and 

advanced financial planning and budgeting 

 الرياض مايو 27 القاهرة ابريل 29 أيام 5
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19 
 ورشة عمل اإلتجاهات الحديثة في التخطيط املالى وإعداد املوازنات

Recent trends in budgeting and financial planning 
 جدة يوليو  1 االردن مايو 6 أيام 5

20 

التخطيـط املالي  -ورشة عمل املنهج املتكامل إلعداد الخبير املالي 

 وإعداد املوازنات التخطيطية

Integrated approach for the preparation of the financial 

expert - financial planning and budgeting planning 

 اسطنبول  يوليو  8 القاهرة مايو 13 شهر

21 

ورشة عمل التحليل املالي و الجوانب املحاسبية في مراجعة 

 الحسابات 

Financial analysis and accounting aspects of the audit 

 مدريد يوليو  15 االسكندرية مايو 20 أيام 5

22 

ورشة عمل اعداد املوازنات التخطيطية كأساس للرقابة وتقييم 

 االداء

Preparation of planning budgets as a basis for monitoring 

and evaluating performance 

 االردن يوليو 22 شرم الشيخ مايو 27 أيام 5

23 
 ورشة عمل تخطيط السيولة وإدارة النقدية 

Liquidity and cash management planning 
 القاهرة يوليو 29 دبي يوليو  1 أيام 5

24 
املعايير واالنظمة املالية واملحاسبية املتقدمة والتخطيط ورشة عمل 

 واإلدارة املالية واعداد املوازنات
 القاهرة يوليو  8 أيام 5

5 

 اغسطس
 شرم الشيخ
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25 

ورشة عمل التخطيط االستراتيجي والرقابة اإلدارية واملوازنات 

&  Strategic Planning, Management Controlالفعالة   

Effective Budgeting 

 االسكندرية يوليو  15 أيام 5
12 

 اغسطس
 جدة

26 Advanced Budgeting Workshop 5 شرم الشيخ يوليو 22 أيام 
19 

 اغسطس
 االردن

 الموجهة باألهدافورشة عمل اإلتجاهات الحديثة فى إعداد الموازنات  27
Recent trends in the preparation of budgets oriented goals 

 دبي يوليو 29 أيام 5
26 

 اغسطس
 اسطنبول 

28 
ورشة عمل اساليب التخطيط املالى واعداد املوزنات واعداد 

 التقارير املالية
 أيام 5

5 

 اغسطس
 باريس سبتمبر 2 القاهرة

29 

ورشة عمل االتجاهات الحديثة في إعداد وتصميم املوازنات 

 التخطيطية

Recent trends in the preparation and design planning 

budgets 

 أيام 5
12 

 اغسطس
 كواالملبور  سبتمبر 9 دبي

30 

األساليب الحديثة فى التخطيط املالى وإعداد املوازنات ورشة عمل 

 بإستخدام الحاسب اآللى

Modern methods of financial planning and budgeting 

CNC 

 أيام 5
19 

 اغسطس
 القاهرة

16 

 سبتمبر
 اسطنبول 

31 
 ورشة عمل دبلوم التخطيط املالى وإدارة النقدية

Diploma and cash management financial planning 
 شهر

26 

 اغسطس
 كواالملبور  اكتوبر 7 االسكندرية
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32 
النظم املالية لشئون املوظفين واملوارد البشرية واعداد موازنات 

 العمالة
 أيام 5

27 

 اغسطس
 دبى اكتوبر 14 شرم الشيخ

33 

 من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداءالتحول 

Transformation of budget items to the budget programs 

and performance 

 جدة اكتوبر 21 دبي سبتمبر 2 أيام 5

34 
 الخطــــط الماليـــهورشة عمل تطويـــر األداء المالـــــي وإعــــداد 

The development of the financial performance and the 
preparation of financial plans 

 اسبانيا نوفمبر 4 القاهرة سبتمبر 9 أيام 5

 أيام 5 ورشة عمل التخطيط اإلستراتيجى والرؤية املالية وإعداد املوازنات التخطيطية 35
16 

 سبتمبر
 كواالملبور  نوفمبر 11 االسكندرية

36 
ورشة عمل التخطيط اإلبداعي والتنبؤ وإعداد املوازنات والرقابة 

 على التكاليف
 أيام 5

23 

 سبتمبر
 اسطنبول  نوفمبر 18 شرم الشيخ

37 

ورشة عمل مهارات جداول البيانات للتخطيط والتنبؤ وإعداد 

&  Spreadsheet Skills for Planning ,Forecastingاملوازنات  

Budgeting 

 الدمام نوفمبر 25 دبي اكتوبر 7 أيام 5

38 
ورشة عمل التخطيط والنظم التحليلية املتقدمة الدارة التدقيق 

 املالى وتطبيقاتها بالحاسب األلى
 لندن ديسمبر 2 القاهرة اكتوبر 7 أيام 5
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39 

ورشة عمل تحليل وفحص امليزانيات والقراءة النقدية للقوائم 

 املالية

Analysis and examination of budgets and critical reading 

of the financial statements 

 اسطنبول  ديسمبر 9 االسكندرية اكتوبر 14 أيام 5

ى  40 انيات لغير الماليير ى  ورشة عمل دورة قراءة و تحليل القوائم الماليه و المير

 شرم الشيخ اكتوبر 21 أيام 5
16 

 ديسمبر
 كواالملبور 

41 

 ورشة عمل تطوير آليات التخطيط املالى وإعداد املوازنات

Development of the financial planning and budgeting 

mechanisms 

 دبي اكتوبر 28 أيام 5
23 

 ديسمبر
 جدة

 االسكندرية نوفمبر 5 أيام 5 ورشة عمل إعداد املوازنات والتقارير املالية والحسابات الختامية 42
 30 

 ديسمبر
 مسقط

43 
 ورشة عمل مهارات التحليل املالى واعداد املوازنات

Budgeting and financial analysis skills 
 دبي نوفمبر 19 شرم الشيخ نوفمبر 12 أيام 5

44 
 The Completeورشة عمل الدورة املتكاملة العداد املوازنات  

Course on Budgeting 
 املانيا نوفمبر 26 دبي نوفمبر 19 أيام 5

انيات، والتنبؤ وتخطيط األعمال   45 ى  Integratingورشة عمل دمج المير
Budgeting ,Forecasting  &Business Planning 

 اسطنبول  ديسمبر 2 القاهرة نوفمبر 26 أيام 5

46 
تكامل في اعداد و تحليل القوائم املالية و ورشة عمل البرانامج امل

 امليزانيات
 كواالملبور  ديسمبر 9 االسكندرية ديسمبر 2 أيام 5
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47 
 ورشة عمل التخطيط املالى وإعداد املوازنات

Budgeting and Financial Planning 
 االسكندرية ديسمبر 9 أيام 5

16 

 ديسمبر
 لندن

48 
ورشة عمل املوازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية 

Effective Budgeting  &Operational Cost Control 
 أيام 5

16 

 ديسمبر
 شرم الشيخ

23 

 ديسمبر
 كواالملبور 

49 
ورشة عمل التخطيط اإلبداعي والتنبؤ وإعداد املوازنات والرقابة 

 على التكاليف
 شهر

23 

 ديسمبر
 دبي

 30 

 ديسمبر
 مسقط

 ورشة عمل إعداد الموازنة العامة 50
The preparation of the general budget 

 أيام 5
 30 

 ديسمبر
 القاهرة

 30 

 ديسمبر
 دبي

 

 ITCCالمركز الدولي للتدريب واالستشارات 
 للتواصل والتسجيل

ن لها والمكان المطلوب لنقوم بإرسال بروشور مفصل يتضمن )التاريخ   ي تم اختيارها وعدد األفراد المرشحي 
المحتوى  –التكلفة  –يتم إرسال اسم الدورات التر

 . )  العلمي
يد   شيح للدورة المختارة وإرساله عىل عنوان التر :  وبناء عليه يكون  بالتكرم باعتماد خطاب التر ي التالي

ن
ون  االلكتر

  amal@itcegy.com   
 امل عبد الرحمن || مستشار التدريب 

 00201110056192 
 

ــــان (1املوعد ) الــمـــدة عنــاويــــــن الــــــدورات م ــــان (2املوعد ) املـــكـ  2املـــكـ

 معايير المحاسبة االدارية 1
Managerial Accounting Standards 

 كواالملبور  يناير 21 القاهرة يناير 7 أيام 5
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 اسطنبول  فبراير   4 شرم الشيخ يناير 14 أيام 5 تصميم و تطوير نظم التكاليف في الجهات الحكومية 2

3 
 املسئوليـــــــــــة وتقييـــــــــــم األداءمحاسبـــــــــــة 

Responsibility accounting and performance evaluation 
 جدة فبراير 11   دبي يناير 15 أيام 5

 اسطنبول  فبراير  18 القاهرة يناير 22 أيام 5 تنمية املهارات املحاسبية للعاملين بأقسام املقبوضات واإليرادات 4

5 

تطبيقات السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية الحديثة ألغراض دعم 
 األداء

Applications of accounting policies and procedures and for 
the purposes of modern financial support performance 

 دبي فبراير  25 كواالملبور  يناير 28 أيام 5

6 
 األداء الفعال للمحاسب األدارى 

The effective functioning of the administrative accountant 
 مدريد مارس 4 دبي فبراير   4 أيام 5

7 
 عن التكاليف فى قطاع املقاوالت املحاسبة

Accounting for costs in the construction sector 
 الرياض مارس 11 القاهرة فبراير 11   أيام 5

8 

 املحاسبة البيئية ومقومتها )قياس تكاليف ومنافع حماية البيئة(

Environmental accounting and its components (measuring 

the costs and benefits of environmental protection) 

