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Financial and governmental accounting Courses

برامج المحاسبة المالية والحكومية



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 بناء مهارات المحاسبين حديثى التعيين

Building the skills of newly appointed accountantsشرم الشيخ5 أيام 

   الإدخالات المحاسبية والبيانات المالية والحسابات الختامية
 The number of accounting entries and financial statements and

final accounts
دبي5 أيام

ورشة عمل  الاتجاهات المحاسبية الحديثة لمحاسبة الرواتب و الاجور 
Advanced Course in Modern trends accounting for accounting, 

payroll
كوالالمبور 5 أيام

   ورشة عمل تدريبية المحاسبه لغير المحاسبين
 Accounting for Non accountantsدبي5 أيام

 ورشة عمل مدى سلامة القرارات المالية المرتبطة بالسيولة قصيرة الاجل 
 والربحية

 Extent of financial decisions related to the safety of short-term
liquidity and profitability

القاهرة5 أيام

فبراير 2018
  ورشة عمل تنمية المهارات المحاسبية في الوحدات الحكومية

The development of accounting skills in government unitsالاسكندرية5 أيام

  ورشة عمل معايير جودة تقارير وتحليل ونقد القوائم المالية
Quality reporting & analysis of financial statements & cash Standardsاسطنبول5 أيام

  المحاسبة الحكومية في ضوء المعايير الدولية
Government accounting in light of international standardsدبي5 أيام

 تطوير الأداء الفني والمالي لمسؤولي النقدية والخزائن
 Develop the technical and financial performance of cash and

treasury officials
القاهرة5 أيام

مارس 2018
الدورة المحاسبية للمشتريات و المخازن

Fifty accounting for purchases and storesدبي5 أيام

  ورشة عمل مهارات المحاسبة المالية المتقدمة
Skills Advanced Financial Accountingالقاهرة5 أيام

 استراتيجيات قياس وتطوير الأداء المالى والمحاسبى وإعداد الخطط المالية
 strategies of Measurement and development of the financial and

accounting performance and preparation of financial plans
الأردن-عمان5 أيام

  ورشة عمل التسويات الجردية والاخطاء المحاسبية ومعالجتها
Inventory adjustments and accounting errors and processingالدمام5 أيام 
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
ــبة المالية والحكومية للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك(  المحاس



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
  ورشة عمل دعم وتطوير الاداء المهنى المحاسبى المصروفات والتسويات
 Support and develop the professional performance accounting

expenses and adjustments
دبي5 أيام

  ورشة عمل المحاسبه المتقدمة فى تسوية الجردية
Advanced Accounting in resolving inventoryدبي5 أيام

  الممارسات المحاسبية المتقدمة وفق معايير المحاسبة والابلاغ المالى الدولية
Accounting practices developed in accordance with the Accounting 

Standards & International Financial Reporting IFRS / IAS
القاهرة5 أيام

Simplify accounting procedures  الاسكندرية5 أيامتبسيط الاجراءات المحاسبية

 أعداد القيود المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية
 The number of accounting entries and financial statements and

final accounts
اسطنبول5 أيام

مايو 2018
الاستراتيجيات المتقدمة لتطوير الأداء المهنى للمحاسبة وفق معايير 

 المحاسبة الدولية
 Strategies developed to enhance the performance of professional
accounting in accordance with International Accounting Standards

كوالالمبور5 أيام

يونيو 2018
 دبلومة في المحاسبة - الضوابط والمعاملات المتقدمة

           Diploma in Accounting - Advanced Controls and Transactions 
 شهر

دبي12 يوم

International Accounting Standards  القاهرة10 أياممعايير المحاسبة الدولية

يوليو 2018
  ورشة عمل تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام المقبوضات والايرادات
 Skills development for workers accounting departments receipts

and revenue
الاسكندرية5 أيام

المعايير المتقدمة لأنظمة المحاسبة الحكومية أسس التحـول من النظام 
 النقدى لنظام الاستحقاق

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

اسطنبول10 أيام

المحاسبة والمالية السياسات والإجراءات
Accounting and Finance Policies and Proceduresدبي5 أيام

 نظم المحاسبة للعاملين على الصندوق
Accounting systems for workers on the Fundالاسكندرية5 أيام

4 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation

ــبة المالية والحكومية المحاس



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
IFRS ومعايير التقارير المالية الدولية IAS معايير المحاسبة الدولية 
 IAS International Accounting Standards and International

Financial Reporting Standards IFRS
شرم الشيخ5 أيام

Rebuilding اسطنبول5 أيامإعادة بناء الهياكل المالية

  اعداد القوائم المالية فى ظل المعايير المحاسبية الدولية
 Preparation of financial statements under International

Accounting Standards
الاردن5 أيام

GFMIS القاهرة5 أيامإدارة النظم المالية الحكومية الحديثة

سبتمبر 2018
Cash flows   الاسكندرية5 أيامقوائم التدفقات النقدية

 دورة اعداد هياكل الاجور و الحوافز
Preparation of wage structure and incentivesكوالالمبور5 أيام

كفاءة العمليات المالية والمحاسبية: أفضل الممارسات لعام 2018 
 والتحديثات

 Efficient Finance and Accounting Operations: 2018 Best Practices
and Updates

القاهرة5 أيام

البرنامج المتكامل فى المحاسبة المالية و المراجعة
Integrated Program in Financial Accounting and Auditingدبي10 أيام

اكتوبر 2018
 المحاسبة والمالية للمدراء غير الماليين

Accounting and Finance for Non-Finance Managers  برلين5 أيام

 ادارة الازمات المالية
Financial Crisis Managementدبي5 أيام

 اجراءات المحاسبة التراكمية وتحديد نظام المعلومات المحاسبية
 Cumulative accounting procedures and identification of the

accounting information system
القاهرة5 أيام

 خطوات بناء النظام المالى وأسس تطويره
 Steps to build the foundations of the financial system and its

development
كوالالمبور5 أيام

مهارات استخدام تطبيقات الحاسب الألي في مجال أعمال الشؤون 
 المالية

 Use of computer applications in the field of business finance
skills

القاهرة5 أيام

ــبة المالية والحكومية المحاس
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
 الاتجاهات الحديثة في التعويضات والعوائد

Modern trends in compensation and returnsدبي5 أيام

النظم المتقدمة للمحاسبة عن الجوانب المالية لشئون الموظفين 
 والموارد البشرية

 Advanced systems to account for the financial aspects of
Personnel and Human Resources

الاسكندرية10 أيام

 مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى القطاع الحكومى
 Preparation and presentation skills Financial Reporting in the

governmental sector
دبي5 أيام

Financial Forecasting: Tools and Techniques 
القاهرة5 أيامالتنبؤ المالي: الأدوات والتقنيات

 تنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المدفوعات والمصروفات
 Skills development for workers accounting departments of

payments and expenses
لندن5 أيام

Forecasting and Analyzing Cash Flow 
الاسكندرية5 أيامالتنبؤ  و تحليل التدفق النقدي

