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برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات| المحاسبة والمالية

هذه الدورات والندوات وورش العمل، والتي تم اعدادها من قبل” يوروماتيك “ ذات اعتماد معترف بها دوليا بما تحويه من مجموعة 

واسعة من حلول التدريب التخصصي في المجال “المالي والمحاسبي” لكل من المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية في مجال 

اإلدارة المالّية، المحاسبة، التدقيق المالي، المالّية، المحاسبية، كتابة التقارير المالية التكاليف المالية، إعداد الميزانية، مجاالت المحاسبة 

العاّمة المعتمدة، المحاسبة اإلدارّية المعتمدة، إعادة الهيكلة المالية، إدارة الموازنات،  تحليل البيانات المالية، والتخطيط المالي.

وتقدم كل هذه البرامج باستخدام أحدث الممارسات وأحدث المنهجيات العالمية التي تنطوي على تطبيقات عملية من مهارات حديثة والتي 

تقدم لتعزيز فعالية وتميز كفاءة األداء المالي والمحاسبي في القطاعيين العام والخاص، بالتعاون مع نخبة متميزة من المدربين المحترفين 

وذوي االعتمادات المهنية المتخصصة، وفي بيئات تدريبية مشوقة وجاذبة؛ سعيا مّنا برفد هذا المجال الحيوي والمهم  بما يستحقه من 

متطلبات، ونحن نعمل جاهدين على إثرائه بكل جديد وحديث.

االستفسارات

 : الهواتف  على  يوروماتيك  في  التدريب  إدارة  مع  التواصل  منكم  نرجو  الدورات،  برامج  حول  استفسارات  أية  وجود  حالة  في 

 0097144571818 , 0097144571816

booking@euromatech.ae : البريد االلكتروني 

واإلستشارات  للتدريب  يوروماتيك   :  )NASBA( الدوليين  المحاسبين  لمجلس  الوطنية  الجمعية  اعتماد 

المستمر، والذي يمتلك  المهني  التعليم  المحاسبين)NASBA( كوكيل معتمد في  الوطنية لمجلس  الجمعية  اإلدارية مسّجلة من قبل 

صالحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.

اإلعتمادات الدولية :

Training and Consultancy
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية 

An ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 Certified Company

P.O Box 74693, Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 457 1800, Fax: +971 4 457 1801, E-mail: booking@euromatech.ae

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

يناير
2,900$دبــي06 - 10 يناير 2019االتجاهات الحديثة إلعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير المالية

2,900$دبــي06 - 10 يناير 2019التسويات الجردية للمصروفات واإليرادات

2,900$دبــي06 - 10 يناير 2019آليات المحاسبة الحكومية : النظم والتطبيقات الحديثة

2,900$دبــي06 - 10 يناير 2019التحليل االستراتيجي للتكاليف ووضع خطط وبرامج تقليل التكلفة

2,900$دبــي06 - 10 يناير 2019األساليب المتقدمة في إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات

2,900$دبــي06 - 10 يناير 2019استراتيجيات اإلدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي

5,400$دبــي06 - 17 يناير 2019الماجستير المهني المصغر في المحاسبة المالية

2,900$دبــي13 - 17 يناير 2019استراتيجيات المحاسبة المالية المعاصرة

2,900$دبــي13 - 17 يناير 2019الممارسات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية

2,900$دبــي13 - 17 يناير 2019إعداد وصياغة التقارير المالية الفعالة

2,900$دبــي13 - 17 يناير 2019التسويات الجردية ومهارات التعامل مع األخطاء المحاسبية

IAS & IFRS 2,900$دبــي13 - 17 يناير 2019المعايير الحديثة للمحاسبة واالبالغ المالي الدولية

2,900$دبــي13 - 17 يناير 2019أساليب التنبؤ المالي ومنهجيات إعداد الموازنات وتحليل اإلنحرافات

E-Accounting 2,900$دبــي13 - 17 يناير 2019التطبيقات المتقدمة في المحاسبة اإللكترونية

2,900$دبــي20 - 24 يناير 2019استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي

2,900$دبــي20 - 24 يناير 2019استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمليات المحاسبية

2,900$دبــي20 - 24 يناير 2019المهارات المتقدمة في إعداد ومراقبة وإدارة الموازنات

2,900$دبــي20 - 24 يناير 2019التحليل المالي وتخطيط وإعداد الموازنات وإدارة المخاطر واألزمات المالية

2,900$دبــي20 - 24 يناير 2019األساليب الحديثة إلعداد الموازنات التخطيطية باستخدام األكسيل

2,900$دبــي20 - 24 يناير 2019البرنامج المتكامل في مؤشرات تقييم أداء اإلنفاق الحكومي والمساءلة المالية

2,900$دبــي20 - 24 يناير 2019االحتيال المالي وآليات الوقاية منه واكتشافه - متقدم

2,900$دبــي20 - 24 يناير 2019االتجاهات الحديثة في محاسبة  الرواتب واالجور

2,900$دبــي20 - 24 يناير 2019األساليب الحديثة إلعداد وتحليل الموازنات ومتابعة تنفيذها

B.O.T 2,900$دبــي20 - 24 يناير 2019إعداد الموازنات وتنفيذ وتقييم المشروعات بنظام

Microsoft Excel 2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019التحليل والتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية باستخدام

2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019استخدام نظم المعلومات فى تحليل ونقد البيانات المالية

2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019الكفاءة التخصصية في إدارة المخاطر المالية وتحليل األداء المالي

2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019الممارسات المتقدمة في التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية

ROB 2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019إعداد وتحليل الموازنات الموجهة باألداء

2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019التخطيط المالي وإدارة وتقييم األصول - متقدم

2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019إعداد وتقديم التقارير المالية التخاذ القرارات االستراتيجية

2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019اآلليات الحديثة للتدقيق والمراجعة المالية في األجهزة الحكومية