 جده مارس 18 االسكندرية فبراير  18 أيام 5

9 
الجوانب اإلدارية و املالية و القانونية في خصخصة الوحدات 

 الحكومية
 االردن مارس 25 دبي فبراير  25 أيام 5
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10 
 مهــارات قياس ورقابة التـــــكلفة

Skills measurement and control cost 
 املانيا ابريل 1 كواالملبور  مارس 4 أيام 5

11 

 اإلدارة الفعالــــــة لألقســـــام املالية واملحاسبيـــــــة

Effective management of financial and accounting 

departments 

 اسطنبول  ابريل 8 القاهرة مارس 11 أيام 5

12 
 المعلومات المحاسبية فى دعم واتخاذ القرار اإلداري

making and -Accounting information to support decision
administrative 

 الرياض ابريل  15 االسكندرية مارس 18 أيام 5

13 

 املحاسبة عن تكلفة وربـحية عقود املقاوالتمستجدات 

Developments in accounting for the cost and profitability 

of construction contracts 

 اسطنبول  ابريل  22 االسكندرية مارس 25 أيام 5

14 

 النظم املحاسبية لألجور ومراقبة الوقت ودوام الـعاملين

Accounting systems to control wages and time and time 

workers 

 باريس ابريل  29 شرم الشيخ ابريل 1 أيام 5

15 
 املحاسبة عن التكاليف فى املستشفيات

Accounting for costs in hospitals 
 كواالملبور  مايو 6 دبي ابريل 8 أيام 5

 ادارة محاسبة التكاليف 16
ى

 االتجاهات الحديثة ف
Recent trends in the management of cost accounting 

 اسطنبول  مايو 13 القاهرة ابريل  15 أيام 5

17 
 األساليب املحاسبية األدارية

APB administrative 
 كواالملبور  مايو 20 دبي  ابريل 22 أيام 5
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18 

 محاسبة التكاليف فى صناعة األسمنت ومواد البناء

 Cost accounting in the cement industry and construction 

materials 

 الرياض مايو 27 القاهرة ابريل 29 أيام 5

 جدة يوليو  1 االردن مايو 6 أيام 5 (CFMاملدير املالي املعتمد ) 19

20 
 مشاكل حسابات املخـزون

The problems of the inventory accounts 
 اسطنبول  يوليو  8 القاهرة مايو 13 شهر

21 Innovative Cost Savings Strategies 5 مدريد يوليو  15 االسكندرية مايو 20 أيام 

22 

 املحاسبة فى مجال صنع و أتخاذ القراردور 

The role of accounting in the field of decision-making and 

decision 

 االردن يوليو 22 شرم الشيخ مايو 27 أيام 5

 القاهرة يوليو 29 دبي يوليو  1 أيام 5 إدارة الديون املتعثرة وطرق معالجتها 23

24 
 االفصاح املحاسبى وبرامج الهندسة املالية

Accounting disclosure and financial engineering programs 
 شرم الشيخ اغسطس 5 القاهرة يوليو  8 أيام 5

25 
 املحاسبة والتحليل املالي لخدمة متخذي القــــــــرارات

Accounting and financial analysis to serve decision makers 
 جدة اغسطس 12 االسكندرية يوليو  15 أيام 5

 االردن اغسطس 19 شرم الشيخ يوليو 22 أيام 5 محاسبة التـــكاليف لــغير املحاسبــــين 26
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27 
 والتكاليف فى صناعة املـالبس الجـاهـزةاملحاسبة 

And accounting costs in the garment industry 
 اسطنبول  اغسطس 26 دبي يوليو 29 أيام 5

 أيام 5 البرنامج املتكامل في املحاسبة اإلدارية والتكاليف 28
5 

 اغسطس
 باريس سبتمبر 2 القاهرة

29 
 املالى وادوات تطوير االداءاملدير 

Director of financial performance and development tools 
 أيام 5

12 

 اغسطس
 كواالملبور  سبتمبر 9 دبي

30 
 املحاسبة والتكاليف فى املنـشأت الـفنـدقـية

And accounting costs in the hotel establishments 
 أيام 5

19 

 اغسطس
 اسطنبول  سبتمبر 16 القاهرة

31 
 املهارات األساسية للمدراء املاليين

Basic skills for CFOs 
 شهر

26 

 اغسطس
 كواالملبور  اكتوبر 7 االسكندرية

32 
 األساليب الحديثة فى االدارة المالية للصيانة وخفض التكاليف

Modern methods in the financial management of 
maintenance and reduce costs 

 أيام 5
27 

 اغسطس
 دبى اكتوبر 14 شرم الشيخ

33 

 مهارات اعداد الخطط املالية واملستقبيلة وقياس االداء املالى

Skills to prepare financial plans and the future to measure 

the financial performance 

 جدة اكتوبر 21 دبي سبتمبر 2 أيام 5

34 
 نظم املحاسبة عن تكلفة املوارد البشرية

Accounting systems for the cost of human resources 
 اسبانيا نوفمبر 4 القاهرة سبتمبر 9 أيام 5

 أيام 5 ( T C Mاإلتجاهات الحديثة فى إدارة محاسبة التكاليف)  35
16 

 سبتمبر
 كواالملبور  نوفمبر 11 االسكندرية
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36 Accounts Payable: From Accounting to Management 5 أيام 
23 

 سبتمبر
 اسطنبول  نوفمبر 18 شرم الشيخ

37 
 تقييم األصول الثابتة

Evaluation of fixed assets 
 الدمام نوفمبر 25 دبي اكتوبر 7 أيام 5

 لندن ديسمبر 2 القاهرة اكتوبر 7 أيام 5 )دورة محاسبة تكاليف املطاعم )الفرنشايز 38

39 Accounts Payable: From Accounting to Management 5 اسطنبول  ديسمبر 9 االسكندرية اكتوبر 14 أيام 

40 

 البرنامج املتكامل فى املحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات املالية

Integrated program in management accounting to 

rationalize the financial decisions 

 كواالملبور  ديسمبر 16 شرم الشيخ اكتوبر 21 أيام 5

 جدة ديسمبر 23 دبي اكتوبر 28 أيام 5 محاسبة وادارة تكاليف املشروعات الصناعية 41

ى اإلنتاجية وتدعيم الربحية 42  تنميــة مهــارات المحاسـب ألغـراض تحسير
Modern control mechanisms and performance evaluation 

 مسقط ديسمبر 30  االسكندرية نوفمبر 5 أيام 5

 دبي نوفمبر 19 شرم الشيخ نوفمبر 12 أيام 5 تمويل الخطوط الجوية وإدارة املحاسبة  للقياديين و االدارة  43

44 

 وتصميم نظم التقارير املالية كأساس لتقييم االداءاعداد 

Support and financial management skills "for staff support 

services" 

 املانيا نوفمبر 26 دبي نوفمبر 19 أيام 5

45 
 Accounting and Its Useاملحاسبة واستخدامها في قرارات األعمال 

in Business Decisions 
 اسطنبول  ديسمبر 2 القاهرة نوفمبر 26 أيام 5

 كواالملبور  ديسمبر 9 االسكندرية ديسمبر 2 أيام 5 املحاسبة، واتخاذ القرار، نقل و تبادل املعلومات املالية 46
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47 

االتجاهات الدولية الحديثة فى ادارة أزمة السيولة وادارة التدفقات 

 النقدية

Modern international trends in the management of the 

liquidity crisis and management of cash flowse 

 لندن ديسمبر 16 االسكندرية ديسمبر 9 أيام 5

48 

 -استراتيجيات تقليل التكاليف ملقدمي خدمات املالحة الجوية 

ANSPs  Cost Reduction Strategies for Air Navigation 

Service Providers (ANSPs) 

 أيام 5
16 

 ديسمبر
 كواالملبور  ديسمبر 23 شرم الشيخ

49 
ى ( ى ) رواتب ومزايا الموظفير  النواىح المالية فى إدارات شئون الموظفير

Financial aspects in the departments of Personnel (salaries 
and employee benefits) 

 شهر
23 

 ديسمبر
 مسقط ديسمبر 30  دبي

50 

 إعادة بناء نظم التكاليف ألغراض ترشيد األداء

Rebuilding cost systems for the purpose of rationalizing 

the performance 

 أيام 5
 30 

 ديسمبر
 دبي ديسمبر 30  القاهرة
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 للتواصل والتسجيل

ن لها والمكان المطلوب لنقوم بإرسال بروشور مفصل   ي تم اختيارها وعدد األفراد المرشحي 
 –التكلفة  –يتضمن )التاريخ يتم إرسال اسم الدورات التر

 . )  المحتوى العلمي
  : ي التالي

ن
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ــــان (2املوعد ) املـــكـــــان (1املوعد ) الــمـــدة عنــاويــــــن الــــــدورات م  2املـــكـ

1 
 االساليب الحديثة لرفع كفاءة اداء المحاسب والمراقب الماىل
Modern methods of raising the efficiency of the 

performance of the accountant and controller 

 كواالملبور  يناير 21 القاهرة يناير 7 أيام 5

2 
 مهارات أكتشاف الغش والتزوير فى املعامالت املالية

Skills discovery of fraud and fraud in financial transactions 
 اسطنبول  فبراير   4 شرم الشيخ يناير 14 أيام 5

3 
 مراجعة الجودة من املنظور املحاسبى

Review of quality from the accounting perspective 
 جدة فبراير 11   دبي يناير 15 أيام 5