ديسمبر 2018
 ,Accounting  المحاسبة واتخاذ القرار، نقل و تبادل المعلومات المالية

Decision Making, & Financial Communicationدبي5 أيام

 International Financial Reporting Standards (IFRS) and 2016
Updatesالقاهرة5 أيام

 المحاسبة والتحليل المالي لخدمة متخذي القرارات
Accounting and financial analysis to serve decision makersشرم الشيخ5 أيام

دبي5 أياممعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

القاهرة5 أيامالبرنامج المتكامل في المحاسبة القومية

 المحاسبة الحكومية ومراقبة تدفق المدفوعات وألية إدارتها
 Governmental accounting and control the flow of payments and

management mechanism
كوالالمبور5 أيام

ــبة المالية والحكومية المحاس

6 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation



Budgeting and financial planning courses

برامج الموازنات والتخطيط المالى



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
دبي5 أيام البرنامج المتكامل في اعداد و تحليل القوائم المالية و الميزانيات

 ورشة عمل التخطيط المالى وإعداد الموازنات
Budgeting and Financial Planningالقاهرة5 أيام

 & Effective Budgeting الموازنات الفعالة ومراقبة التكاليف التشغيلية 
Operational Cost Controlشرم الشيخ5 أيام

دبي5 أيامورشة عمل التخطيط الإبداعي والتنبؤ وإعداد الموازنات والرقابة على التكاليف

 ورشة عمل إعداد الموازنة العامة
The preparation of the general budgetكوالالمبور5 أيام

فبراير 2018
اسطنبول5 أيام  إعداد الموازنات والتقارير المالية والحسابات الختامية

 ورشة عمل مهارات التحليل المالى واعداد الموازنات
Budgeting and financial analysis skillsشرم الشيخ5 أيام

  الدورة المتكاملة لاعداد الموازنات
The Complete Course on Budgeting  دبي10 أيام

 دمج الميزانيات، والتنبؤ وتخطيط الأعمال
Integrating Budgeting, Forecasting & Business Planning  القاهرة5 أيام

مارس 2018
 Spreadsheet  دورة مهارات جداول البيانات للتخطيط والتنبؤ وإعداد الموازنات

Skills for Planning, Forecasting & Budgetingدبي10 أيام

  التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة لادارة التدقيق المالى وتطبيقاتها 
الدمام10 أيامبالحاسب الألى

ورشة عمل تحليل وفحص الميزانيات والقراءة النقدية للقوائم المالية
Analysis and examination of budgets and critical reading of the 

financial statements
الاسكندرية5 أيام

الرياض5 أيامدورة قراءة و تحليل القوائم الماليه و الميزانيات لغير الماليين  
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
الموازنــات والتخطيط المالى للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 ورشة عمل تطوير آليات التخطيط المالى وإعداد الموازنات

Development of the financial planning & budgeting mechanismsدبي5 أيام

 التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء
 Transformation of budget items to the budget programs and

performance
القاهرة5 أيام

 ورشة عمل تطويـــر الأداء المالـــــي وإعــــداد الخطــــط الماليـــه
 The development of the financial performance and the preparation of

financial plans
كوالالمبور5 أيام

اسطنبول5 أيامورشة عمل التخطيط الإستراتيجى والرؤية المالية وإعداد الموازنات التخطيطية

لندن5 أيام  التخطيط الإبداعي والتنبؤ وإعداد الموازنات والرقابة على التكاليف

مايو 2018
القاهرة5 أيام اساليب التخطيط المالى واعداد الموزنات واعداد التقارير المالية

يونيو 2018
 ورشة عمل الاتجاهات الحديثة في إعداد وتصميم الموازنات التخطيطية
Recent trends in the preparation and design planning budgetsدبي5 أيام

ورشة عمل الأساليب الحديثة فى التخطيط المالى وإعداد الموازنات بإستخدام 
 الحاسب الآلى

Modern methods of financial planning and budgeting CNC
القاهرة5 أيام

يوليو 2018
   دبلوم التخطيط المالى وإدارة النقدية

Diploma and cash management financial planningالاسكندريةشهر

 مسقط10 أيامالنظم المالية لشئون الموظفين والموارد البشرية واعداد موازنات العمالة

 ورشة عمل تخطيط السيولة وإدارة النقدية 
Liquidity and cash management planningدبي5 أيام

 ورشة عمل المعايير والانظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط والإدارة
القاهرة5 أيامالمالية واعداد الموازنات

ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي والرقابة الإدارية والموازنات الفعالة   
Strategic Planning, Management Control & Effective Budgetingالدمام5 أيام 

9 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation

الموازنــات والتخطيط المالى



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
Advanced Budgeting Workshop 

الدار البيضاء10 أيامورشة عمل متقدمة فى وضع الميزانية

   الإتجاهات الحديثة فى إعداد الموازنات الموجهة بالأهداف
Recent trends in the preparation of budgets oriented goalsدبي5 أيام

    الإتجاهات الحديثة في التخطيط المالى وإعداد الموازنات
Recent trends in budgeting and financial planningالاردن5 أيام

  المنهج المتكامل لإعداد الخبير المالي - التخطيـط المالي وإعداد الموازنات 
 التخطيطية

 Integrated approach for the preparation of the financial expert -
financial planning and budgeting planning

القاهرة10 أيام

سبتمبر 2018
    التحليل المالي و الجوانب المحاسبية في مراجعة الحسابات 
Financial analysis and accounting aspects of the auditالاسكندرية10 أيام

 ورشة عمل اعداد الموازنات التخطيطية كأساس للرقابة وتقييم الاداء
 Preparation of planning budgets as a basis for monitoring and

evaluating performance
اسطنبول5 أيام

  معايير الإبلاغ المالي الدولية , اعداد وتقييم البيانات المالية وادارة المخاطر 
 المالية واعداد الموازنات

 International financial reporting standards, preparation & evaluation of
financial statements & financial risk management & budgeting

ميونخ10 أيام

 ورشة عمل مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية 
The preparation of operational and financial budgeting skillsدبي5 أيام

اكتوبر 2018
 ورشة عمل اعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل الانحرافات 

 Prepare & monitor the implementation of budgets & analysis of
deviations

القاهرة5 أيام

ورشة عمل المعايير ولانظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالى 
 واعداد الموازنات

 Financial and accounting standards and regulations and advanced
financial planning and budgeting

دبي5 أيام

 ورشة عمل الأساليب الحديثة فى التخطيط المالى وإعداد الموازنات
Modern methods of budgeting and financial planningبرلين5 أيام 

 ورشة عمل الاساليب المعاصرة للتنبؤ والتخطيط واعداد الموازنات
Contemporary methods for forecasting, planning and budgetingكوالالمبور5 أيام

الموازنــات والتخطيط المالى
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
 ورشة عمل التخطيط الإستراتيجى والرؤية المالية وإعداد الموازنات التخطيطية

 Strategic planning and financial vision and the preparation of
planning budgets

القاهرة5 أيام

ورشة عمل التخطيط المالي الاستراتيجي وتحليل الموازنات والقوائم المالية
Strategic financial planning & analysis of budgets & financial statementsدبي5 أيام

 ورشة عمل الافصاح عن الاداء البيئى للشركات فى التقارير الخارجية
Disclosure of corporate environmental performance in external reportingالاسكندرية5 أيام