2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019أنظمة اإلدارة المالية المتقدمة لضريبة القيمة المضافة

Cash Management and Liquidity Planning 2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019إدارة النقدية وتخطيط السيولة

2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019أنظمة وإجراءت تدقيق أليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة

2,900$دبــي27 - 31 يناير 2019تطوير ورفع كفاءة أنظمة المالية العامة وترشيد اإلنفاق الحكومي

5,400$دبــي27 يناير - 07 فبراير 2019الدبلوم التدريبي في المحاسبة واإلدارة المالية التطبيقية

فبراير
2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019التدقيق ومراجعة المدفوعات المالية

2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019مهارات محاسبة التكاليف المتقدمة

2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019المنهجيات الحديثة في موازنة البرامج واألداء وسبل تطبيقها

2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي

2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019إعداد الميزانيات التقديرية والتدفقات النقدية - مستوى متقدم

2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019الكفاءة في تحليل البيانات المالية وتوظيفها في اتخاذ القرارات

)FR-PPPs( 2,800$دبــي03 - 07 فبراير 2019تقييم المخاطر المالية الناشئة عن شراكة القطاعين العام والخاص

2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019التدقيق المالي والتحقق من سالمة العمليات الحسابية والمحاسبية

2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم

2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019مهارات تحليل وتفسير القوائم المالية واتخاذ القرارات

2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019االستراتيجيات المتقدمة فى عمليات التحصيل ومحاسبتها

2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019االحتراف واالبداع بأستخدام االساليب الحديثة في أعداد خطط الميزانية

2,900$دبــي03 - 07 فبراير 2019العمليات الحديثة في التدقيق وفحص انظمة الضبط الداخلية

MINI MBA - 5,400$دبــي03 - 14 فبراير 2019فن اعداد الموازنات المالية والتحليل والتدقيق المالي

2,900$دبــي10 - 14 فبراير 2019اعداد الموازنات الشاملة والمرنة وتحليل االنحرافات

المحاسبة واإلدارة المالية المتقدمة 
Advanced Accounting & Financial Management2019 2,900$دبــي10 - 14 فبراير

2,900$دبــي10 - 14 فبراير 2019آليات المحاسبة الحكومية : النظم والتطبيقات الحديثة

2,900$دبــي10 - 14 فبراير 2019مراجعة الميزانيات والحسابات الختامية وتحليل التدفقات النقدية

2,900$دبــي10 - 14 فبراير 2019المهارات المتطورة في إعداد الموازنات الحكومية

2,900$دبــي10 - 14 فبراير 2019أحدث التقنيات في التحليل المالي المتقدم

2,900$دبــي10 - 14 فبراير 2019اإلعداد والتنبؤ بالتدفقات النقدية -متقدم
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

2,900$دبــي10 - 14 فبراير 2019أساليب الرقابة الداخلية الحديثة على الحسابات

2,900$دبــي10 - 14 فبراير 2019اإلدارة المالية والمحاسبة في بيئة األعمال الدولية

3,500$اسطنبول11 - 15 فبراير 2019مراجعة وتقييم وتطوير اإلجراءات المحاسبية في الوحدات الحكومية

3,500$اسطنبول11 - 15 فبراير 2019التسويات الجردية للمصروفات واإليرادات

3,500$ماليزيا11 - 15 فبراير 2019االحتيال المالي وآليات الوقاية منه واكتشافه - متقدم

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019مراجعة وتقييم وتطوير اإلجراءات المحاسبية في الوحدات الحكومية

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019تحليل وتشخيص حالة االقتصاد الكلى واعداد التقارير

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019الممارسات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019االساليب المعتمدة العداد ميزانيات قصيرة ومتوسطة المدى

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019األساليب الحديثة في قياس وتحسين وتطوير األداء المالي

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019افضل ممارسات اعداد الموازنات المالية للمشاريع

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019عرض القوائم المالية واعداد قيود التسوية

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019إعداد القوائم المالية والتحليل والتخطيط المالي

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019سياسات االقتصاد الكلي واإلصالح  اإلقتصادي

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019اساسيات المحاسبة واعداد دراسات الجدوى االقتصادية لغير الماليين

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية و المراجعة الداخلية

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019االتجاهات الحديثة في تحليل سياسة المالية العامة

2,900$دبــي17 - 21 فبراير 2019األسس الحديثة في إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي

)FR-PPPs( 3,500$اسطنبول18 - 22 فبراير 2019تقييم المخاطر المالية الناشئة عن شراكة القطاعين العام والخاص

األليات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي
)IFRS – IAS – IPSAS – ISA(2019 2,900$دبــي24 - 28 فبراير

2,900$دبــي24 - 28 فبراير 2019األساليب الحديثة إلعداد الموازنات التخطيطية باستخدام األكسيل

2,900$دبــي24 - 28 فبراير 2019المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة

2,900$دبــي24 - 28 فبراير 2019استراتيجيات المحاسبة المالية المعاصرة

2,900$دبــي24 - 28 فبراير 2019أنظمة اإلدارة المالية المتقدمة لضريبة القيمة المضافة

2,900$دبــي24 - 28 فبراير 2019األساليب الحديثة إلعداد وتحليل الموازنات ومتابعة تنفيذها

2,900$دبــي24 - 28 فبراير 2019صيانة السجالت المحاسبية وتسوية واقفال الحسابات الختامية

2,900$دبــي24 - 28 فبراير 2019األساليب المتقدمة في إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات

2,900$دبــي24 - 28 فبراير 2019استراتيجيات اإلدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

مارس
2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019المهارات المتقدمة في إعداد ومراقبة وإدارة الموازنات

Cash Management and Liquidity Planning 2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019إدارة النقدية وتخطيط السيولة

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019اآلليات الحديثة للتدقيق والمراجعة المالية في األجهزة الحكومية