4 

 االتجاهات املعاصره في التدقيق الداخلي والرقابة االدارية

Contemporary trends in the Internal Audit and 

Administrative Control 

 اسطنبول  فبراير  18 القاهرة يناير 22 أيام 5

5 
 مراجعة الحسابات الختامية وتدقيق الحسابات

The final audit and audit 
 دبي فبراير  25 كواالملبور  يناير 28 أيام 5

6 
 المراجعة االدارية ودورها فى الرقابة واتخاذ القرارت

Management Review and its role in the control and 
making-decision 

 مدريد مارس 4 دبي فبراير   4 أيام 5

7 
 املراجعة فى الشركات وأهميتها لجان

Audit committees in companies and their importance 
 الرياض مارس 11 القاهرة فبراير 11   أيام 5
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8 

 النظم املتقدمة في املحاسبة وتحقيق الرقابة املالية وتقييم األداء

Advanced Systems in Accounting and achieve financial 

control and performance evaluation 

 جده مارس 18 االسكندرية فبراير  18 أيام 5

9 
 إعـداد املراجعين الداخليين

Preparation of Internal Auditors 
 االردن مارس 25 دبي فبراير  25 أيام 5

10 

 املحاسبة واملراجعة عن االداء االجتماعى للشركات

Accounting and Auditing for social performance of 

companies 

 املانيا ابريل 1 كواالملبور  مارس 4 أيام 5

11 
 دور المراجع الداخىل فى ادارة المخاطر المالية

The role of the internal auditor in the management of 
financial risks 

 اسطنبول  ابريل 8 القاهرة مارس 11 أيام 5

12 
 األتجاهات الحديثة فى مراجعة وفحص الحسابات

Modern trends in reviewing and checking accounts 
 الرياض ابريل  15 االسكندرية مارس 18 أيام 5

13 

االطار الفكرى والفنى للمراجعه البيئية )مبادئ ومعايير واساليب 

 املراجعه البيئية(

Intellectual and artistic framework for environmental 

review (principles ,standards and methods of 

environmental auditing) 

 اسطنبول  ابريل  22 االسكندرية مارس 25 أيام 5

 باريس ابريل  29 شرم الشيخ ابريل 1 أيام 5 املعاييــر الدوليــة الحديثــة للرقـابـة واملـراجعــة الداخليــة 14
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 كواالملبور  مايو 6 دبي ابريل 8 أيام 5 املراجعة الداخلية لنظم الجودة )اآليزو( 15

16 
 املعايير الدولية في املراجعة

International Standards on Auditing 
 اسطنبول  مايو 13 القاهرة ابريل  15 أيام 5

17 
 الرقابة املالية والتدقيق اإلدارى 

Financial control and audit administrative 
 كواالملبور  مايو 20 دبي ابريل  22 أيام 5

18 
 مهارات اعداد وتدقيق الحساب الختامى للدولة

Skills to prepare and check the final account of the state 
 الرياض مايو 27 القاهرة ابريل 29 أيام 5

19 
 الرقابة املالية فى الوحدات الحكومية

Financial control in government units 
 جدة يوليو  1 االردن مايو 6 أيام 5

20 
 التدقيق املبنى على املخاطر

Building on the audit risk 
 اسطنبول  يوليو  8 القاهرة مايو 13 شهر

21 
 األساليب الحديثة فى التدقيق والرقابة املالية 

Modern methods in the audit and financial control 
 مدريد يوليو  15 االسكندرية مايو 20 أيام 5

22 
 دراسة وتنمية وتطوير منظومة التدقيق الداخلى

Study and development of internal audit system 
 االردن يوليو 22 شرم الشيخ مايو 27 أيام 5

23 

 املهارات املتخصصة فى التدقيق والتفتيش املالى واإلدارى 

Specialized skills in audit and inspection of financial and 

administrative 

 القاهرة يوليو 29 دبي يوليو  1 أيام 5
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 القاهرة يوليو  8 أيام 5 املراجعة اإلدارية و دورها في الرقابة و إتخاذ القرارت 24
5 

 اغسطس
 شرم الشيخ

25 
 االستراتيجيات الحديثة فى نظم الرقابة الداخلية والتدقيق

Strategies in modern systems of internal control and audit 
 االسكندرية يوليو  15 أيام 5

12 

 اغسطس
 جدة

26 
 االتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر اإلحتيال الماىل 

Recent trends in audit and control the risks of financial 
fraud 

 شرم الشيخ يوليو 22 أيام 5
19 

 اغسطس
 االردن

 للمعايير الدولية 27
ً
 دبي يوليو 29 أيام 5 املراجعة والتدقيق والرقابة الداخلية وفقا

26 

 اغسطس
 اسطنبول 

28 

 اإلداريـــــة وتقييــــــم أداء املؤسســـــــــاتاملراجعة 

Administrative review and evaluate the performance of 

institutions 

 أيام 5
5 

 اغسطس
 باريس سبتمبر 2 القاهرة

 أيام 5 كيفيـة تسجيـل ومراجعـة السجـالت املحاسبيـة الحكوميـة 29
12 

 اغسطس
 كواالملبور  سبتمبر 9 دبي

 أيام 5 لجان املراجعة فى الشركات وأهميتها 30
19 

 اغسطس
 القاهرة

16 

 سبتمبر
 اسطنبول 

 شهر اإلتجاهات الحديثة في التدقيق والرقابة املاليه واملراجعة الداخلية 31
26 

 اغسطس
 كواالملبور  اكتوبر 7 االسكندرية

 أيام 5 الرقابة والتدقيق على االنظمه املحاسبيه  32
27 

 اغسطس
 دبى اكتوبر 14 شرم الشيخ

 جدة اكتوبر 21 دبي سبتمبر 2 أيام 5 الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة 33

 اسبانيا نوفمبر 4 القاهرة سبتمبر 9 أيام 5 البرنامج املتكامل فى املحاسبة املالية و املراجعة 34
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35 
&  Developing, Improvingتطوير وتحسين ومراقبة وظيفة التدقيق الداخلي 

Monitoring the Internal Audit Function 
 أيام 5

16 

 سبتمبر
 كواالملبور  نوفمبر 11 االسكندرية

36 
 الرقابة املالية والتدقيق اإلدارى 

Financial control and audit administrative 
 أيام 5

23 

 سبتمبر
 اسطنبول  نوفمبر 18 شرم الشيخ

 الدمام نوفمبر 25 دبي اكتوبر 7 أيام 5 الرقابة الداخلية: االمتثال والتشغيلية واملالية 37

38 

 الحديثة لرفع كفاءة أداء املراجع الداخلىاالتجاهات 

Recent trends to raise the efficiency of the performance of 

internal auditor 

 لندن ديسمبر 2 القاهرة اكتوبر 7 أيام 5

39 
التحليل املالي و الجوانب املحاسبية في مراجعة الحساب الختامى 

 وتدقيق الحسابات
 اسطنبول  ديسمبر 9 االسكندرية اكتوبر 14 أيام 5

 المراجعة والرقابة المالية 40
Audit and financial control 

 شرم الشيخ اكتوبر 21 أيام 5
16 

 ديسمبر
 كواالملبور 

 دبي اكتوبر 28 أيام 5 دورة التدقيق املبني على املخاطر  41
23 

 ديسمبر
 جدة

 االسكندرية نوفمبر 5 أيام 5 املراجعة املالية و االدارية لضمان االداء املالي و االداري  42
 30 

 ديسمبر
 مسقط

43 
 املراجعة الداخلية )األسس والتطبيقات(

Internal Audit (fundamentals and applications) 
 دبي نوفمبر 19 شرم الشيخ نوفمبر 12 أيام 5

44 Balance audit 5 املانيا نوفمبر 26 دبي نوفمبر 19 أيام 
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45 
املعايير الحديثة في املراجعـة الداخليـة والفحص التحليلــي للحسابات 

 بإستخدام الحاسب اآللي
 اسطنبول  ديسمبر 2 القاهرة نوفمبر 26 أيام 5

46 
 االتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر اإلحتيال الماىل 

Recent trends in audit and control the risks of financial 
fraud 

 كواالملبور  ديسمبر 9 االسكندرية ديسمبر 2 أيام 5

47 
 املتكامل فى املراجعة الداخليةالبرنامج 

Integrated program in internal audit 
 االسكندرية ديسمبر 9 أيام 5

16 

 ديسمبر
 لندن

 أيام 5 مهارات اعداد وتدقيق الحساب الختامى للدولة 48
16 

 ديسمبر
 شرم الشيخ

23 

 ديسمبر
 كواالملبور 

 شهر تسجيـل ومراجعـة السجـالت املحاسبيـة الحكوميـةكيفيـة  49
23 

 ديسمبر
 دبي

 30 

 ديسمبر
 مسقط

 أيام 5 لجان املراجعة فى الشركات وأهميتها 50
 30 

 ديسمبر
 القاهرة

 30 

 ديسمبر
 دبي

 

 ITCCالمركز الدولي للتدريب واالستشارات 
 للتواصل والتسجيل

ن لها والمكان المطلوب لنقوم بإرسال بروشور مفصل يتضمن )التاريخ   ي تم اختيارها وعدد األفراد المرشحي 
المحتوى  –التكلفة  –يتم إرسال اسم الدورات التر

 . )  العلمي
ي التالي  

ن
ون يد االلكتر شيح للدورة المختارة وإرساله عىل عنوان التر  : وبناء عليه يكون  بالتكرم باعتماد خطاب التر

  amal@itcegy.com   
 امل عبد الرحمن || مستشار التدريب 

 00201110056192 
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ــــان (1املوعد ) الــمـــدة عنــاويــــــن الــــــدورات م ــــان (2املوعد ) املـــكـ  2املـــكـ

ول  1 ي صناعة البير
 الرقابة والتحليل الماىلي فى

Control and financial analysis in the petroleum industry 

 كواالملبور  يناير 21 القاهرة يناير 7 أيام 5

2 
 مراجعة املوازنات التقديرية فى القطاع النفطى

Review budgets in the oil sector 
 اسطنبول  فبراير   4 شرم الشيخ يناير 14 أيام 5

3 
 املحاسبة ونظم املعلومات فى قطاع النفط

Accounting and information systems in the oil sector 
 جدة فبراير 11   دبي يناير 15 أيام 5