 ورشة عمل مراجعة وتحليل الموازنات فى الدوائر والأجهزة الحكومية
 Review and analysis of budgets in government departmentsدبي5 أيام

 ورشة عمل نظم التخطيط والتنبؤ واعداد الموازنات وتطبيقاتها
Planning, forecasting and budgeting systems and applicationsالقاهرة5 أيام

ورشة عمل إستخدام الحاسوب في تحديد الاحتياجات وإعداد الموازنات وقياس 
E.HR العائد من التدريب 

 Computer use in identifying needs and preparing budgets and
measure the return from training E.HR

الاسكندرية5 أيام

ديسمبر 2018
 ورشة عمل ادارة النقد وإعداد الموازنات التقديرية

Cash management and preparation of budgetsدبي5 أيام

ورشة عمل قيـاس وتقييم الاداء المالـــي والمحاسبــي بإستخدام الموازنـــات 
 BSC وبطاقة الاداء المتوازن 

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

مسقط5 أيام

 المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم وتحليل الاداء المالى وادارة المخاطر المالية  
واعداد الموازنات

Advanced Financial Accounting and assessment and analysis of the 
financial performance and financial risk management and budgeting

الأسكندرية10 أيام

ورشة عمل المنهج الدولي في إعداد الموازنات المالية الحكومية
International approach in the preparation of the government's 

financial budget
دبي5 أيام

 ورشة عمل النظـم المتقدمة لاعداد الخطط والتنبؤات المالية والموازنات –
وتطبيقاتها بإستخدام الحاسب الآلي

Advanced systems for the preparation of financial plans, forecasts and 
budgets - and their applications using computer

القاهرة10 ايام

ورشة عمل ديناميكية التخطيط وإدارة الموازنات المالية والتنبؤ المالي
Dynamic planning and management of financial budgets and financial 

forecasting
كوالالمبور5 أيام

الموازنــات والتخطيط المالى

11 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation



Accounting and administrative costs Corses

برامج المحاسبة االدارية والتاكليف



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
كوالالمبور5 أيامالمحاسبة، واتخاذ القرار، نقل و تبادل المعلومات المالية

 الاتجاهات الدولية الحديثة فى ادارة أزمة السيولة وادارة التدفقات النقدية
 Modern international trends in the management of the liquidity

crisis and management of cash flowse
دبى5 أيام

  ANSPs - استراتيجيات تقليل التكاليف لمقدمي خدمات الملاحة الجوية
Cost Reduction Strategies for Air Navigation Service Providers 

(ANSPs)
اسطنبول5 أيام

 ( النواحى المالية فى إدارات شئون الموظفين ( رواتب ومزايا الموظفين
Financial aspects in the departments of Personnel (salaries and 

employee benefits)
القاهرة5 أيام

إعادة بناء نظم التكاليف لأغراض ترشيد الأداء
Rebuilding cost systems for the purpose of rationalizing the 

performance
لندن5 أيام

فبراير 2018
 تنميــة مهــارات المحاسـب لأغـراض تحسين الإنتاجية وتدعيم الربحية
Modern control mechanisms and performance evaluationكوالالمبور5 أيام

الاردن5 أيام تمويل الخطوط الجوية وإدارة المحاسبة  للقياديين و الادارة

اعداد وتصميم نظم التقارير المالية كأساس لتقييم الاداء
Support and financial management skills for staff support 

services
لندن5 أيام

 Accounting and Its Use in المحاسبة واستخدامها في قرارات الأعمال
Business Decisionsدبي5 أيام

مارس 2018
تقييم الأصول الثابتة

Evaluation of fixed assetsاسطنبول5 أيام

شرم الشيخ5 أيام(دورة محاسبة تكاليف المطاعم (الفرنشايز

Accounts Payable: From Accounting to Managementدبي5 أيام

 البرنامج المتكامل فى المحاسبة الإدارية لترشيد القرارات المالية
 Integrated program in management accounting to rationalize

the financial decisions
القاهرة5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
المحاســبة االدارية والتاكليف للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
كوالالمبور5 أياممحاسبة وادارة تكاليف المشروعات الصناعية

 مهارات اعداد الخطط المالية والمستقبيلة وقياس الاداء المالى
 Skills to prepare financial plans and the future to measure the

financial performance
القاهرة5 أيام

 نظم المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية
Accounting systems for the cost of human resourcesاسطنبول5 أيام

( T C M )النمسا5 أيامالإتجاهات الحديثة فى إدارة محاسبة التكاليف

Accounts Payable: From Accounting to Managementالقاهرة5 أيام

مايو 2018
دبي5 أيامالبرنامج المتكامل في المحاسبة الإدارية والتكاليف

 المدير المالى وادوات تطوير الاداء
Director of financial performance and development toolsجدة5 أيام

يونيو 2018
 المحاسبة والتكاليف فى المنـشأت الـفنـدقـية

And accounting costs in the hotel establishmentsاسطنبول5 أيام

 المهارات الأساسية للمدراء الماليين
Basic skills for CFOsدبي5 أيام

يوليو 2018
 الأساليب الحديثة فى الادارة المالية للصيانة وخفض التكاليف

 Modern methods in the financial management of maintenance
and reduce costs

القاهرة5 أيام

كوالالمبور5 أيامإدارة الديون المتعثرة وطرق معالجتها

 الافصاح المحاسبى وبرامج الهندسة المالية
Accounting disclosure and financial engineering programsشرم الشيخ5 أيام

المحاسبة والتحليل المالي لخدمة متخذي القــــــــرارات
Accounting and financial analysis to serve decision makersدبي5 أيام

الاسكندرية5 أياممحاسبة التـــكاليف لــغير المحاسبــــين

14 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation

المحاســبة االدارية والتاكليف



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
 المحاسبة والتكاليف فى صناعة المـلابس الجـاهـزة
And accounting costs in the garment industryلندن5 أيام

اسطنبول5 أيام(CFM) المدير المالي المعتمد

 مشاكل حسابات المخـزون
The problems of the inventory accountsدبي5 أيام

Innovative Cost Savings Strategiesالرياض5 أيام

 دور المحاسبة فى مجال صنع و أتخاذ القرار
 The role of accounting in the field of decision-making and

decision
القاهرة5 أيام

سبتمبر 2018
 النظم المحاسبية للأجور ومراقبة الوقت ودوام الـعاملين

Accounting systems to control wages and time and time workersدبي5 أيام

 المحاسبة عن التكاليف فى المستشفيات
Accounting for costs in hospitalsاسطنبول5 أيام

 الاتجاهات الحديثة فى ادارة محاسبة التكاليف
Recent trends in the management of cost accountingكوالالمبور5 أيام

الأساليب المحاسبية الأدارية
APB administrativeشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2018
 محاسبة التكاليف فى صناعة الأسمنت ومواد البناء

 Cost accounting in the cement industry and construction 
materials

دبى5 أيام

 مهــارات قياس ورقابة التـــــكلفة
Skills measurement and control costمدريد5 أيام

 الإدارة الفعالــــــة للأقســـــام المالية والمحاسبيـــــــة
Effective management of financial and accounting departmentsالقاهرة5 أيام