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019أنظمة وإجراءت تدقيق أليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019االتجاهات الحديثة في محاسبة  الرواتب واالجور

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019التحليل االستراتيجي للتكاليف ووضع خطط وبرامج تقليل التكلفة

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019تطوير ورفع كفاءة أنظمة المالية العامة وترشيد اإلنفاق الحكومي

2,900$دبــي10 - 14 مارس 2019استخدام نظم المعلومات فى تحليل ونقد البيانات المالية

2,900$دبــي10 - 14 مارس 2019التسويات الجردية ومهارات التعامل مع األخطاء المحاسبية

2,900$دبــي10 - 14 مارس 2019التخطيط المالي وإدارة وتقييم األصول - متقدم

Professional Financial Accountant - PFA 2,900$دبــي10 - 14 مارس 2019المحاسب المالي المحترف

2,900$دبــي10 - 14 مارس 2019االحتراف واالبداع بأستخدام االساليب الحديثة في أعداد خطط الميزانية

2,900$دبــي10 - 14 مارس 2019العمليات الحديثة في التدقيق وفحص انظمة الضبط الداخلية

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019اعداد الموازنات الشاملة والمرنة وتحليل االنحرافات

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019التدقيق ومراجعة المدفوعات المالية

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019الكفاءة التخصصية في إدارة المخاطر المالية وتحليل األداء المالي

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019مهارات تحليل وتفسير القوائم المالية واتخاذ القرارات

Value Added Tax 2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019االليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019الممارسات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمليات المحاسبية

)FR-PPPs( 2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019تقييم المخاطر المالية الناشئة عن شراكة القطاعين العام والخاص

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019االتجاهات الحديثة إلعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير المالية

IAS & IFRS 2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019المعايير الحديثة للمحاسبة واالبالغ المالي الدولية

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019المهارات المتطورة في إعداد الموازنات الحكومية

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019الكفاءة في تحليل البيانات المالية وتوظيفها في اتخاذ القرارات

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019مراجعة الميزانيات والحسابات الختامية وتحليل التدفقات النقدية

ROB 2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019إعداد وتحليل الموازنات الموجهة باألداء

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019البرنامج المتكامل في مؤشرات تقييم أداء اإلنفاق الحكومي والمساءلة المالية

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019االحتيال المالي وآليات الوقاية منه واكتشافه - متقدم
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)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019إعداد وتقديم التقارير المالية التخاذ القرارات االستراتيجية

B.O.T 2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019إعداد الموازنات وتنفيذ وتقييم المشروعات بنظام

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019االستراتيجيات المتقدمة فى عمليات التحصيل ومحاسبتها

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019أساليب الرقابة الداخلية الحديثة على الحسابات

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019اإلدارة المالية والمحاسبة في بيئة األعمال الدولية

5,400$دبــي17 - 28 مارس 2019الماجستير المهني المصغر في المحاسبة المالية

Microsoft Excel 2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019التحليل والتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية باستخدام

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019المنهجيات الحديثة في موازنة البرامج واألداء وسبل تطبيقها

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019آليات المحاسبة الحكومية : النظم والتطبيقات الحديثة

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019األساليب الحديثة في قياس وتحسين وتطوير األداء المالي

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019افضل ممارسات اعداد الموازنات المالية للمشاريع

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019التسويات الجردية للمصروفات واإليرادات

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019التحليل المالي وتخطيط وإعداد الموازنات وإدارة المخاطر واألزمات المالية

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019االتجاهات الحديثة في تحليل سياسة المالية العامة

MINI MBA - 5,400$دبــي24 مارس - 04 أبريل 2019فن اعداد الموازنات المالية والتحليل والتدقيق المالي

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019مراجعة وتقييم وتطوير اإلجراءات المحاسبية في الوحدات الحكومية

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019عرض القوائم المالية واعداد قيود التسوية

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019الممارسات المتقدمة في التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019التدقيق المالي والتحقق من سالمة العمليات الحسابية والمحاسبية

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019سياسات االقتصاد الكلي واإلصالح  اإلقتصادي

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019األساليب الحديثة إلعداد وتحليل الموازنات ومتابعة تنفيذها

5,400$دبــي31 مارس - 11 أبريل 2019الدبلوم التدريبي في المحاسبة واإلدارة المالية التطبيقية

أبريل
المحاسبة واإلدارة المالية المتقدمة 

Advanced Accounting & Financial Management2019 2,900$دبــي07 - 11 أبريل

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019مهارات محاسبة التكاليف المتقدمة

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019إعداد وصياغة التقارير المالية الفعالة

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019اآلليات الحديثة للتدقيق والمراجعة المالية في األجهزة الحكومية

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019إعداد الميزانيات التقديرية والتدفقات النقدية - مستوى متقدم

E-Accounting 2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019التطبيقات المتقدمة في المحاسبة اإللكترونية

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019أنظمة اإلدارة المالية المتقدمة لضريبة القيمة المضافة
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دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019األساليب المتقدمة في إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019استراتيجيات اإلدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019المهارات المتقدمة في إعداد ومراقبة وإدارة الموازنات

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019أنظمة وإجراءت تدقيق أليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019االساليب المعتمدة العداد ميزانيات قصيرة ومتوسطة المدى

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019االحتيال المالي وآليات الوقاية منه واكتشافه - متقدم

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019أساليب التنبؤ المالي ومنهجيات إعداد الموازنات وتحليل اإلنحرافات

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019أحدث التقنيات في التحليل المالي المتقدم

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019البرنامج المتكامل في مؤشرات تقييم أداء اإلنفاق الحكومي والمساءلة المالية

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019مهارات تحليل وتفسير القوائم المالية واتخاذ القرارات

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019اإلعداد والتنبؤ بالتدفقات النقدية -متقدم

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019صيانة السجالت المحاسبية وتسوية واقفال الحسابات الختامية

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019األسس الحديثة في إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي

األليات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي
)IFRS – IAS – IPSAS – ISA(2019 2,900$دبــي21 - 25 أبريل

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019افضل ممارسات اعداد الموازنات المالية للمشاريع

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمليات المحاسبية

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019األساليب الحديثة إلعداد الموازنات التخطيطية باستخدام األكسيل

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019التسويات الجردية ومهارات التعامل مع األخطاء المحاسبية

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019استراتيجيات المحاسبة المالية المعاصرة

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية و المراجعة الداخلية

Professional Financial Accountant - PFA 2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019المحاسب المالي المحترف

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019اساسيات المحاسبة واعداد دراسات الجدوى االقتصادية لغير الماليين

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019االتجاهات الحديثة في محاسبة  الرواتب واالجور

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019التحليل االستراتيجي للتكاليف ووضع خطط وبرامج تقليل التكلفة

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019تطوير ورفع كفاءة أنظمة المالية العامة وترشيد اإلنفاق الحكومي

5,400$دبــي21 أبريل - 02 مايو 2019الماجستير المهني المصغر في المحاسبة المالية

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019اعداد الموازنات الشاملة والمرنة وتحليل االنحرافات

Cash Management and Liquidity Planning 2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019إدارة النقدية وتخطيط السيولة

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019الكفاءة التخصصية في إدارة المخاطر المالية وتحليل األداء المالي

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019استخدام نظم المعلومات فى تحليل ونقد البيانات المالية

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019الكفاءة في تحليل البيانات المالية وتوظيفها في اتخاذ القرارات
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دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019تحليل وتشخيص حالة االقتصاد الكلى واعداد التقارير

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019االستراتيجيات المتقدمة فى عمليات التحصيل ومحاسبتها

5,400$دبــي28 أبريل - 09 مايو 2019الماجستير المهني المصغر في المحاسبة المالية

يونيو
المحاسبة واإلدارة المالية المتقدمة 

Advanced Accounting & Financial Management2019 2,900$دبــي09 - 13 يونيو

2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019إعداد القوائم المالية والتحليل والتخطيط المالي

2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي

2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019المنهجيات الحديثة في موازنة البرامج واألداء وسبل تطبيقها

2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019آليات المحاسبة الحكومية : النظم والتطبيقات الحديثة

2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019عرض القوائم المالية واعداد قيود التسوية

2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019إعداد وتقديم التقارير المالية التخاذ القرارات االستراتيجية

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019التدقيق ومراجعة المدفوعات المالية

)FR-PPPs( 2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019تقييم المخاطر المالية الناشئة عن شراكة القطاعين العام والخاص

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن

IAS & IFRS 2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019المعايير الحديثة للمحاسبة واالبالغ المالي الدولية

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019الممارسات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة

Value Added Tax 2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019االليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019المهارات المتطورة في إعداد الموازنات الحكومية

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019األساليب الحديثة في قياس وتحسين وتطوير األداء المالي

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019مراجعة الميزانيات والحسابات الختامية وتحليل التدفقات النقدية

B.O.T 2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019إعداد الموازنات وتنفيذ وتقييم المشروعات بنظام

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019التحليل المالي وتخطيط وإعداد الموازنات وإدارة المخاطر واألزمات المالية

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019التسويات الجردية ومهارات التعامل مع األخطاء المحاسبية

ROB 2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019إعداد وتحليل الموازنات الموجهة باألداء

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019االتجاهات الحديثة إلعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير المالية

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019التخطيط المالي وإدارة وتقييم األصول - متقدم

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019اآلليات الحديثة للتدقيق والمراجعة المالية في األجهزة الحكومية

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019أنظمة وإجراءت تدقيق أليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019مراجعة وتقييم وتطوير اإلجراءات المحاسبية في الوحدات الحكومية

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمليات المحاسبية
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2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019استخدام نظم المعلومات فى تحليل ونقد البيانات المالية

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019التسويات الجردية للمصروفات واإليرادات

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019الممارسات المتقدمة في التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019إعداد وتقديم التقارير المالية التخاذ القرارات االستراتيجية

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019استراتيجيات المحاسبة المالية المعاصرة

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019سياسات االقتصاد الكلي واإلصالح  اإلقتصادي

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019إعداد الميزانيات التقديرية والتدفقات النقدية - مستوى متقدم

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019التحليل االستراتيجي للتكاليف ووضع خطط وبرامج تقليل التكلفة

E-Accounting 2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019التطبيقات المتقدمة في المحاسبة اإللكترونية

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019األساليب الحديثة إلعداد وتحليل الموازنات ومتابعة تنفيذها

المحاسبة واإلدارة المالية المتقدمة 
Advanced Accounting & Financial Management2019 2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو

يوليو
Microsoft Excel 2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019التحليل والتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية باستخدام

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019مهارات محاسبة التكاليف المتقدمة

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019االحتيال المالي وآليات الوقاية منه واكتشافه - متقدم

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019االستراتيجيات المتقدمة فى عمليات التحصيل ومحاسبتها

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019عرض القوائم المالية واعداد قيود التسوية

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019أساليب التنبؤ المالي ومنهجيات إعداد الموازنات وتحليل اإلنحرافات

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019أحدث التقنيات في التحليل المالي المتقدم

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019اإلعداد والتنبؤ بالتدفقات النقدية -متقدم

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019البرنامج المتكامل في مؤشرات تقييم أداء اإلنفاق الحكومي والمساءلة المالية

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019الكفاءة التخصصية في إدارة المخاطر المالية وتحليل األداء المالي

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019إعداد القوائم المالية والتحليل والتخطيط المالي

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019مهارات تحليل وتفسير القوائم المالية واتخاذ القرارات

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019االتجاهات الحديثة في محاسبة  الرواتب واالجور

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019العمليات الحديثة في التدقيق وفحص انظمة الضبط الداخلية

