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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

FAU 023 
 األخالقي السلوك قواعد ودليل المالية الوظيفة أخالقيات

 المهنيين للمحاسبين
 اسطنبول 2023يناير  5 – 1

FAU 093 للمحاسبين اإللكترونية المحاسبة - E-Accounting 1 – 5  القاهرة 2023يناير 

FAU 163 
 التقارير لمعايير وفقا   المالية القوائم ببنود والقياس اإلعتراف

 (IFRS) الدولية المالية
 اسطنبول 2023يناير  12 – 8

FAU 025 التنفيذي المالي المدير CFO 8 – 12  اسطنبول 2023يناير 

FAU 095 دبي 2023يناير  11 – 15 والمراجعين للمحاسبين المالي اإلحتراف المهني الدبلوم 

FAU 165 
 والموظفين المحاسبين وتأهيل إلعداد المتكامل المنهج

 الحكومية الجهات في الجدد الماليين
 لندن 2023يناير  11 – 15

FAU 027 امستردام 2023يناير  22 – 22 القرار صناعة مهارات ودعم المالية األزمات إدارة 

FAU 097 اسطنبول 2023يناير  22 – 22 الحكومية والدوائر األجهزة في المحاسب كفاءة رفع 

FAU 167 
 في اإللتزام مسؤولي وإستراتيجيات أدوات:  الرقابي االلتزام

 المالية المؤسسات
 القاهرة 2023فبراير  2 –يناير  21

FAU 029 
 الموازنات بإستخدام والمحاسبي المالي األداء وتقييم قياس

 BSC المتوازن األداء وبطاقة
 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21

FAU 099 كوااللمبور 2023فبراير   1 – 5 المعتمد اإلداري المحاسب 

FAU 169 
 المالية البيانات وتقييم إعداد,  الدولية المالي اإلبالغ معايير

 الموازنات وإعداد المالية المخاطر وإدارة
 القاهرة 2023فبراير   1 – 5

FAU 031 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 ونطاقه الداخلي التدقيق ومعايير اساسيات 

FAU 101 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 المالية والتقارير القوائم وتحليل قراءة مهارات 

FAU 171 العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير التحول IPSAS 11 – 23   دبي 2023فبراير 

FAU 033 
 الموظفين لشؤون المالية الجوانب عن المحاسبة نظم
 والمرتبات األجور ورقابة وقياس تخطيط:  البشرية والموارد

 لندن 2023فبراير   23 – 11

FAU 103 
  وتطبيقاتها المالية واإلفصاحات اإلبداعية المحاسبة

 اآللي الحاسب بإستخدام
 كوااللمبور 2023مارس  2 –فبراير  22

FAU 173 المعتمد المالي المستشار CFC 22  اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير 

FAU 035 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 الماليين لغير المالية اإلدارة اسس 

FAU 105 امستردام 2023مارس   1 – 5 االحتيال ومكافحة العدلية المحاسبة 

FAU 175 
  مع والتعامل الجردية التسويات
 ومعالجتها المحاسبية األخطاء

 دبي 2023مارس   12 – 12

 المحاسبة والمالية والتدقيق
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FAU 037 دبي 2023مارس   12 – 12 والنقل الجمركى والتخليص للشحن اإللكترونية المحاسبة 

FAU 107 كوااللمبور 2023مارس  23 – 11 الخزينة وإدارة النقدية على الشاملة الرقابة 

FAU 177 القاهرة 2023مارس  23 – 11 اإلدارية القرارات واتخاذ التحليلية المحاسبة 

FAU 039 اسطنبول 2023مارس   30 – 22 التدريب موازنات خطط إعداد 

FAU 109 
  الثابتة األصول واستغالل اقتناء عن المحاسبة

 المهنة معايير ضوء في
 لندن 2023مارس   30 – 22

FAU 179 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 المخاطر اساس على الداخلي التدقيق 

FAU 041 للربح الهادفة غير للهيئات اإللكترونية المحاسبة NGO 2 – 2  امستردام 2023 ابريل 

FAU 111 واالمتثال والمخاطر المتقدمة الحوكمة (GRC) 1 – 13  اسطنبول 2023 ابريل 

FAU 181 
 المحاسبي زيرو برنامج بإستخدام اإللكترونية المحاسبة

Xero 
 القاهرة 2023 ابريل  13 – 1

FAU 043 اسطنبول 2023 ابريل  20 – 12 التكاليف تقليل في المبتكرة والتقنيات االستراتيجيات 

FAU 113 دبي 2023 ابريل  20 – 12 المالية الرقابية التقارير جودة وتقييم إلعداد الحديثة المعايير 

FAU 183 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 البنكية والكفاالت المستندية واالعتمادات التجاري التمويل 