 المعلومات المحاسبية فى دعم واتخاذ القرار الإداري
 Accounting information to support decision-making and

administrative
دبي5 أيام

 مستجدات المحاسبة عن تكلفة وربـحية عقود المقاولات
 Developments in accounting for the cost and profitability of

construction contracts
كوالالمبور5 أيام

المحاســبة االدارية والتاكليف
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
 الأداء الفعال للمحاسب الأدارى

The effective functioning of the administrative accountantدبي5 أيام

 المحاسبة عن التكاليف فى قطاع المقاولات
Accounting for costs in the construction sectorالقاهرة5 أيام

 المحاسبة البيئية ومقومتها (قياس تكاليف ومنافع حماية البيئة)
 Environmental accounting and its components (measuring the

(costs and benefits of environmental protection
اسطنبول5 أيام

دبي5 أيامالجوانب الإدارية و المالية و القانونية في خصخصة الوحدات الحكومية

ديسمبر 2018
معايير المحاسبة الادارية

Managerial Accounting Standardsالدمام5 أيام

شرم الشيخ5 أيامتصميم و تطوير نظم التكاليف في الجهات الحكومية

محاسبـــــــــــة المسئوليـــــــــــة وتقييـــــــــــم الأداء
Responsibility accounting and performance evaluationدبي5 أيام

القاهرة5 أيامتنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المقبوضات والإيرادات

 تطبيقات السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية الحديثة لأغراض دعم
الأداء

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

كوالامبور5 أيام

المحاســبة االدارية والتاكليف

16 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation



Audit courses

برامج المراجعة والتدقيق



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 الاساليب الحديثة لرفع كفاءة اداء المحاسب والمراقب المالى

 Modern methods of raising the efficiency of the performance of
the accountant and controller

كوالالمبور5 أيام

 مهارات أكتشاف الغش والتزوير فى المعاملات المالية
Skills discovery of fraud and fraud in financial transactionsدبى5 أيام

 مراجعة الجودة من المنظور المحاسبى
Review of quality from the accounting perspectiveاسطنبول5 أيام

 الاتجاهات المعاصره في التدقيق الداخلي والرقابة الادارية
 Contemporary trends in the Internal Audit and Administrative

Control
القاهرة5 أيام

 مراجعة الحسابات الختامية وتدقيق الحسابات
The final audit and auditلندن5 أيام

فبراير 2018
 المراجعة الادارية ودورها فى الرقابة واتخاذ القرارت

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

كوالالمبور5 أيام

 لجان المراجعة فى الشركات وأهميتها
Audit committees in companies and their importanceالاردن5 أيام

 النظم المتقدمة في المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية وتقييم الأداء
 Advanced Systems in Accounting and achieve financial control

and performance evaluation
لندن5 أيام

 إعـداد المراجعين الداخليين
Preparation of Internal Auditorsدبي5 أيام

مارس 2018
مهارات اعداد وتدقيق الحساب الختامى للدولة

Skills to prepare and check the final account of the stateاسطنبول5 أيام

 المحاسبة والمراجعة عن الاداء الاجتماعى للشركات
Accounting and Auditing for social performance of companiesشرم الشيخ5 أيام

 دور المراجع الداخلى فى ادارة المخاطر المالية
 The role of the internal auditor in the management of financial

risks
دبي5 أيام

 الأتجاهات الحديثة فى مراجعة وفحص الحسابات
Modern trends in reviewing and checking accountsالقاهرة5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
برامــج المراجعة والتدقيق للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
الاطار الفكرى والفنى للمراجعه البيئية (مبادئ ومعايير واساليب المراجعه 

 البيئية)
 Intellectual and artistic framework for environmental review

((principles, standards and methods of environmental auditing

كوالالمبور5 أيام

القاهرة5 أيامالمعاييــر الدوليــة الحديثــة للرقـابـة والمـراجعــة الداخليــة

اسطنبول5 أيامالمراجعة الداخلية لنظم الجودة (الآيزو)

 المعايير الدولية في المراجعة
International Standards on Auditingالنمسا5 أيام

 الرقابة المالية والتدقيق الإدارى
Financial control and audit administrativeالقاهرة5 أيام

دبي5 أيامالمراجعة والتدقيق والرقابة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية

مايو 2018
 الرقابة المالية فى الوحدات الحكومية

Financial control in government unitsجدة5 أيام

 التدقيق المبنى على المخاطر
Building on the audit riskاسطنبول5 أيام

يونيو 2018
 الأساليب الحديثة فى التدقيق والرقابة المالية 

Modern methods in the audit and financial controlدبي5 أيام

يوليو 2018
 دراسة وتنمية وتطوير منظومة التدقيق الداخلى

Study and development of internal audit systemالقاهرة5 أيام

كوالالمبور5 أيامالرقابة والتدقيق على الانظمه المحاسبيه 

 المهارات المتخصصة فى التدقيق والتفتيش المالى والإدارى
 Specialized skills in audit and inspection of financial and

administrative
شرم الشيخ5 أيام

دبي5 أيامالمراجعة الإدارية و دورها في الرقابة و إتخاذ القرارت

 الاستراتيجيات الحديثة فى نظم الرقابة الداخلية والتدقيق
Strategies in modern systems of internal control and auditالاسكندرية5 أيام

19 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation

برامــج المراجعة والتدقيق



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
 الاتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر الإحتيال المالى 

Recent trends in audit and control the risks of financial fraudلندن5 أيام

 المراجعة الإداريـــــة وتقييــــــم أداء المؤسســـــــــات
 Administrative review and evaluate the performance of

institutions
اسطنبول5 أيام

دبي5 أيامكيفيـة تسجيـل ومراجعـة السجـلات المحاسبيـة الحكوميـة

الرياض5 أياملجان المراجعة فى الشركات وأهميتها

سبتمبر 2018
القاهرة5 أيامالإتجاهات الحديثة في التدقيق والرقابة الماليه والمراجعة الداخلية

دبي5 أيام دورة التدقيق المبني على المخاطر

اسطنبول5 أيامالرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة

كوالالمبور5 أيامالبرنامج المتكامل فى المحاسبة المالية و المراجعة

 Developing, تطوير وتحسين ومراقبة وظيفة التدقيق الداخلي
Improving & Monitoring the Internal Audit Functionشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2018
 الرقابة المالية والتدقيق الإدارى

Financial control and audit administrativeدبى5 أيام

Balance auditمدريد5 أيام

المعايير الحديثة في المراجعـة الداخليـة والفحص التحليلــي للحسابات 
القاهرة5 أيامبإستخدام الحاسب الآلي

دبي5 أيامالرقابة الداخلية: الامتثال والتشغيلية والمالية

 الاتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراجع الداخلى
 Recent trends to raise the efficiency of the performance of

internal auditor
كوالالمبور5 أيام

برامــج المراجعة والتدقيق
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
التحليل المالي و الجوانب المحاسبية في مراجعة الحساب الختامى 

دبي5 أياموتدقيق الحسابات

 المراجعة والرقابة المالية
Audit and financial controlالقاهرة5 أيام

 البرنامج المتكامل فى المراجعة الداخلية
Integrated program in internal auditاسطنبول5 أيام