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019االحتراف واالبداع بأستخدام االساليب الحديثة في أعداد خطط الميزانية

MINI MBA - 5,400$دبــي07 - 18 يوليو 2019فن اعداد الموازنات المالية والتحليل والتدقيق المالي

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019إعداد وصياغة التقارير المالية الفعالة
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)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019افضل ممارسات اعداد الموازنات المالية للمشاريع

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019األساليب الحديثة إلعداد الموازنات التخطيطية باستخدام األكسيل

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019المنهجيات الحديثة في موازنة البرامج واألداء وسبل تطبيقها

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019االساليب المعتمدة العداد ميزانيات قصيرة ومتوسطة المدى

B.O.T 2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019إعداد الموازنات وتنفيذ وتقييم المشروعات بنظام

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية و المراجعة الداخلية

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019أنظمة اإلدارة المالية المتقدمة لضريبة القيمة المضافة

Cash Management and Liquidity Planning 2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019إدارة النقدية وتخطيط السيولة

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019صيانة السجالت المحاسبية وتسوية واقفال الحسابات الختامية

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019اعداد الموازنات الشاملة والمرنة وتحليل االنحرافات

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019اإلدارة المالية والمحاسبة في بيئة األعمال الدولية

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019أساليب الرقابة الداخلية الحديثة على الحسابات

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019استراتيجيات اإلدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019األساليب المتقدمة في إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019اساسيات المحاسبة واعداد دراسات الجدوى االقتصادية لغير الماليين

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019األسس الحديثة في إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019مراجعة وتقييم وتطوير اإلجراءات المحاسبية في الوحدات الحكومية

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019استخدام نظم المعلومات فى تحليل ونقد البيانات المالية

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019آليات المحاسبة الحكومية : النظم والتطبيقات الحديثة

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019التدقيق ومراجعة المدفوعات المالية

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019األساليب الحديثة في قياس وتحسين وتطوير األداء المالي

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019الكفاءة في تحليل البيانات المالية وتوظيفها في اتخاذ القرارات

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019االتجاهات الحديثة في تحليل سياسة المالية العامة

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019تطوير ورفع كفاءة أنظمة المالية العامة وترشيد اإلنفاق الحكومي

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019إعداد وصياغة التقارير المالية الفعالة

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019التحليل المالي وتخطيط وإعداد الموازنات وإدارة المخاطر واألزمات المالية

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019الممارسات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019المهارات المتقدمة في إعداد ومراقبة وإدارة الموازنات

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019اعداد الموازنات الشاملة والمرنة وتحليل االنحرافات

2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019تحليل وتشخيص حالة االقتصاد الكلى واعداد التقارير

2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019االتجاهات الحديثة إلعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير المالية
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دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019التدقيق المالي والتحقق من سالمة العمليات الحسابية والمحاسبية

Professional Financial Accountant - PFA 2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019المحاسب المالي المحترف

IAS & IFRS 2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019المعايير الحديثة للمحاسبة واالبالغ المالي الدولية

5,400$دبــي28 يوليو - 08 أغسطس 2019الدبلوم التدريبي في المحاسبة واإلدارة المالية التطبيقية

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019األساليب الحديثة إلعداد وتحليل الموازنات ومتابعة تنفيذها

أغسطس
2,900$دبــي04 - 08 أغسطس 2019التخطيط المالي وإدارة وتقييم األصول - متقدم

2,900$دبــي04 - 08 أغسطس 2019التحليل االستراتيجي للتكاليف ووضع خطط وبرامج تقليل التكلفة

3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019االحتيال المالي وآليات الوقاية منه واكتشافه - متقدم

3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019أنظمة اإلدارة المالية المتقدمة لضريبة القيمة المضافة

3,500$ماليزيا05 - 09 أغسطس 2019التدقيق المالي والتحقق من سالمة العمليات الحسابية والمحاسبية

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019المنهجيات الحديثة في موازنة البرامج واألداء وسبل تطبيقها

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019أحدث التقنيات في التحليل المالي المتقدم

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019مراجعة الميزانيات والحسابات الختامية وتحليل التدفقات النقدية

المحاسبة واإلدارة المالية المتقدمة 
Advanced Accounting & Financial Management2019 2,900$دبــي18 - 22 أغسطس

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019التسويات الجردية للمصروفات واإليرادات

B.O.T 3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019إعداد الموازنات وتنفيذ وتقييم المشروعات بنظام

2,900$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019تطوير ورفع كفاءة أنظمة المالية العامة وترشيد اإلنفاق الحكومي

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019عرض القوائم المالية واعداد قيود التسوية

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019التحليل االستراتيجي للتكاليف ووضع خطط وبرامج تقليل التكلفة

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019التخطيط المالي وإدارة وتقييم األصول - متقدم

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019أحدث التقنيات في التحليل المالي المتقدم

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019إعداد الميزانيات التقديرية والتدفقات النقدية - مستوى متقدم

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019األساليب الحديثة إلعداد وتحليل الموازنات ومتابعة تنفيذها

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019المهارات المتطورة في إعداد الموازنات الحكومية

Cash Management and Liquidity Planning 3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019إدارة النقدية وتخطيط السيولة

3,500$ماليزيا19 - 23 أغسطس 2019إعداد وتقديم التقارير المالية التخاذ القرارات االستراتيجية

3,500$ماليزيا19 - 23 أغسطس 2019الممارسات المتقدمة في التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية

3,500$ماليزيا19 - 23 أغسطس 2019سياسات االقتصاد الكلي واإلصالح  اإلقتصادي

3,500$ماليزيا19 - 23 أغسطس 2019اإلعداد والتنبؤ بالتدفقات النقدية -متقدم

ROB 3,500$ماليزيا19 - 23 أغسطس 2019إعداد وتحليل الموازنات الموجهة باألداء
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)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

3,500$ماليزيا19 - 23 أغسطس 2019صيانة السجالت المحاسبية وتسوية واقفال الحسابات الختامية