4 
 حسابات التكاليف فى مصافى البترول

Costings of oil refinery 
 اسطنبول  فبراير  18 القاهرة يناير 22 أيام 5

5 
 املحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز

Accounting and cost analysis in the oil and gas companies 
 دبي فبراير  25 كواالملبور  يناير 28 أيام 5

6 
 املوازنات والتكاليف فى قطاع البترول

Budgets and costs in the oil sector 
 مدريد مارس 4 دبي فبراير   4 أيام 5

 الرياض مارس 11 القاهرة فبراير 11   أيام 5 املالية ملشروعات الطاقة اإلدارة 7

8 
 املحاسبة الصناعية فى شركات البترول

Accounting industrial oil companies 
 جده مارس 18 االسكندرية فبراير  18 أيام 5

 االردن مارس 25 دبي فبراير  25 أيام 5 اعداد وعرض التقارير املالية لقطاع البترول 9
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10 
 النظم املحاسبية املتكاملة فى الصناعات النفطية

Integrated accounting systems in the oil industry 
 املانيا ابريل 1 كواالملبور  مارس 4 أيام 5

11 
 التقارير املالية فى قطاع البترول والطاقة

Financial reporting in the oil sector and energy 
 اسطنبول  ابريل 8 القاهرة مارس 11 أيام 5

 الرياض ابريل  15 االسكندرية مارس 18 أيام 5 اإلدارة املالية ملشروعات الطاقة 12

13 
كات النفط والغاز  المحاسبة وتحليل التكاليف فى شر

Accounting and cost analysis in the oil and gas companies 

 اسطنبول  ابريل  22 االسكندرية مارس 25 أيام 5

14 

 الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترولاالتجاهات 

Recent trends in the treatment and chargeback in the oil 

sector 

 باريس ابريل  29 شرم الشيخ ابريل 1 أيام 5

15 
 املحاسبة الصناعية فى شركات البترول

Accounting industrial oil companies 
 كواالملبور  مايو 6 دبي ابريل 8 أيام 5

16 
 حسابات التكاليف فى مصافى البترول

Costings of oil refinery 
 اسطنبول  مايو 13 القاهرة ابريل  15 أيام 5

17 
 مشاكل التكاليف فى شركات انتاج الزيت الخام

Cost problems in crude oil production companies 
 كواالملبور  مايو 20 دبي ابريل  22 أيام 5

18 
 مراجعة املوازنات التقديرية فى القطاع النفطى

Review budgets in the oil sector 
 الرياض مايو 27 القاهرة ابريل 29 أيام 5
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19 
 املوازنات والتكاليف فى قطاع البترول

Budgets and costs in the oil sector 
 جدة يوليو  1 االردن مايو 6 أيام 5

20 
 حسابات التكاليف فى مصافى البترول

Costings of oil refinery 
 اسطنبول  يوليو  8 القاهرة مايو 13 شهر

21 
 الرقابة والتحليل املالي في صناعة البترول 

Control and financial analysis in the petroleum industry 
 مدريد يوليو  15 االسكندرية مايو 20 أيام 5

 المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط 22
Accounting and information systems in the oil sector 

 االردن يوليو 22 شرم الشيخ مايو 27 أيام 5

23 
 مراجعة املوازنات التقديرية فى القطاع النفطى

Review budgets in the oil sector 
 القاهرة يوليو 29 دبي يوليو  1 أيام 5

24 
 املحاسبة ونظم املعلومات فى قطاع النفط

Accounting and information systems in the oil sector 
 القاهرة يوليو  8 أيام 5

5 

 اغسطس
 شرم الشيخ

25 
 حسابات التكاليف فى مصافى البترول

Costings of oil refinery 
 االسكندرية يوليو  15 أيام 5

12 

 اغسطس
 جدة

26 
 وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغازاملحاسبة 

Accounting and cost analysis in the oil and gas companies 
 شرم الشيخ يوليو 22 أيام 5

19 

 اغسطس
 االردن

27 
 املوازنات والتكاليف فى قطاع البترول

Budgets and costs in the oil sector 
 دبي يوليو 29 أيام 5

26 

 اغسطس
 اسطنبول 

 باريس سبتمبر 2 القاهرة 5 أيام 5 اإلدارة املالية ملشروعات الطاقة 28
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 اغسطس

29 
 املحاسبة الصناعية فى شركات البترول

Accounting industrial oil companies 
 أيام 5

12 

 اغسطس
 كواالملبور  سبتمبر 9 دبي

 أيام 5 وعرض التقارير املالية لقطاع البترولاعداد  30
19 

 اغسطس
 القاهرة

16 

 سبتمبر
 اسطنبول 

31 
 النظم املحاسبية املتكاملة فى الصناعات النفطية

Integrated accounting systems in the oil industry 
 شهر

26 

 اغسطس
 كواالملبور  اكتوبر 7 االسكندرية

32 
 التقارير املالية فى قطاع البترول والطاقة

Financial reporting in the oil sector and energy 
 أيام 5

27 

 اغسطس
 دبى اكتوبر 14 شرم الشيخ

 جدة اكتوبر 21 دبي سبتمبر 2 أيام 5 اإلدارة املالية ملشروعات الطاقة 33

34 
 وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغازاملحاسبة 

Accounting and cost analysis in the oil and gas companies 
 اسبانيا نوفمبر 4 القاهرة سبتمبر 9 أيام 5

35 
 االتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول

Recent trends in the treatment and chargeback in the oil sector 
 أيام 5

16 

 سبتمبر
 كواالملبور  نوفمبر 11 االسكندرية

36 
 املحاسبة الصناعية فى شركات البترول

Accounting industrial oil companies 
 أيام 5

23 

 سبتمبر
 اسطنبول  نوفمبر 18 شرم الشيخ

ول 37  البير
ى

 مصاف
ى

 حسابات التكاليف ف
Costings of oil refinery 

 الدمام نوفمبر 25 دبي اكتوبر 7 أيام 5

38 
 مشاكل التكاليف فى شركات انتاج الزيت الخام

Cost problems in crude oil production companies 
 لندن ديسمبر 2 القاهرة اكتوبر 7 أيام 5
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39 
 مراجعة املوازنات التقديرية فى القطاع النفطى

Review budgets in the oil sector 
 اسطنبول  ديسمبر 9 االسكندرية اكتوبر 14 أيام 5

40 
 املوازنات والتكاليف فى قطاع البترول

Budgets and costs in the oil sector 
 شرم الشيخ اكتوبر 21 أيام 5

16 

 ديسمبر
 كواالملبور 

41 
 حسابات التكاليف فى مصافى البترول

Costings of oil refinery 
 دبي اكتوبر 28 أيام 5

23 

 ديسمبر
 جدة

42 
 الرقابة والتحليل املالي في صناعة البترول 

Control and financial analysis in the petroleum industry 
 االسكندرية نوفمبر 5 أيام 5

 30 

 ديسمبر
 مسقط

 المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط 43
Accounting and information systems in the oil sector 

 دبي نوفمبر 19 شرم الشيخ نوفمبر 12 أيام 5

44 
 املحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز

Accounting and cost analysis in the oil and gas companies 
 املانيا نوفمبر 26 دبي نوفمبر 19 أيام 5

45 

 الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترولاالتجاهات 

Recent trends in the treatment and chargeback in the oil 

sector 

 اسطنبول  ديسمبر 2 القاهرة نوفمبر 26 أيام 5

46 
 املحاسبة الصناعية فى شركات البترول

Accounting industrial oil companies 
 كواالملبور  ديسمبر 9 االسكندرية ديسمبر 2 أيام 5

47 
 حسابات التكاليف فى مصافى البترول

Costings of oil refinery 
 االسكندرية ديسمبر 9 أيام 5

16 

 ديسمبر
 لندن
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48 
 مشاكل التكاليف فى شركات انتاج الزيت الخام

Cost problems in crude oil production companies 
 أيام 5

16 

 ديسمبر
 شرم الشيخ

23 

 ديسمبر
 كواالملبور 

49 

 االتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول

Recent trends in the treatment and chargeback in the oil 

sector 

 شهر
23 

 ديسمبر
 دبي

 30 

 ديسمبر
 مسقط

50 
 املحاسبة الصناعية فى شركات البترول

Accounting industrial oil companies 
 أيام 5

 30 

 ديسمبر
 القاهرة

 30 

 ديسمبر
 دبي

 

 ITCCالمركز الدولي للتدريب واالستشارات 
 للتواصل والتسجيل

ي تم  
ن لها والمكان المطلوب لنقوم بإرسال بروشور مفصل يتضمن )التاريخ يتم إرسال اسم الدورات التر ( .  –التكلفة  –اختيارها وعدد األفراد المرشحي   المحتوى العلمي

  : ي التالي
ن
ون يد االلكتر شيح للدورة المختارة وإرساله عىل عنوان التر  وبناء عليه يكون  بالتكرم باعتماد خطاب التر

  amal@itcegy.com   
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ــــان (2املوعد ) املـــكـــــان (1املوعد ) الــمـــدة عنــاويــــــن الــــــدورات م  2املـــكـ

 أساليب تقييم المورديـن 1
Methods of evaluating suppliers 

 كواالملبور  يناير 21 القاهرة يناير 7 أيام 5
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2 
 االعتمادات املستندية فى اململكة العربية السعودية

Documentary credits in Saudi Arabia 
 اسطنبول  فبراير   4 شرم الشيخ يناير 14 أيام 5