دبي5 أياممهارات اعداد وتدقيق الحساب الختامى للدولة

ديسمبر 2018
الدمام5 أيامكيفيـة تسجيـل ومراجعـة السجـلات المحاسبيـة الحكوميـة

شرم الشيخ5 أياملجان المراجعة فى الشركات وأهميتها

دبي5 أيامالمراجعة المالية و الادارية لضمان الاداء المالي و الاداري

 المراجعة الداخلية (الأسس والتطبيقات)
(Internal Audit (fundamentals and applicationsالقاهرة5 أيام

 الاتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر الإحتيال المالى 
Recent trends in audit and control the risks of financial fraudكوالامبور5 أيام

برامــج المراجعة والتدقيق

21 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation



 Oil sector financials courses

برامج ماليات القطاع النفطي



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
Accounting industrial oil companiesكوالالمبور5 أيام

حسابات التكاليف فى مصافى البترول
Costings of oil refineryدبي5 أيام

 مشاكل التكاليف فى شركات انتاج الزيت الخام
Cost problems in crude oil production companiesإسطنبول5 أيام

 الاتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول
Recent trends in the treatment and chargeback in the oil sectorالقاهرة5 أيام

 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
Accounting industrial oil companiesلندن5 أيام

فبراير 2018
 الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول 

Control and financial analysis in the petroleum industryدبي5 أيام

 المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط
Accounting and information systems in the oil sectorإسطنبول5 أيام

 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز
Accounting and cost analysis in the oil and gas companiesشرم الشيخ5 أيام

الاتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول
Recent trends in the treatment and chargeback in the oil sectorالقاهرة5 أيام

مارس 2018
حسابات التكاليف فى مصافى البترول

Costings of oil refineryكوالالمبور5 أيام

 مشاكل التكاليف فى شركات انتاج الزيت الخام
Cost problems in crude oil production companiesالقاهرة5 أيام

 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى
Review budgets in the oil sectorالنمسا5 أيام

 الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول
Budgets and costs in the oil sectorشرم الشيخ5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
ماليــات القطاع النفطي للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 حسابات التكاليف فى مصافى البترول

Costings of oil refineryدبي5 أيام

جدة5 أيامالإدارة المالية لمشروعات الطاقة

 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز
Accounting and cost analysis in the oil and gas companiesالقاهرة5 أيام

الاتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول
Recent trends in the treatment and chargeback in the oil sectorإسطنبول5 أيام

المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
Accounting industrial oil companiesشرم الشيخ5 أيام

ماليزيا5 أيامالإدارة المالية لمشروعات الطاقة

مايو 2018
 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
Accounting industrial oil companiesشرم الشيخ5 أيام

دبي5 أياماعداد وعرض التقارير المالية لقطاع البترول

يونيو 2018
 النظم المحاسبية المتكاملة فى الصناعات النفطية

Integrated accounting systems in the oil industryلندن5 أيام

يوليو 2018
 التقارير المالية فى قطاع البترول والطاقة

Financial reporting in the oil sector and energyإسطنبول5 أيام

 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى
Review budgets in the oil sectorدبي5 أيام

 المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط
Accounting and information systems in the oil sectorالرياض5 أيام

 حسابات التكاليف فى مصافى البترول
Costings of oil refineryالاسكندرية5 أيام

 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز
Accounting and cost analysis in the oil and gas companiesشرم الشيخ5 أيام

24 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation

ماليــات القطاع النفطي



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
 الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول
Budgets and costs in the oil sectorدبي5 أيام

 الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول
Budgets and costs in the oil sectorالاردن5 أيام

 حسابات التكاليف فى مصافى البترول
Costings of oil refineryماليزيا5 أيام

 الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول 
Control and financial analysis in the petroleum industryالاسكندرية5 أيام

 المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط
Accounting and information systems in the oil sectorمدريد5 أيام

سبتمبر 2018
الاتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول

Recent trends in the treatment and chargeback in the oil sectorشرم الشيخ5 أيام

 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
Accounting industrial oil companiesدبي5 أيام

حسابات التكاليف فى مصافى البترول
Costings of oil refineryكوالالمبور5 أيام

مشاكل التكاليف فى شركات انتاج الزيت الخام
Cost problems in crude oil production companiesدبي5 أيام

اكتوبر 2018
مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى

Review budgets in the oil sectorالقاهرة5 أيام

 النظم المحاسبية المتكاملة فى الصناعات النفطية
Integrated accounting systems in the oil industryإسطنبول5 أيام

 التقارير المالية فى قطاع البترول والطاقة
Financial reporting in the oil sector and energyدبي5 أيام

الدمام5 أيامالإدارة المالية لمشروعات الطاقة

 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز
Accounting and cost analysis in the oil and gas companiesالاسكندرية5 أيام

ماليــات القطاع النفطي
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
 الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول 

Control and financial analysis in the petroleum industryدبي5 أيام

 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى
Review budgets in the oil sectorالقاهرة5 أيام

 المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط
Accounting and information systems in the oil sectorفرنسا5 أيام

 حسابات التكاليف فى مصافى البترول
Costings of oil refineryلندن5 أيام

ديسمبر 2018
 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز

Accounting and cost analysis in the oil and gas companiesالقاهرة5 أيام

 الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول
Budgets and costs in the oil sectorشرم الشيخ5 أيام

دبي5 أيامالإدارة المالية لمشروعات الطاقة

 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
Accounting industrial oil companiesإسطنبول5 أيام

الدمام5 أياماعداد وعرض التقارير المالية لقطاع البترول

ماليــات القطاع النفطي

26 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation



Foreign Trade and banking courses

برامج التجاره الخارجية و البنوك 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 إعداد الموازنات المصرفية

Banking prepare budgetsكوالالمبور5 أيام

 المراجعة والتفتيش فى قطاع المصارف
Audit and Inspection in the banking sectorدبي5 أيام

إسطنبول5 أيامتسجيل المعاملات التجارية في المحاسبة
مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى المصارف

Preparation and presentation of financial reporting in the 
banking skills

القاهرة5 أيام

 إعداد الموازنات المصرفية
Banking prepare budgetsلندن5 أيام

فبراير 2018
دبي5 أيامالتحليل المالي في القطاع المصرفي
 دعم مهارات إدارة المخاطر المصرفية

Support the banking risk management skillsإسطنبول5 أيام

شرم الشيخ5 أيام أساسيات العمل المصرفي لغير المصرفيين
 مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى المصارف

 Preparation and presentation of financial reporting in the
banking skills

القاهرة5 أيام

مارس 2018
البرنامج المتكامل فى إدارة سلاسل الإمداد

Integrated program in supply chain managementكوالالمبور5 أيام

القاهرة5 أيامحسابات المقبوضات وسياسات إدارة الائتمان
مهارات البيع المصرفى الفعال
Effective Banking sales skillsالنمسا5 أيام

أساسيات العمل المصرفى
The basics of bankingشرم الشيخ5 أيام

 ( الاعتمادات المستندية – التحصيلات المستندية – خطابات الضمان) 
 Incoterms 2010) وشروط البيوع التجارية الدولية 