3,500$ماليزيا19 - 23 أغسطس 2019التسويات الجردية ومهارات التعامل مع األخطاء المحاسبية

)FR-PPPs( 3,500$ماليزيا19 - 23 أغسطس 2019تقييم المخاطر المالية الناشئة عن شراكة القطاعين العام والخاص

3,500$اسطنبول25 - 29 أغسطس 2019مهارات محاسبة التكاليف المتقدمة

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019الكفاءة في تحليل البيانات المالية وتوظيفها في اتخاذ القرارات

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019االساليب المعتمدة العداد ميزانيات قصيرة ومتوسطة المدى

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019مراجعة وتقييم وتطوير اإلجراءات المحاسبية في الوحدات الحكومية

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019االحتيال المالي وآليات الوقاية منه واكتشافه - متقدم

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019األسس الحديثة في إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي

Professional Financial Accountant - PFA 3,500$اسطنبول26 - 30 أغسطس 2019المحاسب المالي المحترف

سبتمبر
األليات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي

)IFRS – IAS – IPSAS – ISA(2019 2,900$دبــي01 - 05 سبتمبر

IAS & IFRS 2,900$دبــي01 - 05 سبتمبر 2019المعايير الحديثة للمحاسبة واالبالغ المالي الدولية

2,900$دبــي01 - 05 سبتمبر 2019عرض القوائم المالية واعداد قيود التسوية

2,900$دبــي01 - 05 سبتمبر 2019البرنامج المتكامل في مؤشرات تقييم أداء اإلنفاق الحكومي والمساءلة المالية

2,900$دبــي01 - 05 سبتمبر 2019الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية

Professional Financial Accountant - PFA 2,900$دبــي01 - 05 سبتمبر 2019المحاسب المالي المحترف

2,900$دبــي01 - 05 سبتمبر 2019التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي

2,900$دبــي01 - 05 سبتمبر 2019استخدام نظم المعلومات فى تحليل ونقد البيانات المالية

األليات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي
 )IFRS – IAS – IPSAS – ISA(2019 2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019استراتيجيات المحاسبة المالية المعاصرة 

 )FR-PPPs( 2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019تقييم المخاطر المالية الناشئة عن شراكة القطاعين العام والخاص

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019التسويات الجردية ومهارات التعامل مع األخطاء المحاسبية 

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019اآلليات الحديثة للتدقيق والمراجعة المالية في األجهزة الحكومية 

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019األساليب الحديثة إلعداد الموازنات التخطيطية باستخدام األكسيل 

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة 

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019الممارسات المتقدمة في التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية 

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019إعداد وصياغة التقارير المالية الفعالة 

 Microsoft Excel 2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019التحليل والتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية باستخدام
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2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019آليات المحاسبة الحكومية : النظم والتطبيقات الحديثة 

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019إعداد القوائم المالية والتحليل والتخطيط المالي 

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019سياسات االقتصاد الكلي واإلصالح  اإلقتصادي 

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية 

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019مهارات محاسبة التكاليف المتقدمة 

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019االتجاهات الحديثة في محاسبة  الرواتب واالجور 

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019التخطيط المالي وإدارة وتقييم األصول - متقدم 

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019استخدام نظم المعلومات فى تحليل ونقد البيانات المالية 

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي 

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019األساليب الحديثة في قياس وتحسين وتطوير األداء المالي 

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية 

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019إعداد الميزانيات التقديرية والتدفقات النقدية - مستوى متقدم 

 IAS & IFRS 2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019المعايير الحديثة للمحاسبة واالبالغ المالي الدولية

 B.O.T 2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019إعداد الموازنات وتنفيذ وتقييم المشروعات بنظام

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019األساليب الحديثة إلعداد وتحليل الموازنات ومتابعة تنفيذها 

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019التسويات الجردية للمصروفات واإليرادات 

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019صيانة السجالت المحاسبية وتسوية واقفال الحسابات الختامية 

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019الممارسات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية 

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019إعداد وتقديم التقارير المالية التخاذ القرارات االستراتيجية 

5,400$دبــي22 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019الماجستير المهني المصغر في المحاسبة المالية 

 MINI MBA - 5,400$دبــي22 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019فن اعداد الموازنات المالية والتحليل والتدقيق المالي

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019اعداد الموازنات الشاملة والمرنة وتحليل االنحرافات 

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019التدقيق ومراجعة المدفوعات المالية 

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمليات المحاسبية 

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن 

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم 

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019التحليل المالي وتخطيط وإعداد الموازنات وإدارة المخاطر واألزمات المالية 

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019مراجعة الميزانيات والحسابات الختامية وتحليل التدفقات النقدية 

 Professional Financial Accountant - PFA 2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019المحاسب المالي المحترف

 Cash Management and Liquidity Planning 2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019إدارة النقدية وتخطيط السيولة

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019التدقيق المالي والتحقق من سالمة العمليات الحسابية والمحاسبية 

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019االتجاهات الحديثة إلعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير المالية 

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019تحليل وتشخيص حالة االقتصاد الكلى واعداد التقارير 

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019األساليب المتقدمة في إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات 

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019استراتيجيات اإلدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي 

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019اإلعداد والتنبؤ بالتدفقات النقدية -متقدم 

3,500$اسطنبول30 سبتمبر - 04 أكتوبر 2019استخدام نظم المعلومات فى تحليل ونقد البيانات المالية 

أكتوبر
2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019إعداد وصياغة التقارير المالية الفعالة

 E-Accounting 2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019التطبيقات المتقدمة في المحاسبة اإللكترونية

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019المنهجيات الحديثة في موازنة البرامج واألداء وسبل تطبيقها 

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية و المراجعة الداخلية 

 ROB 2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019إعداد وتحليل الموازنات الموجهة باألداء