 جدة فبراير 11   دبي يناير 15 أيام 5 عمليات مؤسسة النقد العربي السعودي 3

4 

التحصيالت املستندية بين التنظير والتنفيذ والقواعد الدولية 

املوحدة للتحصيالت "نشرة غرفة التجارة الدولية رقم 

522/1995 " 

Documentary Collections between theory and 

implementation unified international rules for 

collections" ,the International Chamber of 

Commerce Bulletin No. 522/1995" 

 اسطنبول  فبراير  18 القاهرة يناير 22 أيام 5

5 

 تطبيقات املحاسبة اإلدارية فى املصارف واملؤسسات املالية

Management accounting in banks and financial 

institutions apps 

 دبي فبراير  25 كواالملبور  يناير 28 أيام 5

6 

 الخلل فى الهياكل املالية ومداخل تطويرها

Imbalance in the financial structures and the 

entrances to develop 

 مدريد مارس 4 دبي فبراير   4 أيام 5

7 
 املالــــــي فــــي قطـــــــاع البنـــــــــوك التفتيــــــش

Financial inspection in the banking sector 
 الرياض مارس 11 القاهرة فبراير 11   أيام 5
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8 

االتجاهات الحديثة لالعتمادات املستندية واعتمادات الجهوز 

  UCP600وفق القواعد الجديدة 

Recent trends for Documentary Credits, credits 

Aljhuiz according to the new rules UCP600 

 جده مارس 18 االسكندرية فبراير  18 أيام 5

9 
 إدارة الفروع املصرفية

Banking Branches 
 االردن مارس 25 دبي فبراير  25 أيام 5

10 
 التجارة الخارجية والتسويق الدولىبرنامج 

Foreign Trade and International Marketing Program 
 املانيا ابريل 1 كواالملبور  مارس 4 أيام 5

11 
 اإلعتمــــادات املستندية ومشكالتهـــــا التطبيقيــة

Letters of credit and applied problems 
 اسطنبول  ابريل 8 القاهرة مارس 11 أيام 5

12 

ونية والبطاقات اإلئتمانية ومهام تطوير الخدمات  نظم الدفع اإللكير
 المرصفية

Electronic payment and credit cards and tasks of the 
development of banking systems 

 الرياض ابريل  15 االسكندرية مارس 18 أيام 5

 اسطنبول  ابريل  22 االسكندرية مارس 25 أيام 5 الخدمات املصرفية و إدارة مخاطر االئتمان 13

14 

  UCP600القواعد الدولية لالعتمادات املستندية 

International Rules for Documentary Credits 

UCP600 

 باريس ابريل  29 شرم الشيخ ابريل 1 أيام 5

15 
 دعم مهارات إدارة املخاطر املصرفية

Support the banking risk management skills 
 كواالملبور  مايو 6 دبي ابريل 8 أيام 5
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 اسطنبول  مايو 13 القاهرة ابريل  15 أيام 5 أساسيات العمل املصرفي لغير املصرفيين  16

17 

 مهارات إعداد وعرض التقاريراملالية فى املصارف

Preparation and presentation of financial reporting 

in the banking skills 

 كواالملبور  مايو 20 دبي ابريل  22 أيام 5

18 
 إعداد املوازنات املصرفية

Banking prepare budgets 
 الرياض مايو 27 القاهرة ابريل 29 أيام 5

19 
 املراجعة والتفتيش فى قطاع املصارف

Audit and Inspection in the banking sector 
 جدة يوليو  1 االردن مايو 6 أيام 5

 اسطنبول  يوليو  8 القاهرة مايو 13 شهر تسجيل املعامالت التجارية في املحاسبة 20

21 
 ادارة الجودة الشاملة فى املصارف

Total quality management in banks 
 مدريد يوليو  15 االسكندرية مايو 20 أيام 5

 لمعيار المحاسبة الدوىلي  22
ً
اف والقياس وفقا  األدوات المالية: االعير

 االردن يوليو 22 شرم الشيخ مايو 27 أيام 5

 القاهرة يوليو 29 دبي يوليو  1 أيام 5 إعداد برامج التنمية للوزارات و الدول  23

 شرم الشيخ اغسطس 5 القاهرة يوليو  8 أيام 5 البنوك التجارية وتمويل التجارة الخارجية 24

25 

 األموال و تقيم كفاءة هيكل التمويلأدارة 

Money management and evaluation of the efficiency 

of the funding structure 

 جدة اغسطس 12 االسكندرية يوليو  15 أيام 5
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26 
 شروط البيوع التجارية الدولية

Terms International Business Transactions 
 االردن اغسطس 19 شرم الشيخ يوليو 22 أيام 5

27 
 اإلعتمادات املستندية 

Documentary Credits 
 اسطنبول  اغسطس 26 دبي يوليو 29 أيام 5

28 

استراتيجيات املصارف في فحص وتدقيق املستندات املتداولة 

املعيار الدولى للممارسات على اإلعتماد املستندى فى ضوء 

( والقواعد الجديدة للتغطية بين ISBP681املصرفية)

 ( URR725املصارف )

Banks strategies scrutiny circulating documents on 

the letter of credit in the light of international 

standard banking practices (ISBP681) new rules to 

cover between banks (URR725) 

 باريس سبتمبر 2 القاهرة اغسطس 5 أيام 5

29 

االعتمادات املستندية لشركات املقاوالت وفق القواعد 

 الجديدة

Letters of credit to construction companies 

according to new rules 

 كواالملبور  سبتمبر 9 دبي اغسطس 12 أيام 5

30 accounts receivable 5 اسطنبول  سبتمبر 16 القاهرة اغسطس 19 أيام 

 كواالملبور  اكتوبر 7 االسكندرية اغسطس 26 شهر الفرنشايز -دورة حق االمتياز التجارى  31
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32 
 إدارة الخدمات اللوجستية

Logistics management 
 دبى اكتوبر 14 شرم الشيخ اغسطس 27 أيام 5

33 
 التحليل املالي في القطاع املصرفي

Financial Analysis in the banking sector 
 جدة اكتوبر 21 دبي سبتمبر 2 أيام 5

34 

 وسائل الدفع وآليات الضمان فى التجارة الخارجية

Payment methods and security mechanisms in 

foreign trade 

 اسبانيا نوفمبر 4 القاهرة سبتمبر 9 أيام 5

35 

خطابات الضمان(  –التحصيالت املستندية  –) االعتمادات املستندية  

  Incoterms 2010وشروط البيوع التجارية الدولية )

(Documentary Credits - Documentary Collections - letters of 

guarantee) and international terms of trade sales (Incoterms 

2010 

 كواالملبور  نوفمبر 11 االسكندرية سبتمبر 16 أيام 5

36 
 التخطيط والرقابة املالية فى القطاع املصرفى

Planning and financial control in the banking sector 
 اسطنبول  نوفمبر 18 شرم الشيخ سبتمبر 23 أيام 5

37 
 البرنامج املتكامل فى إدارة سالسل اإلمداد

Integrated program in supply chain management 
 الدمام نوفمبر 25 دبي اكتوبر 7 أيام 5

 لندن ديسمبر 2 القاهرة اكتوبر 7 أيام 5 حسابات املقبوضات وسياسات إدارة االئتمان 38

39 
 مهارات البيع املصرفى الفعال

Effective Banking sales skills 
 اسطنبول  ديسمبر 9 االسكندرية اكتوبر 14 أيام 5
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40 
 أساسيات العمل املصرفى

The basics of banking 
 كواالملبور  ديسمبر 16 شرم الشيخ اكتوبر 21 أيام 5

41 
 العمليات املصرفية الدوليةأساسيات 

The basics of international banking operations 
 جدة ديسمبر 23 دبي اكتوبر 28 أيام 5

 مسقط ديسمبر 30  االسكندرية نوفمبر 5 أيام 5 التحليل املالي في القطاع املصرفي 42

43 
 دعم مهارات إدارة املخاطر املصرفية

Support the banking risk management skills 
 دبي نوفمبر 19 شرم الشيخ نوفمبر 12 أيام 5

 املانيا نوفمبر 26 دبي نوفمبر 19 أيام 5 أساسيات العمل املصرفي لغير املصرفيين  44

45 

 مهارات إعداد وعرض التقاريراملالية فى املصارف

Preparation and presentation of financial reporting 

in the banking skills 

 اسطنبول  ديسمبر 2 القاهرة نوفمبر 26 أيام 5

46 
 إعداد املوازنات املصرفية

Banking prepare budgets 
 كواالملبور  ديسمبر 9 االسكندرية ديسمبر 2 أيام 5

47 
 والتفتيش فى قطاع املصارف املراجعة

Audit and Inspection in the banking sector 
 لندن ديسمبر 16 االسكندرية ديسمبر 9 أيام 5

 كواالملبور  ديسمبر 23 شرم الشيخ ديسمبر 16 أيام 5 تسجيل املعامالت التجارية في املحاسبة 48
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49 

 إعداد وعرض التقاريراملالية فى املصارفمهارات 

Preparation and presentation of financial reporting 

in the banking skills 

 مسقط ديسمبر 30  دبي ديسمبر 23 شهر

50 
 إعداد املوازنات املصرفية

Banking prepare budgets 
 دبي ديسمبر 30  القاهرة ديسمبر 30  أيام 5

 

 ITCCالمركز الدولي للتدريب واالستشارات 
 للتواصل والتسجيل

ن لها والمكان المطلوب لنقوم بإرسال بروشور مفصل يتضمن )التاريخ   ي تم اختيارها وعدد األفراد المرشحي 
المحتوى  –التكلفة  –يتم إرسال اسم الدورات التر