FAU 045 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 الداخلية والمراجعة للرقابة الحديثة الدولية المعايير 

FAU 115 كوااللمبور 2023 مايو  4 – ابريل 30 والمحاسبية المالية لألقسام الفعالة اإلدارة 

FAU 185 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 األجور وحساب والمدفوعات المالية المحاسبة 

FAU 047 لندن 2023 مايو  11 – 2 النماذج ووضع والتنبؤ المالي التحليل 

FAU 117 برنامج بإستخدام السحابية المحاسبة QuickBooks 2 – 11  اسطنبول 2023 مايو 

FAU 187 مظلة تحت المالي والضبط التدقيق COSO 14 – 18 اسطنبول 2023 مايو 

FAU 049 امستردام 2023 مايو 18 – 14 والمراجعة المحاسبة لمكاتب اإللكترونية المحاسبة 

FAU 119 
  العمليات ومراجعة للنقدية الشاملة اإلدارة

 البنكية الكشوف مع ومطابقتها
 القاهرة 2023 مايو 25 – 21

FAU 189 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 والمحاسبة المالية لموظفي المهنية المهارات 

FAU 051 دبي 2023 يونيو  1 –مايو  28 التأمين شركات على والرقابة اإلشراف 

FAU 121 
  الرقابة في المالي المراقب كفاءة رفع
 العطاءات وترسية المشتريات على والتدقيق

 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28

FAU 191 لندن 2023 يونيو  8 – 4 العالمية المالية الصناعة أساسيات اتقان 
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FAU 053 
  في المصغر المهني الماجستير

 الصحية للمؤسسات المالية اإلدارة
 دبي 2023 يونيو  8 – 4

FAU 123 
 وتطبيقاتها االقتصادية الجدوى دراسات إعداد

 COMFAR III برنامج بإستخدام 
 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11

FAU 193 
 المحاسبية المعلومات نظم وتطوير بناء

 المتكاملة المالية والنظم 
 القاهرة 2023 يونيو  15 – 11

FAU 055 اسطنبول 2023 يونيو  22 – 18 الداخلية الرقابة لنظم العام اإلطار 

FAU 125 امستردام 2023 يونيو  22 – 18 تطبيقها وكيفية الشركات حوكمة ومعايير قواعد 

FAU 195 لندن 2023 يونيو  21 – 25 الدائنة الحسابات أخصائي 

FAU 057 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25 المحاسبية األنظمة على والتدقيق الرقابة بيئة 

FAU 127 الحسابات شجرة إعداد Chart of Accounts   كوااللمبور 2023 يوليو  2 – 2 الكترونيا 

FAU 197 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 الرقابة دور وتفعيل التخطيطية الموازنات 

FAU 059 
 المتقدمة والمعايير المتكامل اإلطار
 الحكومية المحاسبة ألنظمة 

 القاهرة 2023 يوليو  13 – 1

FAU 129 تري بيتش برنامج Peachtree 1 – 13  دبي 2023 يوليو 

FAU 199 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 األزمات ودعم المالية القرارات اتخاذ إدارة 

FAU 061 
 الحسابات وتدقيق مراجعة في الحديثة النظم

 المالية والقوائم والميزانيات 
 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12

FAU 131 لندن 2023 يوليو 22 – 23 األصول حسابات في الدولية الممارسات أفضل 

FAU 201 
  الحكومية المحاسبة ألنظمة المتقدمة المعايير

 (اإلستحقاق إلى النقدي النظام من التحول اسس)
 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23

FAU 063 
  المالية البيانات وتحليل تصميم الشامل البرنامج

 Microsoft Excel بإستخدام
 امستردام 2023 اغسطس  3 –يوليو  30

FAU 133 كوااللمبور 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 المالية اإلقرارات فى التزوير مخاطر ومعالجة كشف 

FAU 203 
 التعثر حاالت ظل في للمنشآت المالية المخاطر إدارة

 المالي والعسر االقتصادي
 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2

FAU 065 دبي 2023 اغسطس  10 - 2 المحاسبة في األعمال إدارة ماجستير 

FAU 135 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13 باألهداف الموجهة الموازنات إعداد في الحديثة اإلتجاهات 

FAU 205 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13 للمدراء المحاسبة مبادئ 

FAU 067 
 في والمراجعة المحاسبة ومشكالت المحاسبية القضايا

 اإللكترونية التجارة شركات
 القاهرة 2023 اغسطس  24 - 20

FAU 137 اسطنبول 2023 اغسطس  24 - 20 المحترف التكاليف محاسب 
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FAU 207 دبي 2023  اغسطس 31 – 22 والخزينة النقد إدارة 