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019أساليب التنبؤ المالي ومنهجيات إعداد الموازنات وتحليل اإلنحرافات 

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019عرض القوائم المالية واعداد قيود التسوية 

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019التحليل االستراتيجي للتكاليف ووضع خطط وبرامج تقليل التكلفة 

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019المهارات المتقدمة في إعداد ومراقبة وإدارة الموازنات 

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019تحليل وتشخيص حالة االقتصاد الكلى واعداد التقارير 

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019االحتراف واالبداع بأستخدام االساليب الحديثة في أعداد خطط الميزانية 

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019العمليات الحديثة في التدقيق وفحص انظمة الضبط الداخلية 

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019تطوير ورفع كفاءة أنظمة المالية العامة وترشيد اإلنفاق الحكومي 

5,400$دبــي06 - 17 أكتوبر 2019الدبلوم التدريبي في المحاسبة واإلدارة المالية التطبيقية 

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019مراجعة وتقييم وتطوير اإلجراءات المحاسبية في الوحدات الحكومية 

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019افضل ممارسات اعداد الموازنات المالية للمشاريع 

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي 

 Value Added Tax 2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019االليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019المهارات المتطورة في إعداد الموازنات الحكومية 

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019سياسات االقتصاد الكلي واإلصالح  اإلقتصادي 

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019الممارسات المتقدمة في التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية 

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019االستراتيجيات المتقدمة فى عمليات التحصيل ومحاسبتها 

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019التخطيط المالي وإدارة وتقييم األصول - متقدم 
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019أساليب الرقابة الداخلية الحديثة على الحسابات 

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019اإلدارة المالية والمحاسبة في بيئة األعمال الدولية 

3,500$اسطنبول14 - 18 أكتوبر 2019إعداد وتقديم التقارير المالية التخاذ القرارات االستراتيجية 

المحاسبة واإلدارة المالية المتقدمة 
 Advanced Accounting & Financial Management2019 2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019الكفاءة في تحليل البيانات المالية وتوظيفها في اتخاذ القرارات 

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي 

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة 

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019البرنامج المتكامل في مؤشرات تقييم أداء اإلنفاق الحكومي والمساءلة المالية 

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019االحتيال المالي وآليات الوقاية منه واكتشافه - متقدم 

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019الكفاءة التخصصية في إدارة المخاطر المالية وتحليل األداء المالي 

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019اساسيات المحاسبة واعداد دراسات الجدوى االقتصادية لغير الماليين 

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019أنظمة اإلدارة المالية المتقدمة لضريبة القيمة المضافة 

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019مهارات محاسبة التكاليف المتقدمة 

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019االتجاهات الحديثة في تحليل سياسة المالية العامة 

 E-Accounting 2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019التطبيقات المتقدمة في المحاسبة اإللكترونية

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019االتجاهات الحديثة إلعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير المالية 

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن 

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019االساليب المعتمدة العداد ميزانيات قصيرة ومتوسطة المدى 

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019مهارات تحليل وتفسير القوائم المالية واتخاذ القرارات 

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019اآلليات الحديثة للتدقيق والمراجعة المالية في األجهزة الحكومية 

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019األسس الحديثة في إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي 

5,400$دبــي27 أكتوبر - 07 نوفمبر 2019الماجستير المهني المصغر في المحاسبة المالية 

نوفمبر
2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019مهارات محاسبة التكاليف المتقدمة

األليات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي
 )IFRS – IAS – IPSAS – ISA(2019 2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019المنهجيات الحديثة في موازنة البرامج واألداء وسبل تطبيقها 

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019استراتيجيات المحاسبة المالية المعاصرة 

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019الممارسات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية 

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019األساليب الحديثة في قياس وتحسين وتطوير األداء المالي 

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمليات المحاسبية 
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019التسويات الجردية ومهارات التعامل مع األخطاء المحاسبية 

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019األساليب الحديثة إلعداد الموازنات التخطيطية باستخدام األكسيل 

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019األساليب الحديثة إلعداد وتحليل الموازنات ومتابعة تنفيذها 

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019أحدث التقنيات في التحليل المالي المتقدم 

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي 

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية 

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019إعداد القوائم المالية والتحليل والتخطيط المالي 

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019استخدام نظم المعلومات فى تحليل ونقد البيانات المالية 

 Professional Financial Accountant - PFA 2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019المحاسب المالي المحترف

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019التسويات الجردية للمصروفات واإليرادات 

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019آليات المحاسبة الحكومية : النظم والتطبيقات الحديثة 

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019أنظمة وإجراءت تدقيق أليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

المحاسبة واإلدارة المالية المتقدمة 
 Advanced Accounting & Financial Management2019 2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر

 Microsoft Excel 2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019التحليل والتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية باستخدام

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019افضل ممارسات اعداد الموازنات المالية للمشاريع 

 )FR-PPPs( 2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019تقييم المخاطر المالية الناشئة عن شراكة القطاعين العام والخاص

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019اإلعداد والتنبؤ بالتدفقات النقدية -متقدم 

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019التخطيط المالي وإدارة وتقييم األصول - متقدم 

 B.O.T 2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019إعداد الموازنات وتنفيذ وتقييم المشروعات بنظام

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019إعداد وصياغة التقارير المالية الفعالة 

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019األساليب المتقدمة في إعداد الجداول اإلحصائية وتحليل البيانات 

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019استراتيجيات اإلدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي 

 MINI MBA - 5,400$دبــي17 - 28 نوفمبر 2019فن اعداد الموازنات المالية والتحليل والتدقيق المالي

 IAS & IFRS 2,900$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019المعايير الحديثة للمحاسبة واالبالغ المالي الدولية

2,900$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019إعداد الميزانيات التقديرية والتدفقات النقدية - مستوى متقدم 

2,900$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019مراجعة الميزانيات والحسابات الختامية وتحليل التدفقات النقدية 