 Documentary Credits - Documentary Collections - letters of)
 guarantee) and international terms of trade sales (Incoterms

2010

إسطنبول5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
التجــاره الخارجية و البنوك للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 أساسيات العمليات المصرفية الدولية

The basics of international banking operationsدبي5 أيام

 التحليل المالي في القطاع المصرفي
Financial Analysis in the banking sectorجدة5 أيام

 وسائل الدفع وآليات الضمان فى التجارة الخارجية
Payment methods and security mechanisms in foreign tradeالقاهرة5 أيام

 التخطيط والرقابة المالية فى القطاع المصرفى
Planning and financial control in the banking sectorشرم الشيخ5 أيام

استراتيجيات المصارف في فحص وتدقيق المستندات المتداولة 
على الإعتماد المستندى فى ضوء المعيار الدولى للممارسات 

 (URR725) والقواعد الجديدة للتغطية بين المصارف (ISBP681)المصرفية 
 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

ماليزيا5 أيام

مايو 2018
 الاعتمادات المستندية لشركات المقاولات وفق القواعد الجديدة

 Letters of credit to construction companies according to new
rules

شرم الشيخ5 أيام

accounts receivableدبي5 أيام

يونيو 2018
لندن5 أيامدورة حق الامتياز التجارى - الفرنشايز

يوليو 2018
 إدارة الخدمات اللوجستية
Logistics managementإسطنبول5 أيام

دبي5 أيامإعداد برامج التنمية للوزارات و الدول

الرياض5 أيامالبنوك التجارية وتمويل التجارة الخارجية
أدارة الأموال و تقيم كفاءة هيكل التمويل

Money management and evaluation of the efficiency of the 
funding structure

الاسكندرية5 أيام

 شروط البيوع التجارية الدولية
Terms International Business Transactionsشرم الشيخ5 أيام

29 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation

التجــاره الخارجية و البنوك



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
 الإعتمادات المستندية 
Documentary Creditsدبي5 أيام

 المراجعة والتفتيش فى قطاع المصارف
Audit and Inspection in the banking sectorالاردن5 أيام

ماليزيا5 أيامتسجيل المعاملات التجارية في المحاسبة
ادارة الجودة الشاملة فى المصارف

Total quality management in banksالاسكندرية5 أيام

مدريد5 أيامالأدوات المالية: الاعتراف والقياس وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي

سبتمبر 2018
 UCP600 القواعد الدولية للاعتمادات المستندية 

International Rules for Documentary Credits UCP600شرم الشيخ5 أيام

 دعم مهارات إدارة المخاطر المصرفية
Support the banking risk management skillsدبي5 أيام

كوالالمبور5 أيام أساسيات العمل المصرفي لغير المصرفيين
مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى المصارف

Preparation and presentation of financial reporting in the 
banking skills

دبي5 أيام

اكتوبر 2018
 إعداد الموازنات المصرفية

Banking prepare budgetsالقاهرة5 أيام

 برنامج التجارة الخارجية والتسويق الدولى
Foreign Trade and International Marketing Programإسطنبول5 أيام

 الإعتمــــادات المستندية ومشكلاتهـــــا التطبيقيــة
Letters of credit and applied problemsدبي5 أيام

نظم الدفع الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية ومهام تطوير الخدمات 
 المصرفية

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

الدمام5 أيام

الاسكندرية5 أيامالخدمات المصرفية و إدارة مخاطر الائتمان

التجــاره الخارجية و البنوك
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
 الخلل فى الهياكل المالية ومداخل تطويرها

 Imbalance in the financial structures and the entrances to
develop

دبي5 أيام

 التفتيــــــش المالــــــي فــــي قطـــــــاع البنـــــــــوك
Financial inspection in the banking sectorالقاهرة5 أيام

الاتجاهات الحديثة للاعتمادات المستندية واعتمادات الجهوز وفق القواعد 
 UCP600 الجديدة 

 Recent trends for Documentary Credits, credits Aljhuiz according
to the new rules UCP600

فرنسا5 أيام

 إدارة الفروع المصرفية
Banking Branchesلندن5 أيام

ديسمبر 2018
 أساليب تقييم المورديـن

Methods of evaluating suppliersالقاهرة5 أيام

 الاعتمادات المستندية فى المملكة العربية السعودية
Documentary credits in Saudi Arabiaشرم الشيخ5 أيام

دبي5 أيامعمليات مؤسسة النقد العربي السعودي
 التحصيلات المستندية بين التنظير والتنفيذ والقواعد الدولية الموحدة

  للتحصيلات 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

إسطنبول5 أيام

تطبيقات المحاسبة الإدارية فى المصارف والمؤسسات المالية
Management accounting in banks and financial institutions appsالدمام5 أيام

التجــاره الخارجية و البنوك

31 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation



Statistics courses

برامج االحصائية



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 تعدين البيانات 
 Data Mining  

كوالالمبور5 أيام

SPSS تحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج الإحصائى 
How to Analyse Data Using SPSS

دبي5 أيام

إحصاءات القطاع الإنتاجي
The productive sector statistics

إسطنبول5 أيام

 SPSS تحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج الإحصائى
How to Analyse Data Using SPSS

القاهرة5 أيام

المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية
Statistical skills in the preparation of management reports

لندن5 أيام

فبراير 2018
دبي5 أيامسجل الأشخاص ورقم التعريف الوحيد

 إحصاءات التمويل الحكومي
Statistics of Government finance 

إسطنبول5 أيام

شرم الشيخ5 أيامدورة الاحصاء والمسح الميداني

القاهرة5 أيامجداول المدخلات – المخرجات

مارس 2018
إحصاءات البيئة

Environment statistics
كوالالمبور5 أيام

القاهرة5 أيامالحسابات القومية الربعية

النمسا5 أياممعلومات الأمن الغذائي والإحصاءات

شرم الشيخ5 أيامالمؤشرات والإسقاطات الديموغرافية
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
االحصائلية للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك(  برامج 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
ورشة العمل الإقليمية حول تطبيق التصنيف الدولي الموحد لجميع 

الأنشطة الاقتصادية
دبي5 أيام

Health statistics  جدة5 أيامإحصاءات الصحة

 ADePT  القاهرة5 أيامورشة تدريب مدربين حول استخدام الحزمة البرمجية

ورشة تدريبية حول المراجعة رقم 3 لمبادْى وتوصيات التعدادات العامة 
للسكان والمساكن وتقييم جودة بياناتها

إسطنبول5 أيام

شرم الشيخ5 أيامالحيود السداسي SIX SIGMA والتحكم الإحصائي للعمليات

 إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الإلكتروني
Preparation of statistical tables and data analysis techniques