FAU 069 القاهرة 2023  اغسطس 31 – 22 الدولية المحاسبة لمعايير وفقا   االستثمار محاسبة 

FAU 139 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 المالي والتدقيق الداخلية للمراجعة الحديثة اإلتجاهات 

FAU 209 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 الصناعية التكاليف محاسبة 

FAU 071 
  المالي األداء تطوير في والعملية العلمية األساليب

 المالية الخطط وإعداد
 امستردام 2023سبتمبر  14  - 10

FAU 141 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10 المعتمد الحكومي المحاسب دبلوم 

FAU 211 كوااللمبور 2023سبتمبر  21  - 12 النقدية التدفقات عن والمحاسبة الديون تعثر إدارة 

FAU 073 
  اإلنتاجية تحسين ألغراض المحاسب مهارات تنمية

 الربحية وتدعيم
 لندن 2023سبتمبر  21  - 12

FAU 143 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24 واألجور الرواتب حسابات فى الحديثة المحاسبية اإلتجاهات 

FAU 213 دبي 2023سبتمبر  28  - 24 النقدي التدفق وتحليل تنبؤ 

FAU 075 
 القرارات اتخاذ ألغراض المالية للبيانات اإلحصائي التحليل

 SPSS برنامج بإستخدام
 اسطنبول 2023اكتوبر   5  - 1

FAU 145 القاهرة 2023اكتوبر   5  - 1 المخاطر وإدارة الداخلية الرقابة ترتيبات 

FAU 215 
  والمالية اإلدارية الشئون في اآللي الحاسب استخدام

 الرواتب سلم وإعداد
 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8

FAU 077 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8 االقتصادية القيمة وقياس البشري المال رأس محاسبة 

FAU 147 
 المعلومات نظم المتابعة، التخطيط، في ودوره اإلحصاء

 القرارات إتخاذ ودعم 
 لندن 2023اكتوبر   11  - 15

FAU 217 المعتمد االمتثال مدير (CCM) 15 -  11   اسطنبول 2023اكتوبر 

FAU 079 كوااللمبور 2023اكتوبر   22  - 22 المالية والمخالفات األخطاء لكشف الحديثة األساليب 

FAU 149 
 الرقابية البيئة وفهم المعتمد االلتزام مسؤول

 المالية المؤسسات في 
 دبي 2023اكتوبر   22  - 22

FAU 219 القاهرة 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 واإلختالس اإلحتيال مالبسات وكشف المالي التحقيق أسس 

FAU 081 اسطنبول 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 الموازنات وإعداد المالي التحليل مهارات 

FAU 151 
  وفعالية بكفاءة الموازنات تقارير إعداد

 البيانية الرسومات بإستخدام
 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5

FAU 221 امستردام 2023نوفمبر   1  - 5 معها والتعامل المالي االحتيال مؤشرات على التعرف مهارات 

FAU 083 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 الحديثة المالية اإلدارة في المتكاملة األدوات 
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FAU 153 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 اإليرادات تحصيل عن للمسؤولين المالية المحاسبة مهارات 

FAU 223 
  وفق المالية البيانات وعرض القياس أسس

 العام للقطاع الدولية المحاسبة معايير
 اسطنبول 2023نوفمبر   23  - 11

FAU 085 القاهرة 2023نوفمبر   23  - 11 المالية القوائم في والغش األخطاء حدوث مؤشرات 

FAU 155 بنظام المشروعات وتقييم وتنفيذ الموازنات إعداد B.O.T 22 -  30   اسطنبول 2023نوفمبر 

FAU 225 الحكومية للمؤسسات بيسان نظام Bisan Systems 22 -  30   دبي 2023نوفمبر 

FAU 087 لغة بإستخدام للبيانات اإلحصائي التحليل R 3 -  2   كوااللمبور 2023ديسمبر 

FAU 157 لندن 2023ديسمبر   2  - 3 الصندوق على للعاملين المحاسبة نظم 

FAU 227 الضريبية اإلقرارات ورفع المالية التقارير إعداد VAT 10 -  14   اسطنبول 2023ديسمبر 

FAU 089 امستردام 2023ديسمبر   14  - 10 للمؤسسات الطبية النفقات إدارة وعمليات نظم 

FAU 159 القاهرة 2023ديسمبر   21  - 12 الرياضية للمؤسسات المالية اإلدارة 

FAU 229 دبي 2023ديسمبر   21  - 12 العقاري التمويل نمذجة 

FAU 091 اسطنبول 2023ديسمبر   28  - 24 الحكومية المحاسبة في الحديثة والمستجدات اإلتجاهات 

FAU 161 اسطنبول 2023ديسمبر   28  - 24 التكاليف ورقابة الفعالة الموازنات وضع 

 

  