 . )  العلمي
: وبناء عليه يكون    ي التالي

ن
ون يد االلكتر شيح للدورة المختارة وإرساله عىل عنوان التر  بالتكرم باعتماد خطاب التر

  amal@itcegy.com   
 امل عبد الرحمن || مستشار التدريب 

 00201110056192 
 

ــــان (2املوعد ) املـــكـــــان (1املوعد ) الــمـــدة عنــاويــــــن الــــــدورات م  2املـــكـ

 كواالملبور  يناير 21 القاهرة يناير 7 أيام 5  املسح األسري للدخل واإلنفاقمناهج  1

2 
 إحصاءات القطاع اإلنتاجي

The productive sector statistics 
 اسطنبول  فبراير   4 شرم الشيخ يناير 14 أيام 5

نامج اإلحصائى  3  SPSSتحليل البيانات اإلحصائية بإستخدام الير
How to Analyse Data Using SPSS 

 جدة فبراير 11   دبي يناير 15 أيام 5
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4 

 املهارات اإلحصائية فى إعداد التقارير اإلدارية

Statistical skills in the preparation of management 

reports 

 اسطنبول  فبراير  18 القاهرة يناير 22 أيام 5

 دبي فبراير  25 كواالملبور  يناير 28 أيام 5  دورة إجراء و تحليل مسوح قوة العمل لرصد سوق العمل 5

6 
 تعدين البيانات 

  Data Mining  
 مدريد مارس 4 دبي فبراير   4 أيام 5

7 
 السياحة إحصاءات

Tourism statistics 
 الرياض مارس 11 القاهرة فبراير 11   أيام 5

8 
ي التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات

 اإلحصاء ودورها فى
up and -Statistics role in the planning, follow

making-decision 

 جده مارس 18 االسكندرية فبراير  18 أيام 5

 االردن مارس 25 دبي فبراير  25 أيام 5 دورة تصميم العينات 9

10 
 باستخدام الحاسب اإللكتروني

ً
 مراقبة الجودة إحصائيا

Using statistical quality control techniques 
 املانيا ابريل 1 كواالملبور  مارس 4 أيام 5

11 

 تقييم بيانات التعداد العام للسكان واملساكن 

Data evaluation of General Census of Population 

and Housing 

 اسطنبول  ابريل 8 القاهرة مارس 11 أيام 5

12 
 احصاءات النقل واإلتصال

Transport and communication statistics 
 الرياض ابريل  15 االسكندرية مارس 18 أيام 5

mailto:amal@itcegy.com
mailto:Amal@itcegy.com
mailto:Amal@itcegy.com
mailto:Amal@itcegy.com
mailto:Amal@itcegy.com


amal@itcegy.com يد من الدورات يرجى التواصل معناللمز  

 امل عبد الرحمن  00201110056192
00971561206492 
 

 اسطنبول  ابريل  22 االسكندرية مارس 25 أيام 5 دورة مبادئ اإلحصاء والعينات ومسوح الثروة السمكية 13

14 

 التقنيات الحديثة للتحليل املالى واالحصائي 

Modern techniques of financial analysis and 

statistical 

 باريس ابريل  29 شرم الشيخ ابريل 1 أيام 5

15 
مبادئ في اإلحصاء والتحليل االحصائي املتقدم باستخدام 

 SPSSبرمجية 
 كواالملبور  مايو 6 دبي ابريل 8 أيام 5

 اسطنبول  مايو 13 القاهرة ابريل  15 أيام 5 التعدادات السكانية والزراعيةورشة ربط  16

 كواالملبور  مايو 20 دبي ابريل  22 أيام 5 دورة تدريبية حول التقييم السريع لعمالة االطفال 17

18 
دورة التحليل االحصائي املعمق للبيانات االجتماعية و 

 االقتصادية
 الرياض مايو 27 القاهرة ابريل 29 أيام 5

19 
 إحصاءات قطاع الخدمات

Services sector statistics 
 جدة يوليو  1 االردن مايو 6 أيام 5

20 
 إحصاءات التجارة الدولية

International Trade Statistics 
 اسطنبول  يوليو  8 القاهرة مايو 13 شهر

21 
 إحصاءات العمل

Labor statistics 
 مدريد يوليو  15 االسكندرية مايو 20 أيام 5

22 
 السكان والديموغرافيا

Population and Demography 
 االردن يوليو 22 شرم الشيخ مايو 27 أيام 5
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23 

اإلحصائية وتطبيقات املناهج الجديدة لجمع النوعية 

 البيانات

Statistical quality and new curricula applications 

for data collection 

 القاهرة يوليو 29 دبي يوليو  1 أيام 5

24 
 إحصاءات النقد والتمويل

Monetary and Finance Statistics 
 شرم الشيخ اغسطس 5 القاهرة يوليو  8 أيام 5

 جدة اغسطس 12 االسكندرية يوليو  15 أيام 5 ورشة احصاءات التجارة الدولية 25

 االردن اغسطس 19 شرم الشيخ يوليو 22 أيام 5  إحصاءات البيئة والطاقة    26

27 
اإلحصائي في تطبيق إدارة الجودة الشاملة التحليل 

 SPSSبإستخدام برنامج 
 اسطنبول  اغسطس 26 دبي يوليو 29 أيام 5

28 

إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات باستخدام 

 الحاسب اإللكتروني

Preparation of statistical tables and data analysis 

techniques 

 باريس سبتمبر 2 القاهرة اغسطس 5 أيام 5

29 
 تصميم تعداد املنشآت اإلقتصادية 

Design census of economic establishments 
 كواالملبور  سبتمبر 9 دبي اغسطس 12 أيام 5

 اسطنبول  سبتمبر 16 القاهرة اغسطس 19 أيام 5  دورة منهجيات قياس االقتصاد غير رسمي 30

31 
 إدارة قواعد البيانات  

 Database Management 
 كواالملبور  اكتوبر 7 االسكندرية اغسطس 26 شهر
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32 
 إحصاءات األسعار

Prices statistics 
 دبى اكتوبر 14 شرم الشيخ اغسطس 27 أيام 5

33 
 إحصاءات الصحة

Health statistics 
 جدة اكتوبر 21 دبي سبتمبر 2 أيام 5

34 
ورشة تدريب مدربين حول استخدام الحزمة 

  ADePT  البرمجية
 اسبانيا نوفمبر 4 القاهرة سبتمبر 9 أيام 5

35 
ملبادْى وتوصيات التعدادات العامة  3ورشة تدريبية حول املراجعة رقم 

 وتقييم جودة بياناتهاللسكان واملساكن 
 كواالملبور  نوفمبر 11 االسكندرية سبتمبر 16 أيام 5

 اسطنبول  نوفمبر 18 شرم الشيخ سبتمبر 23 أيام 5 والتحكم اإلحصائي للعمليات SIX SIGMAالحيود السداس ي  36

37 
 إحصاءات البيئة

Environment statistics 

 الدمام نوفمبر 25 دبي اكتوبر 7 أيام 5

 لندن ديسمبر 2 القاهرة اكتوبر 7 أيام 5 الحسابات القومية الربعية 38

 اسطنبول  ديسمبر 9 االسكندرية اكتوبر 14 أيام 5 معلومات األمن الغذائي واإلحصاءات 39

 كواالملبور  ديسمبر 16 شرم الشيخ اكتوبر 21 أيام 5 املؤشرات واإلسقاطات الديموغرافية 40

41 
الدولي املوحد  ورشة العمل اإلقليمية حول تطبيق التصنيف

 لجميع األنشطة االقتصادية
 جدة ديسمبر 23 دبي اكتوبر 28 أيام 5

 مسقط ديسمبر 30  االسكندرية نوفمبر 5 أيام 5 األشخاص ورقم التعريف الوحيدسجل  42

43 
 إحصاءات التمويل الحكومي

 Statistics of Government finance 
 دبي نوفمبر 19 شرم الشيخ نوفمبر 12 أيام 5
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 املانيا نوفمبر 26 دبي نوفمبر 19 أيام 5 دورة االحصاء واملسح امليداني 44

 اسطنبول  ديسمبر 2 القاهرة نوفمبر 26 أيام 5 املخرجات –جداول املدخالت  45

46 
 تعدين البيانات 

  Data Mining  
 كواالملبور  ديسمبر 9 االسكندرية ديسمبر 2 أيام 5

47 

البيانات اإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى تحليل 

SPSS 

How to Analyse Data Using SPSS 

 لندن ديسمبر 16 االسكندرية ديسمبر 9 أيام 5

48 
 إحصاءات القطاع اإلنتاجي

The productive sector statistics 
 كواالملبور  ديسمبر 23 شرم الشيخ ديسمبر 16 أيام 5

49 

تحليل البيانات اإلحصائية بإستخدام البرنامج اإلحصائى 

SPSS 

How to Analyse Data Using SPSS 

 مسقط ديسمبر 30  دبي ديسمبر 23 شهر

50 

 املهارات اإلحصائية فى إعداد التقارير اإلدارية

Statistical skills in the preparation of management 

reports 

 دبي ديسمبر 30  القاهرة ديسمبر 30  أيام 5

 

 ITCCالمركز الدولي للتدريب واالستشارات 
 للتواصل والتسجيل

ن لها والمكان المطلوب لنقوم بإرسال بروشور مفصل   ي تم اختيارها وعدد األفراد المرشحي 
المحتوى  –التكلفة  –يتضمن )التاريخ يتم إرسال اسم الدورات التر

 . )  العلمي
  : ي التالي

ن
ون يد االلكتر شيح للدورة المختارة وإرساله عىل عنوان التر  وبناء عليه يكون  بالتكرم باعتماد خطاب التر
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ــــان (2املوعد ) املـــكـــــان (1املوعد ) الــمـــدة عنــاويــــــن الــــــدورات م  2املـــكـ