ماليزيا5 أيام

مايو 2018
  تصميم تعداد المنشآت الإقتصادية

Design census of economic establishments
شرم الشيخ5 أيام

دبي5 أيامدورة منهجيات قياس الاقتصاد غير رسمي 

يونيو 2018
Database Management  لندن5 أيام  إدارة قواعد البيانات

يوليو 2018
Prices statistics  إسطنبول5 أيامإحصاءات الأسعار

 النوعية الإحصائية وتطبيقات المناهج الجديدة لجمع البيانات
 Statistical quality and new curricula applications for data

collection
دبي5 أيام

Monetary and Finance Statistics  الرياض5 أيامإحصاءات النقد والتمويل

الاسكندرية5 أيامورشة احصاءات التجارة الدولية

شرم الشيخ5 أيام  إحصاءات البيئة والطاقة  

34 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation

االحصائلية برامج 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
التحليل الإحصائي في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بإستخدام برنامج 

SPSS
دبي5 أيام

 إحصاءات قطاع الخدمات
Services sector statistics

الاردن5 أيام

 إحصاءات التجارة الدولية
International Trade Statistics

ماليزيا5 أيام

Labor statistics  الاسكندرية5 أيامإحصاءات العمل

Population and Demography   مدريد5 أيامالسكان والديموغرافيا

سبتمبر 2018
 التقنيات الحديثة للتحليل المالى والاحصائي 

Modern techniques of financial analysis and statistical
شرم الشيخ5 أيام

SPSS دبي5 أياممبادئ في الإحصاء والتحليل الاحصائي المتقدم باستخدام برمجية

كوالالمبور5 أيامورشة ربط التعدادات السكانية والزراعية

دبي5 أيامدورة تدريبية حول التقييم السريع لعمالة الاطفال

اكتوبر 2018
القاهرة5 أيامدورة التحليل الاحصائي المعمق للبيانات الاجتماعية و الاقتصادية

 مراقبة الجودة إحصائياً باستخدام الحاسب الإلكتروني
Using statistical quality control techniques

إسطنبول5 أيام

 تقييم بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 
Data evaluation of General Census of Population and Housing

دبي5 أيام

 احصاءات النقل والإتصال
Transport and communication statistics

الدمام5 أيام

الاسكندرية5 أيامدورة مبادئ الإحصاء والعينات ومسوح الثروة السمكية

االحصائلية برامج 
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
دبي5 أياممناهج المسح الأسري للدخل والإنفاق 

 إحصاءات القطاع الإنتاجي
The productive sector statistics

القاهرة5 أيام

SPSS تحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج الإحصائى 
How to Analyse Data Using SPSS

فرنسا5 أيام

 المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية
Statistical skills in the preparation of management reports

لندن5 أيام

ديسمبر 2018
القاهرة5 أيام دورة إجراء و تحليل مسوح قوة العمل لرصد سوق العمل

  تعدين البيانات
  Data Mining 

شرم الشيخ5 أيام

إحصاءات السياحة
Tourism statistics

دبي5 أيام

الإحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات
Statistics role in the planning, follow-up and decision-making

إسطنبول5 أيام

الدمام5 أيامدورة تصميم العينات

االحصائلية برامج 

36 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation



Insurance courses

برامج التأمين



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 إدارة المخاطر التأمينية

Insurance risk managementدبي5 أيام

 إدارة وتحصيل الاشتراكات التأمينية
Managing and collection of insurance premiumالقاهرة5 أيام

شرم الشيخ5 أيامبرمجية DAPPS للتحليل الديموغرافي

دبي5 أيامالتحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية

اسطنبول5 أيامLife Insurance البرنامج المتكامل في التأمين على الحياه

فبراير 2018
 الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية

Modern methods of management compensation insuranceكوالالمبور5 أيام

 أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم
Arbitration in Insurance Provisions and Dispute resolutionالقاهرة5 أيام

دبي5 أيامتصميم التعداد الزراعي

 تأمين الحرائق والحوادث العامة
Fire and general accidents insuranceمدريد5 أيام

مارس 2018
المهارات التسويقية الحديثة للتأمين

marketing skills  in Insurance sectorاسطنبول5 أيام

 تأمين المركبات
Vehicles insuranceالدمام5 أيام

الأسس الفنية في إدارة ملف التأمين في المؤسسات الصناعية و 
الدار البيضاء5 أيامالتجارية

 أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم
Arbitration in Insurance Provisions and Dispute resolutionالاسكندرية5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
التأمين للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك(  برامج 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 التأمين الصحى

health insuranceدبي5 أيام

 الاحتيال فى شركات التامين باستخدام الحاسب
Fraud in the insurance companies CNCلندن5 أيام 

كوالالمبور5 أيامسجلات الأعمال الإحصائية للبلدان العربية

الاسكندرية5 أيامجداول العرض والاستخدام

 الدمام5 أيامتأمين السيارات

القاهرة5 أيامالمنهاج العام لانتاج البيانات الاحصائية

مايو 2018
 اساسيات التامين

Intro to Insuranceدبي5 أيام

 إستراتيجيات التحقيقات التأمينية- كشف المخالفات والإحتيال
 Strategies Insurance  investigations to uncover irregularities and

fraud
شرم الشيخ5 أيام

يونيو 2018
دبي5 أيامتأمين أجســــــام السفن

يوليو 2018
 الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية

Modern methods of management compensation insuranceلندن5 أيام

إسطنبول5 أيامالتحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية

دبي5 أيامLife Insurance البرنامج المتكامل في التأمين على الحياه

 التأمين الإسلامي والتأمين التجاري
Islamic insurance and commercial insuranceالرياض5 أيام

الاسكندرية5 أيامالتأمـــــين التكافــــلى

39 الخطة التدريبية 2018

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation

التأمين برامج 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
التأمــــــين الهندســــى وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين وثيقة تأمين 

شرم الشيخ5 أيامجميع أخطار التركيب

 تأمين الحرائق والحوادث العامة
Fire and general accidents insuranceدبي5 أيام

 إدارة المخاطر التأمينية
Insurance risk managementالاردن5 أيام

 إدارة وتحصيل الاشتراكات التأمينية
Managing and collection of insurance premiumماليزيا5 أيام

الاسكندرية5 أيامبرمجية DAPPS للتحليل الديموغرافي

سبتمبر 2018
 الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية

 Modern methods of managing compensation insuranceمدريد5 أيام

 الأحتيال في التأمين البحري 
  Fraud in marine insurance  شرم الشيخ5 أيام

دبي5 أيامالتأمــين البحــرى على البضــائع

أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم
Arbitration in Insurance Provisions and Dispute resolutionكوالالمبور5 أيام

اكتوبر 2018
دبي5 أيامتصميم التعداد الزراعي

 ادارة المخاطر فى التامينات الاجتماعية
Risk Management in Social Insuranceالقاهرة5 أيام

Medical Insurance  إسطنبول5 أيامالتأمين الطبى

  مهارات التسويق الحديثة للتأمين
Modern Insurance Marketing Skillsدبي5 أيام

 التميز والإبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية
 Excellence and creativity in dealing with the beneficiaries of the

insurance services
الدمام5 أيام

التأمين برامج 
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
SDGs الاسكندرية5 أياممؤشرات اهداف التنمية المستدامة

 التطبيقات الحديثة في التأمين التكافلي والتأمين التجاري
 Modern applications in the Takaful insurance and commercial

insurance
دبي5 أيام

 دبلوم التأمين وادارة المخاطر
Insurance and Risk Management Diploma القاهرة5 أيام

 حوادث التأمين وتسوية الخسائر ومعالجتها
Insurance incidents and loss adjustmentفرنسا5 أيام