2,900$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019االحتيال المالي وآليات الوقاية منه واكتشافه - متقدم 

2,900$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019االتجاهات الحديثة في محاسبة  الرواتب واالجور 

 Cash Management and Liquidity Planning 2,900$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019إدارة النقدية وتخطيط السيولة

2,900$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019صيانة السجالت المحاسبية وتسوية واقفال الحسابات الختامية 

2,900$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019التحليل االستراتيجي للتكاليف ووضع خطط وبرامج تقليل التكلفة 
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

ديسمبر
2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019اعداد الموازنات الشاملة والمرنة وتحليل االنحرافات 

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن 

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019االتجاهات الحديثة إلعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير المالية 

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019التسويات الجردية ومهارات التعامل مع األخطاء المحاسبية 

 Value Added Tax 2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019االليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019أساليب التنبؤ المالي ومنهجيات إعداد الموازنات وتحليل اإلنحرافات 

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019األساليب الحديثة في التدقيق والرقابة المالية و المراجعة الداخلية 

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019إعداد وتقديم التقارير المالية التخاذ القرارات االستراتيجية 

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019التدقيق المالي والتحقق من سالمة العمليات الحسابية والمحاسبية 

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019المهارات المتقدمة في إعداد ومراقبة وإدارة الموازنات 

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019االحتراف واالبداع بأستخدام االساليب الحديثة في أعداد خطط الميزانية 

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019العمليات الحديثة في التدقيق وفحص انظمة الضبط الداخلية 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019المنهجيات الحديثة في موازنة البرامج واألداء وسبل تطبيقها 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019التدقيق ومراجعة المدفوعات المالية 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019استراتيجيات المحاسبة المالية المعاصرة 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019األساليب الحديثة في قياس وتحسين وتطوير األداء المالي 

 ROB 2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019إعداد وتحليل الموازنات الموجهة باألداء

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019التحليل المالي وتخطيط وإعداد الموازنات وإدارة المخاطر واألزمات المالية 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019اآلليات الحديثة للتدقيق والمراجعة المالية في األجهزة الحكومية 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019تحليل وتشخيص حالة االقتصاد الكلى واعداد التقارير 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019استخدام نظم المعلومات فى تحليل ونقد البيانات المالية 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019مهارات محاسبة التكاليف المتقدمة 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019أنظمة وإجراءت تدقيق أليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019أساليب الرقابة الداخلية الحديثة على الحسابات 

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019تطوير ورفع كفاءة أنظمة المالية العامة وترشيد اإلنفاق الحكومي 

5,400$دبــي08 - 19 ديسمبر 2019الدبلوم التدريبي في المحاسبة واإلدارة المالية التطبيقية 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019مراجعة وتقييم وتطوير اإلجراءات المحاسبية في الوحدات الحكومية 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019التقنيات واالستراتيجيات الحديثة لكشف المخالفات واالحتيال المالي 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019الممارسات الحديثة في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية 

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج المحاسبة والمالية ) 2019 (

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019الكفاءة في تحليل البيانات المالية وتوظيفها في اتخاذ القرارات 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019المعايير المحاسبية والمالية الدولية وتعديالتها وتطبيقاتها الحديثة 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019عرض القوائم المالية واعداد قيود التسوية 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019مراجعة الميزانيات والحسابات الختامية وتحليل التدفقات النقدية 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019الكفاءة التخصصية في إدارة المخاطر المالية وتحليل األداء المالي 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019آليات المحاسبة الحكومية : النظم والتطبيقات الحديثة 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019اساسيات المحاسبة واعداد دراسات الجدوى االقتصادية لغير الماليين 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019المهارات المتطورة في إعداد الموازنات الحكومية 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019االستراتيجيات المتقدمة فى عمليات التحصيل ومحاسبتها 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019أنظمة اإلدارة المالية المتقدمة لضريبة القيمة المضافة 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019االتجاهات الحديثة في تحليل سياسة المالية العامة 

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019اإلدارة المالية والمحاسبة في بيئة األعمال الدولية 

 MINI MBA - 5,400$دبــي15 - 26 ديسمبر 2019فن اعداد الموازنات المالية والتحليل والتدقيق المالي

المحاسبة واإلدارة المالية المتقدمة 
 Advanced Accounting & Financial Management2019 2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر

األليات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي
 )IFRS – IAS – IPSAS – ISA(2019 2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر

 Microsoft Excel 2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019التحليل والتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية باستخدام

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمليات المحاسبية 

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019إعداد القوائم المالية والتحليل والتخطيط المالي 

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019الرقابة المالية والتدقيق اإلدارى في الوحدات الحكومية 

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم 

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019أحدث التقنيات في التحليل المالي المتقدم 

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019سياسات االقتصاد الكلي واإلصالح  اإلقتصادي 

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019الممارسات المتقدمة في التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية 

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019اإلعداد والتنبؤ بالتدفقات النقدية -متقدم 

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019صيانة السجالت المحاسبية وتسوية واقفال الحسابات الختامية 

2,900$دبــي29 ديسمبر - 02 يناير 2020األسس الحديثة في إعداد الموازنات وترشيد اإلنفاق الحكومي 

2,900$دبــي29 ديسمبر - 02 يناير 2020االتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن 

2,900$دبــي29 ديسمبر - 02 يناير 2020االساليب المعتمدة العداد ميزانيات قصيرة ومتوسطة المدى 

2,900$دبــي29 ديسمبر - 02 يناير 2020األساليب الحديثة إلعداد الموازنات التخطيطية باستخدام األكسيل 

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات


نمـــــوذج التسجيــــــل

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

:  9.00 صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

.............................: اإلدارة  الوظيفة:...................................   ................................. المسؤول:  الشخص  إسم 

..............................: الفاكس:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... المؤسسة: 

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك
رسوم األشترا

طريقة الدفع
اسـتمارة الـحجز

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com