1 
اتيجيات التحقيقات التأمينية  كشف المخالفات واإلحتيال  -إسير

Strategies Insurance  investigations to uncover irregularities 
and fraud 

 كواالملبور  يناير 21 القاهرة يناير 7 أيام 5

2 
 املهارات املتكاملة في اعادة التأمين

Integrated skills in reinsurance 
 اسطنبول  فبراير   4 شرم الشيخ يناير 14 أيام 5

3 
 تأمين الحرائق والحوادث العامة

Fire and general accidents insurance 
 جدة فبراير 11   دبي يناير 15 أيام 5

 اسطنبول  فبراير  18 القاهرة يناير 22 أيام SDGs 5مؤشرات اهداف التنمية املستدامة  4

5 

 التطبيقات الحديثة في التأمين التكافلي والتأمين التجاري 

Modern applications in the Takaful insurance and 

commercial insurance 

 دبي فبراير  25 كواالملبور  يناير 28 أيام 5

6 
 دبلوم التأمين وادارة املخاطر

 Insurance and Risk Management Diploma 
 مدريد مارس 4 دبي فبراير   4 أيام 5

7 
 التأمين وتسوية الخسائر ومعالجتها حوادث

Insurance incidents and loss adjustment 
 الرياض مارس 11 القاهرة فبراير 11   أيام 5
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8 

التأمينات االجتماعية) تطبيقات عملية فى كال من القطاع العام 

 والخاص(

Social Insurance (practical applications in both the public 

and private sector) 

 جده مارس 18 االسكندرية فبراير  18 أيام 5

9 
 التأمين الهندس ي

Engineering Insurance 
 االردن مارس 25 دبي فبراير  25 أيام 5

10 
 ادارة املخاطر فى التامينات االجتماعية

Risk Management in Social Insurance 
 املانيا ابريل 1 كواالملبور  مارس 4 أيام 5

11 
 التأمين الطبى

Medical Insurance 
 اسطنبول  ابريل 8 القاهرة مارس 11 أيام 5

12 
 مهارات التسويق الحديثة للتأمين 

Modern Insurance Marketing Skills 
 الرياض ابريل  15 االسكندرية مارس 18 أيام 5

13 

 التميز واإلبداع في التعامل مع املستفيدين من الخدمات التأمينية

Excellence and creativity in dealing with the beneficiaries 

of the insurance services 

 اسطنبول  ابريل  22 االسكندرية مارس 25 أيام 5

14 
 األساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية

Modern methods of managing compensation insurance  
 باريس ابريل  29 شرم الشيخ ابريل 1 أيام 5
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15 
  األحتيال في التأمين البحري 

  Fraud in marine insurance   
 كواالملبور  مايو 6 دبي ابريل 8 أيام 5

 اسطنبول  مايو 13 القاهرة ابريل  15 أيام 5 التأمــين البحــرى على البضــائع 16

ى وفض منازعاتها بالتحكيم 17  أحكام عقود التأمير
Arbitration in Insurance Provisions and Dispute resolution 

 كواالملبور  مايو 20 دبي ابريل  22 أيام 5

 الرياض مايو 27 القاهرة ابريل 29 أيام 5 تصميم التعداد الزراعي 18

19 
 تأمين الحرائق والحوادث العامة

Fire and general accidents insurance 
 جدة يوليو  1 االردن مايو 6 أيام 5

20 
 إدارة املخاطر التأمينية

Insurance risk management 
 اسطنبول  يوليو  8 القاهرة مايو 13 شهر

21 
 وتحصيل االشتراكات التأمينيةإدارة 

Managing and collection of insurance premium 
 مدريد يوليو  15 االسكندرية مايو 20 أيام 5

 االردن يوليو 22 شرم الشيخ مايو 27 أيام 5 للتحليل الديموغرافي DAPPSبرمجية  22

 القاهرة يوليو 29 دبي يوليو  1 أيام 5 الديموغرافي واإلسقاطات السكانيةالتحليل  23

24 Life Insurance القاهرة يوليو  8 أيام 5 البرنامج املتكامل في التأمين على الحياه 
5 

 اغسطس
 شرم الشيخ

25 
 التأمين اإلسالمي والتأمين التجاري 

Islamic insurance and commercial insurance 
 االسكندرية يوليو  15 أيام 5

12 

 اغسطس
 جدة

 شرم الشيخ يوليو 22 أيام 5 التأمـــــين التكافــــلى 26
19 

 اغسطس
 االردن
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ى جميع  27 ى وثيقة تأمير ى جميع أخطار المقاولير ى الهندســــى وثيقة تأمير التأمــــــير
كيب  أخطار الير

 دبي يوليو 29 أيام 5
26 

 اغسطس
 اسطنبول 

 أيام 5 املنهاج العام النتاج البيانات االحصائية 28
5 

 اغسطس
 باريس سبتمبر 2 القاهرة

29 
 اساسيات التامين

Intro to Insurance 
 أيام 5

12 

 اغسطس
 كواالملبور  سبتمبر 9 دبي

30 

 كشف املخالفات واإلحتيال -إستراتيجيات التحقيقات التأمينية

Strategies Insurance  investigations to uncover 

irregularities and fraud 

 أيام 5
19 

 اغسطس
 القاهرة

16 

 سبتمبر
 اسطنبول 

 شهر تأمين أجســــــام السفن 31
26 

 اغسطس
 كواالملبور  اكتوبر 7 االسكندرية

32 
 األساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية

Modern methods of management compensation insurance 
 أيام 5

27 

 اغسطس
 دبى اكتوبر 14 شرم الشيخ

33 
 االحتيال فى شركات التامين باستخدام الحاسب

Fraud in the insurance companies CNC 
 جدة اكتوبر 21 دبي سبتمبر 2 أيام 5

 اسبانيا نوفمبر 4 القاهرة سبتمبر 9 أيام 5 سجالت األعمال اإلحصائية للبلدان العربية 34

 أيام 5 جداول العرض واالستخدام 35
16 

 سبتمبر
 كواالملبور  نوفمبر 11 االسكندرية

 أيام 5 تأمين السيارات 36
23 

 سبتمبر
 اسطنبول  نوفمبر 18 شرم الشيخ
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37 
 املهارات التسويقية الحديثة للتأمين

marketing skills  in Insurance sector 
 الدمام نوفمبر 25 دبي اكتوبر 7 أيام 5

38 
 تأمين املركبات

Vehicles insurance 
 لندن ديسمبر 2 القاهرة اكتوبر 7 أيام 5

39 
األسس الفنية في إدارة ملف التأمين في املؤسسات الصناعية و 

 التجارية
 اسطنبول  ديسمبر 9 االسكندرية اكتوبر 14 أيام 5

40 
 عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيمأحكام 

Arbitration in Insurance Provisions and Dispute resolution 
 شرم الشيخ اكتوبر 21 أيام 5

16 

 ديسمبر
 كواالملبور 

41 
 التأمين الصحى

health insurance 
 دبي اكتوبر 28 أيام 5

23 

 ديسمبر
 جدة

42 
 الحديثة في إدارة التعويضات التأمينيةاألساليب 

Modern methods of management compensation insurance 
 االسكندرية نوفمبر 5 أيام 5

 30 

 ديسمبر
 مسقط

43 
 أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم

Arbitration in Insurance Provisions and Dispute resolution 
 دبي نوفمبر 19 شرم الشيخ نوفمبر 12 أيام 5

 املانيا نوفمبر 26 دبي نوفمبر 19 أيام 5 تصميم التعداد الزراعي 44

45 
 تأمين الحرائق والحوادث العامة

Fire and general accidents insurance 
 اسطنبول  ديسمبر 2 القاهرة نوفمبر 26 أيام 5
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46 
 إدارة املخاطر التأمينية

Insurance risk management 
 كواالملبور  ديسمبر 9 االسكندرية ديسمبر 2 أيام 5

47 
 إدارة وتحصيل االشتراكات التأمينية

Managing and collection of insurance premium 
 االسكندرية ديسمبر 9 أيام 5

16 

 ديسمبر
 لندن

 أيام 5 للتحليل الديموغرافي DAPPSبرمجية  48
16 

 ديسمبر
 شرم الشيخ

23 

 ديسمبر
 كواالملبور 

 شهر التحليل الديموغرافي واإلسقاطات السكانية 49
23 

 ديسمبر
 دبي

 30 

 ديسمبر
 مسقط

50 Life Insurance ى عىل الحياه ي التأمير
نامج المتكامل فى  الير

 أيام 5
 30 

 ديسمبر
 القاهرة

 30 

 ديسمبر
 دبي

 

 ITCCالمركز الدولي للتدريب واالستشارات 
 للتواصل والتسجيل

ي تم  
ن لها والمكان المطلوب لنقوم بإرسال بروشور مفصل يتضمن )التاريخ يتم إرسال اسم الدورات التر المحتوى  –التكلفة  –اختيارها وعدد األفراد المرشحي 

 . )  العلمي
  : ي التالي

ن
ون يد االلكتر شيح للدورة المختارة وإرساله عىل عنوان التر  وبناء عليه يكون  بالتكرم باعتماد خطاب التر

  amal@itcegy.com   
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 2018وأسواق المال || البورصة 

ــــان (2املوعد ) املـــكـــــان (1املوعد ) الــمـــدة عنــاويــــــن الــــــدورات م   2املـــكـ

 
 المستوى األول فى التحليل الفنى لبورصات األوراق المالية 1

First level of technical analysis of the stock exchanges 

 كواالملبور  يناير 21 القاهرة يناير 7 أيام 5

 

2 
 البعد الثالث في تقارير بورصة قطر

The third dimension in Qatar stock exchange reports 
 اسطنبول  فبراير   4 شرم الشيخ يناير 14 أيام 5

 