ديسمبر 2018
 التأمينات الاجتماعية( تطبيقات عملية فى كلا من القطاع العام والخاص)
 Social Insurance (practical applications in both the public and

(private sector
لندن5 أيام

 التأمين الهندسي
Engineering Insuranceالقاهرة5 أيام

التأمين برامج 
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation



Stock Markets courses  

برامج اسواق المال



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 التحليل المالى للشركات المدرجة بالبورصة

Financial analysis of listed companies in the stock marketدبي5 أيام

 بورصة الأوراق المالية الواقع والطموحات
Stock markets between reality and aspirationsالقاهرة5 أيام

مدريد5 أيامصناديق الإستثمار تصنيفها وطرق تقييمها

القاهرة5 أيامالتحليل المالى للأسهم  مستوى ثانى

 أوجة التشابه بين البورصات العالمية والعربية
Similarities between global exchanges and Arabicلندن5 أيام

فبراير 2018
 النظم الحدثية فى إدارة المحافظ الاستثمارية

Recent trends of Investment portfolio managementدبي5 أيام

الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى 
إسطنبول5 أيامالثانى

شرم الشيخ5 أيامتقنيات بناء وإدارة المحفظة المضاربية مستوى 2  

التحليل المالي للشركات لغايات الاستثمار في الأسواق المالية 
 والبورصات

 Financial analysis for companies aimed to invest in the financial
markets and stock exchanges

القاهرة5 أيام

مارس 2018
كوالالمبور5 أيامالتحليل الرقمى لإشارات تغير الإتجاة

 مؤشرات البورصة
Stock indicesالقاهرة5 أيام

النمسا5 أيامالتحليل الرقمى والإحصائى لمؤشرات وقطاعات  الأسواق المالية

 آلية عمل مراكز إيداع الأوراق المالية في البورصات 
 The working mechanism of securities depository centers at the

stock markets
شرم الشيخ5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
المال للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك(  اسواق  برامج 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 حركة الاسهم وتداولها

Stocks exchange movement and circulationدبي5 أيام

 تقييم كفاءة أسواق الذهب والعملات والنفط والأوراق المالية وعلاقات
الإرتباط

Assess the efficiency of gold, currencies, oil and stock markets & 
correlations

جدة5 أيام

القاهرة5 أيامالتحليل الرقمى لإشارات مؤشرات التذبذب مستوى 1

أساسيات التحليل الفني ( المستوى الثاني )
Basics of technical analysis (level2)إسطنبول5 أيام

الاعراف الدولية لبوالص التحصيل المستندي نشرة رقم (522)
Uniform Rules For Collection (URC 522) شرم الشيخ5 أيام

Investing in securities  ماليزيا5 أيامالاستثمار في الأوراق المالية

مايو 2018
 النظم القانونية للمعاملات فى بورصة الاوراق المالية

Legal systems for transactions in securitiesشرم الشيخ5 أيام

The major securities & derivative دبي5 أيامالأوراق المالية الرئيسية والمشتقة

يونيو 2018
 البرنامج المتكامل فى الرقابة على أدوات وإجراءات الأسواق المالية

 The Integrated programme monitoring tools and procedures for
financial markets

لندن5 أيام

يوليو 2018
التحليل المالى و الإقتصادى والفنى لبورصات الذهب والنفط العالمية 

المستوى الأول
Financial, economic and technical analysis for global oil and gold 

stock markets(First level) 

إسطنبول5 أيام

دبي5 أيامالتحليل الرقمى لمؤشرات تتبع الإتجاة

الرياض5 أيامإتخاذ القررات الإستثمارية فى إدارة محفظة الأوراق المالية

 مهارات وتقنيات متقدمة فى التحليل الفنى والإحصائى للبورصات العالمية 
 Advanced skills and techniques in the technical and statistical

analysis of global stock markets
الاسكندرية5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
  Modern Expert for للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

Training & Consultation

المال اسواق  برامج 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
 التحليل الفنى لتداولات الاسهم

Technical analysis for stock tradingدبي5 أيام

 إدارة محفظة الأوراق المالية فى الأجل الطويل والقصير
Portfolio Management in Short and Med. Termالاردن5 أيام

ماليزيا5 أيامتقنيات بناء وإدارة محفظة الأوراق المالية  مستوى 1

الاسكندرية5 أيامأحدث التقنيات فى تحديد  توقيتات الشراء والبيع للأسهم

التقنيات  الحديثة فى التحليل الفنى (التحليل الرقمى) لمؤشرات تتبع 
مدريد5 أيامالإتجاة

سبتمبر 2018
 أحدث الأساليب والتقنيات فى إدارة محفظة الأوراق المالية  

Portfolio Management Techniques شرم الشيخ5 أيام

 عمـليات غسـيل الأمـوال وكيفية مكافحتها
Preventing money laundering operationsدبي5 أيام

القواعد المنظمة لعمل الصناديق الاستثمارية المتعلقة بشركات 
 الوساطة

Regulation of investment funds in brokerage firms
كوالالمبور5 أيام

التقارير الإحصائية والفنية لبورصات الأوراق المالية
Statistical and technical reports of stock exchangesدبي5 أيام

اكتوبر 2018
القاهرة5 أيامتقنيات بناء وإدارة المحفظة المضاربية مستوى 1 

الأساليب المتقدمة فى تصميم التقارير الإحصائية والفنية لبورصات 
إسطنبول5 أيامالأوراق المالية

دبي5 أيامالإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى3

تقنيات إدارة وبناء محفظة الأوراق المالية 
Portfolio Construction Technique    الدمام5 أيام

الاسكندرية5 أيامالإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى1 

المال اسواق  برامج 
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
دبي5 أيامالتحليل المالى للأسهم  مستوى أول

القاهرة5 أيامالتحليل الإقتصادى والفنى لبورصات الذهب العالمية المستوى 1

فرنسا5 أيامتقنيات بناء وإدارة المحفظة المضاربية مستوى 1 

لندن5 أيامالتحليل الإقتصادى والفنى  لأسواق العملات الدولية  ( مستوى أول) 

 اقتصاديات الأسواق المالية
The economics of financial marketsشرم الشيخ5 أيام

ديسمبر 2018
تقييم كفاءة سوق الأوراق المالية بإستخدام الأساليب الإحصائية لنتائج 

 مؤشرات التحليل الفنى
 Assess the efficiency of the stock market using statistical

methods for the results of technical analysis indicators

القاهرة5 أيام

 أساسيات التحليل الفني ( المستوى الأول )
 Basics of technical analysis 

(level I)
شرم الشيخ5 أيام

 المستوى الأول فى التحليل الفنى لبورصات الأوراق المالية
First level of technical analysis of the stock exchangesدبي5 أيام

 البعد الثالث في تقارير بورصة قطر
The third dimension in Qatar stock exchange reportsإسطنبول5 أيام

 إيداع الأوراق المالية
 Security depositsالدمام5 أيام

المال اسواق  برامج 
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Training & Consultation
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