
 مكان اإلنعقاد إسم الدورة

 Dubai األسانٛب انحذٚثت فٙ انًحاسبت ٔانخحهٛم انًصرفٙ

 cairo انخخطٛظ اإلسخراحٛجٙ نألػًال انًصرفٛت

 alexandria انًانٛت فٙ انمطاع انًصرفٙ انخخطٛظ ٔانرلابت

 malayzia انجٕاَب انًانٛت نهًصارف اإلساليٛت فٙ بٕرصت األٔراق انًانٛت

 sharm el shekh انخذياث انبُكٛت اإلنكخرَٔٛت انشايهت

 Beirut انًفاْٛى انحذٚثت فٙ انخجارة اإلنكخرَٔٛت ٔانخذياث انًصرفٛت اإلنكخرَٔٛت

 casablanca انًُٓج انًخكايم فٙ األرشفت اإلنكخرَٔٛت فٙ انبُٕن

 Dubai انًٓاراث انمٛادٚت ٔانسهٕكٛت نهًذراء فٙ انًؤسساث انًصرفٛت ٔانًانٛت

 paris انًٓاراث انمٛادٚت ٔانسهٕكٛت نهًذراء فٙ انًؤسساث انًصرفٛت ٔانًانٛت

 Dubai إدارة اإلسخثًاراث بانًصارف اإلساليٛت

 paris إدارة انفرٔع انًصرفٛت

 london حؤيٍٛ ٔإدارة انخطر فٙ انمطاع انًصرفٙ

 Dubai دورات التأمين دورة االحتيال في شركات التامين باستخدام الحاسب

 cairo دورات التأمين دورة األساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية

 alexandria دورات التأمين دورة إدارة المخاطر في التأمينات االجتماعية

 malayzia دورات التأمين دورة إدارة وتحصيل االشتراكات التأمينية

 sharm el shekh ٔإػذاد انمٕائى انًانٛت فٗ انمطاع انًصرفٗ  IFRSدٔرة يبادٖء 

 Beirut انخسٕٚك انفؼال نهخذياث انًصرفٛتدٔرِ اسخراحٛجٛاث 

 casablanca دٔرِ اسخراحٛجٛاث يكافحت غسم األيٕال

 sharm el shekh دٔرِ اسخراحٛجٛت انخذيت انًصرفٛت ٔحًُٛت يٓاراث إدارة خذيت انؼًالء

 Dubai دٔرِ االحجاْاث انحذٚثت فٙ اإلػخًاداث انًسخُذٚت ٔفك األػراف انذٔنٛت

 alexandria دٔرِ االسخثًار فٙ انبٕرصاث ٔاألسٕاق انًانٛت

 paris دٔرِ االئخًاٌ نهًُشآث انصغٛرة ٔانًخٕسطت

 casablanca دٔرِ اإلسخثًار فٗ األٔراق انًانٛت

 london دٔرِ اإلسخؼالو ٔاإلئخًاٌ انًصرفٗ

 paris دٔرِ اإلػخًاداث انًسخُذٚت ) انًسخٕٖ انًخمذو 

 casablanca دٔرِ اإلػخًاداث انًسخُذٚت )انًسخٕٖ األساسٗ 

 casablanca دٔرِ اإلػخًاداث انًسخُذٚت ٔخطاباث انضًاٌ انًصرفٛت

 Dubai دٔرِ األدٔاث انًانٛت انرئٛسٛت ٔانًشخمت

 alexandria دٔرِ انبرَايج انًخكايم فٗ انًصارف

 paris دٔرِ انبرَايج انًخكايم فٗ انًصارف االساليٛت

 cairo دٔرِ انخحهٛم انًانٙ فٙ انمطاع انًصرفٙ

 london دٔرِ انخخطٛظ ٔانرلابت انًانٛت فٗ انمطاع انًصرفٗ

 Dubai دٔرِ انخذلٛك انذاخهٙ انمائى ػهٗ لٛاش انًخاطر

 Dubai دٔرِ انخسٕٚك االنكخرَٔٗ فٗ انبُٕن

 sharm el shekh دٔرِ انخًٕٚم انًسخذاو

 cairo دٔرِ انرلابت انًانٛت ٔانشرػٛت فٙ انًصارف اإلساليٛت

 Beirut دٔرِ انًحاسبت ػٍ االسخثًاراث ٔإدارة صُادٚك االسخثًار

 alexandria دٔرِ انًراجؼت ٔانخفخٛش فٗ لطاع انًصارف

 Dubai األساسٛت فٙ انخًٕٚم اإلساليٙدٔرِ انًؼايالث 

 malayzia دٔرِ انًؼايالث انًخمذيت فٙ انخًٕٚم اإلساليٙ

 Beirut دٔرِ إدارة انخؼثر اإلئخًاَٗ ٔحاالث َمص انسٕٛنت



 sharm el shekh دٔرِ إدارة انفرٔع انًصرفٛت

 sharm el shekh دٔرِ إدارة انًحافع االسخثًارٚت

 Beirut دٔرِ إدارة انًخاطر ٔضٕابظ حمٛٛى يحافع األٔراق انًانٛت

 malayzia دٔرِ إدارة انًٕجٕداث )األصٕل( / انخصٕو

 Dubai انمرٔض االسخٓالكٛت -دٔرِ إدارة يخاطر االئخًاٌ نهًُشآث انصغٛرة ٔانًخٕسطت 

 alexandria انمرٔض انًخؼثرة نهًُشآث انصغٛرة ٔانًخٕسطتدٔرِ إدارة ٔححصٛم 

 Beirut دٔرِ إدارة ٔلٛاش انًخاطرة االئخًاَٛت باسخخذاو انحاسب اٜنٙ

 cairo دٔرِ إدارة ٔيؼانجت انذٌٕٚ انًخؼثرة

 sharm el shekh دٔرِ إػذاد انًٕازَاث انًصرفٛت

 Dubai دٔرِ أساسٛاث االسخثًار

 Dubai دٔرِ أساسٛاث انخحهٛم االئخًاَٙ

 cairo دٔرِ أساسٛاث انؼًم انًصرفٗ

 Dubai دٔرِ أساسٛاث انؼًم انًصرفٙ اإلساليٙ

 alexandria دٔرِ أسٕاق انخؼايم بانؼًالث األجُبٛت

 casablanca دٔرِ آنٛاث يكافحت غسم األيٕال

 paris االئخًاٌ بانخجسئتدٔرِ ححهٛم يخاطر 

 london دٔرِ ححهٛم يخاطر االئخًاٌ نهشركاث

 alexandria دٔرِ ححهٛم ٔحمٛٛى يخاطر إدارة األيٕال

 Governance malayziaدٔرِ حطبٛماث انحٕكًت فٗ انمطاع انًصرفٗ 

 sharm el shekh دٔرِ حطبٛماث انكشف ػٍ حسٔٚر انًسخُذاث ٔحسٚٛف انؼًالث

 Beirut دٔرِ حطبٛماث انًحاسبت اإلدارٚت فٗ انًصارف ٔانًؤسساث انًانٛت

 casablanca دٔرِ حًٕٚم انخجارة انخارجٛت

 Dubai دٔرِ حًُٛت يٓاراث انصرافٍٛ

 paris دٔرِ حًُٛت يٓاراث ٔسهٕكٛاث يٕظفٗ انخهر

 Dubai انخذياث انًصرفّٛدٔرِ حٕزٚغ ٔحرٔٚج 

 paris دٔرِ خطاباث اإلػخًاداث انضايُت

 london دٔرِ دػى يٓاراث إدارة انًخاطر انًصرفٛت

 Dubai دٔرِ رسائم انسٕٚفج نإلػخًاداث انًسخُذٚت ٔخطاباث انضًاٌ ٔانخحصٛالث انًسخُذٚت

 cairo دٔرِ رسائم انسٕٚفج نهحٕاالث انًصرفٛت

 Credit Insurance alexandriaدٔرِ ضًاٌ االئخًاٌ ٔانًخاطر انسٛاسٛت 

 malayzia دٔرِ ػًهٛاث األسٕاق انًانٛت

 sharm el shekh دٔرِ لٛاش ٔحمٛٛى جٕدة انخذياث انًصرفّٛ

 Beirut دٔرِ يؼاٚٛر انًحاسبت نهًؤسساث انًانٛت اإلساليٛت

 casablanca انًصرفٙدٔرِ يٓاراث االئخًاٌ 

 sharm el shekh دٔرِ يٓاراث انبٛغ انًصرفٗ انفؼال

 Dubai دٔرِ يٓاراث انخخطٛظ ٔانخسٕٚك نمطاػاث االئخًاٌ انًصرفٙ

 alexandria دٔرِ يٓاراث انخًٕٚم االسخثًار٘

 paris دٔرِ يٓاراث إػذاد ٔػرض انخمارٚرانًانٛت فٗ انًصارف

 casablanca دٔرِ َظى انذفغ اإلنكخرَٔٛت ٔانبطالاث اإلئخًاَٛت ٔيٓاو حطٕٚر انخذياث انًصرفٛت

 london دٔرِ ْٛكهت انمرٔض انخاصت بانًُشآث انصغٛرة ٔانًخٕسطت

 paris (INCOTERMS 2010دٔرِ ٔسائم انذفغ ٔآنٛاث انضًاٌ فٗ انخجارة انخارجٛت ٔشرٔط انبٕٛع انذٔنٛت ) 

 casablanca يٓاراث انخخطٛظ ٔانخسٕٚك نمطاػاث اإلئخًاٌ انًصرفٙ

 casablanca يٓاراث إػذاد ٔػرض انخمارٚر انًانٛت فٙ انًصارف



   