3 
 إيداع األوراق املالية

Security deposits  
 جدة فبراير 11   دبي يناير 15 أيام 5

 اسطنبول  فبراير  18 القاهرة يناير 22 أيام 5 مستوى أول   التحليل املالى لألسهم 4 

 دبي فبراير  25 كواالملبور  يناير 28 أيام 5 1اإلقتصادى والفنى لبورصات الذهب العاملية املستوى التحليل  5 

 مدريد مارس 4 دبي فبراير   4 أيام 5  1تقنيات بناء وإدارة املحفظة املضاربية مستوى  6 
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7 
مستوى  )  ألسواق العمالت الدولية  اإلقتصادى والفنى التحليل

  (أول 
 الرياض مارس 11 القاهرة فبراير 11   أيام 5

 

8 

تقييم كفاءة سوق األوراق املالية بإستخدام األساليب اإلحصائية 

 لنتائج مؤشرات التحليل الفنى

Assess the efficiency of the stock market using statistical 

methods for the results of technical analysis indicators 

 جده مارس 18 االسكندرية فبراير  18 أيام 5

 

9 

 أساسيات التحليل الفني ) املستوى األول (

Basics of technical analysis  

(level I) 

 االردن مارس 25 دبي فبراير  25 أيام 5

 

10 

القواعد املنظمة لعمل الصناديق االستثمارية املتعلقة بشركات 

 الوساطة

Regulation of investment funds in brokerage firms 

 املانيا ابريل 1 كواالملبور  مارس 4 أيام 5

 

11 
 اإلحصائية والفنية لبورصات األوراق املاليةالتقارير 

Statistical and technical reports of stock exchanges 
 اسطنبول  ابريل 8 القاهرة مارس 11 أيام 5

 الرياض ابريل  15 االسكندرية مارس 18 أيام 5  1تقنيات بناء وإدارة املحفظة املضاربية مستوى  12 

 

13 
األساليب املتقدمة فى تصميم التقارير اإلحصائية والفنية لبورصات 

 األوراق املالية
 اسطنبول  ابريل  22 االسكندرية مارس 25 أيام 5
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14 
اإلستثمار فى بورصات األوراق املالية بمفاهيم التحليل الفنى املستوى 

 الثالث
 باريس ابريل  29 شرم الشيخ ابريل 1 أيام 5

 

15 
 Portfolioتقنيات إدارة وبناء محفظة األوراق املالية     

Construction Technique 
 كواالملبور  مايو 6 دبي ابريل 8 أيام 5

 

16 
اإلستثمار فى بورصات األوراق املالية بمفاهيم التحليل الفنى املستوى 

 األول 
 اسطنبول  مايو 13 القاهرة  ابريل 15 أيام 5

 

17 
 التحليل الفنى لتداوالت االسهم

Technical analysis for stock trading 
 كواالملبور  مايو 20 دبي ابريل  22 أيام 5

 

18 
 إدارة محفظة األوراق املالية فى األجل الطويل والقصير

Portfolio Management in Short and Med. Term 
 الرياض مايو 27 القاهرة ابريل 29 أيام 5

 جدة يوليو  1 االردن مايو 6 أيام 5 1تقنيات بناء وإدارة محفظة األوراق املالية  مستوى  19 

 اسطنبول  يوليو  8 القاهرة مايو 13 شهر توقيتات الشراء والبيع لألسهم  أحدث التقنيات فى تحديد 20 

ات تتبع اإلتجاة  التقنيات 21   التحليل الفنى )التحليل الرقىم( لمؤشر
ى

 الحديثة ف

 مدريد يوليو  15 االسكندرية مايو 20 أيام 5

 

22 
 أحدث األساليب والتقنيات فى إدارة محفظة األوراق املالية  

 Portfolio Management Techniques 
 االردن يوليو 22 شرم الشيخ مايو 27 أيام 5

 

23 
 األوراق املالية الرئيسية واملشتقة

The major securities and derivative 
 القاهرة يوليو 29 دبي يوليو  1 أيام 5
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24 

 البرنامج املتكامل فى الرقابة على أدوات وإجراءات األسواق املالية

The Integrated programme monitoring tools and 

procedures for financial markets 

 القاهرة يوليو  8 أيام 5
5 

 اغسطس
 شرم الشيخ

 

25 

املالى و اإلقتصادى والفنى لبورصات الذهب والنفط العاملية التحليل 

 املستوى األول 

Financial, economic and technical analysis for global oil 

and gold stock markets(First level ) 

 االسكندرية يوليو  15 أيام 5
12 

 اغسطس
 جدة

 
 شرم الشيخ يوليو 22 أيام 5 الرقمى ملؤشرات تتبع اإلتجاةالتحليل  26

19 

 اغسطس
 االردن

 
 دبي يوليو 29 أيام 5 إتخاذ القررات اإلستثمارية فى إدارة محفظة األوراق املالية 27

26 

 اغسطس
 اسطنبول 

 

28 

وتقنيات متقدمة فى التحليل الفنى واإلحصائى للبورصات مهارات 

 العاملية 

Advanced skills and techniques in the technical and 

statistical analysis of global stock markets 

 أيام 5
5 

 اغسطس
 باريس سبتمبر 2 القاهرة

 

29 
 اقتصاديات األسواق املالية

The economics of financial markets 
 أيام 5

12 

 اغسطس
 كواالملبور  سبتمبر 9 دبي

 

30 
 عمـليات غسـيل األمـوال وكيفية مكافحتها

Preventing money laundering operations 
 أيام 5

19 

 اغسطس
 القاهرة

16 

 سبتمبر
 اسطنبول 
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31 

كفاءة أسواق الذهب والعمالت والنفط واألوراق املالية تقييم 

 وعالقات اإلرتباط

Assess the efficiency of gold, currencies, oil and stock 

markets  &correlations 

 شهر
26 

 اغسطس
 كواالملبور  اكتوبر 7 االسكندرية

 
 أيام 5 1الرقمى إلشارات مؤشرات التذبذب مستوى التحليل  32

27 

 اغسطس
 دبى اكتوبر 14 شرم الشيخ

 

33 

 أساسيات التحليل الفني ) املستوى الثاني (

Basics of technical analysis  

(level2) 

 جدة اكتوبر 21 دبي سبتمبر 2 أيام 5

 

34 

 (522الدولية لبوالص التحصيل املستندي نشرة رقم )االعراف 

Uniform Rules For Collection  

(URC 522 ) 

 اسبانيا نوفمبر 4 القاهرة سبتمبر 9 أيام 5

 
35 

 االستثمار في األوراق املالية

Investing in securities 
 أيام 5

16 

 سبتمبر
 كواالملبور  نوفمبر 11 االسكندرية

 

36 
 النظم القانونية للمعامالت فى بورصة االوراق املالية

Legal systems for transactions in securities 
 أيام 5

23 

 سبتمبر
 اسطنبول  نوفمبر 18 شرم الشيخ

 الدمام نوفمبر 25 دبي اكتوبر 7 أيام 5 التحليل الرقمى إلشارات تغير اإلتجاة 37 

 

38 
 مؤشرات البورصة

Stock indices 
 لندن ديسمبر 2 القاهرة اكتوبر 7 أيام 5
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 اسطنبول  ديسمبر 9 االسكندرية اكتوبر 14 أيام 5 األسواق املالية  التحليل الرقمى واإلحصائى ملؤشرات وقطاعات 39

 

40 

 مراكز إيداع األوراق املالية في البورصات آلية عمل 

The working mechanism of securities depository centers at 

the stock markets 

 شرم الشيخ اكتوبر 21 أيام 5
16 

 ديسمبر
 كواالملبور 

 

41 
 حركة االسهم وتداولها

Stocks exchange movement and circulation 
 دبي اكتوبر 28 أيام 5

23 

 ديسمبر
 جدة

 
 النظم الحدثية فى إدارة المحافظ االستثمارية 42

Recent trends of Investment portfolio management 

 االسكندرية نوفمبر 5 أيام 5
 30 

 ديسمبر
 مسقط

 دبي نوفمبر 19 شرم الشيخ نوفمبر 12 أيام 5 فى بورصات األوراق املالية بمفاهيم التحليل الفنى املستوى الثانىاإلستثمار  43 

 املانيا نوفمبر 26 دبي نوفمبر 19 أيام 5   2تقنيات بناء وإدارة املحفظة املضاربية مستوى  44 

 

45 

املالي للشركات لغايات االستثمار في األسواق املالية التحليل 

 والبورصات

Financial analysis for companies aimed to invest in the 

financial markets and stock exchanges 

 اسطنبول  ديسمبر 2 القاهرة نوفمبر 26 أيام 5

 

46 
 التحليل املالى للشركات املدرجة بالبورصة

Financial analysis of listed companies in the stock market 
 كواالملبور  ديسمبر 9 االسكندرية ديسمبر 2 أيام 5

 

47 
 بورصة األوراق املالية الواقع والطموحات

Stock markets between reality and aspirations 
 االسكندرية ديسمبر 9 أيام 5

16 

 ديسمبر
 لندن

 كواالملبور  23 شرم الشيخ 16 أيام 5 صناديق اإلستثمار تصنيفها وطرق تقييمها 48 
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 ديسمبر ديسمبر

 شهر مستوى ثانى  التحليل املالى لألسهم 49
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 ITCCالمركز الدولي للتدريب واالستشارات 
 للتواصل والتسجيل

ي تم  
ن لها والمكان المطلوب لنقوم بإرسال بروشور مفصل يتضمن )التاريخ يتم إرسال اسم الدورات التر  –التكلفة  –اختيارها وعدد األفراد المرشحي 

 . )  المحتوى العلمي
  : ي التالي

ن
ون يد االلكتر شيح للدورة المختارة وإرساله عىل عنوان التر  وبناء عليه يكون  بالتكرم باعتماد خطاب التر
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