
 

 

 

 النشاط التدريبي نوع النشاط الرقم

1. 9

. 

 Big data analysis for managers and تحليل البيانات الضخمة للمدراء ورواد األعمال ورة تدريبيةد
entrepreneurs 

2. 1

0

. 

 International Accounting and Financial المالي اإلبالغ ومعايير معاييرالمحاسبة الدولية ورة تدريبيةد
Reporting Standards 

3. 1

1

. 

-Preparing and analyzing performance   إعداد وتحليل الموازنات الموجهة باألداء ورة تدريبيةد
oriented budgets    

4. 1

2

. 

اساليب التنبؤ المالي ومنهجيات اعداد الموازنات  ورة تدريبيةد
 وتحليل االنحرافات

Financial forecasting techniques, 
methodologies for preparing budgets and 

analyzing deviations 

5. 1
3
. 

 بين الربط ومهارة المالية التقارير قراءة فن دورة تدريبية
 مكوناتها

The Art of Reading Financial Reports and 
The Skill of Linking its Components 

6. 1
4
. 

 وفــق الميــزانيــات واعــداد المـالـي التخطيـط كفـاءة دورة تدريبية
 االداء مــؤشـرات

Efficiency of Financial Planning and 
Budgeting According to KPIs Indicators 

7. 1

5

. 

 وتقنيــات اكتشـافهـا وطــرق المحـاسبيــة األخطــاء ورة تدريبيةد
 معـالجتهــا

Accounting Errors and Methods of 
Detection and Processing Techniques 

8. 1
6
. 

 المحاسب كفاءة لرفع الحديثة االساليب دورة تدريبية
 المالي والمراقب

Modern Methods in Raising the Efficiency 
of Accountants and Financial Supervision 

9. 1

7

. 

 Cost Accounting for Governmental Sector الحكومي للقطاع التكاليف محاسبة ورة تدريبيةد

10. 1
8
. 

 التقارير وتقديم العامة الموازنة وتقييم تحليل دورة تدريبية
 المالية

Analysis and Evaluation of General 
Budgets and Financial Reporting 

11. 1

9

. 

( IPSASالدولية) المحاسبة معايير تطبيق ورة تدريبيةد
 الحكومي بالقطاع

Applying International Public Sector 
Accounting Standards (IPAS) in 

Governmental Sector  

 المحاسبة واالدارة المالية 
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12. 2
0
. 

 الحكومية المحاسبية النظم هيكلة وإعادة تطوير دورة تدريبية
 
 
 العالمية للمستجدات وفقا

The Development and Restructuration of 
Governmental Accounting Systems 

According to International Developments 

13. 2
4
. 

 Skills of measuring, controlling and مهــارات قياس ورقابة وترشيد التكاليف دورة تدريبية
rationalizing costs 

14. 2
5
. 

المهارات المالية والمحاسبية للمدراء غير تنمية  دورة تدريبية
 المحاسبين

Financial and accounting skills of the 
managers of non-accountants 

Development 

15. 2
6
. 

إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة  دورة تدريبية
 IFRS, IASوالتقارير المالية والدولية 

Preparing financial statements in 
accordance with international accounting 

and financial reports IFRS, IAS 

16. 2
7
. 

االتجاهات الحديثة في المحاسبة والتحليل  دورة تدريبية
 المالي وإعداد التقارير المالية بالحاسب اآللي

Modern trends in accounting, financial 
analysis and computer financial reporting 

17. 2
9
. 

اعداد وتصميم نظم التقارير المالية كأساس  دورة تدريبية
 لتقييم االداء

Preparing and designing financial 
reporting systems as a basis for 

performance evaluation 

18. 3
0
. 

إدارة الذمم والديون المتعثرة واستراتيجيات  دورة تدريبية
 التحصيل

Non-performing receivables management 
and debt collection strategies 


