
2019

مركز الخبرة الحديثة للتدريب واإلستشارات) ميتك(  

TRAINING
PROGRAMS
GUIDE 
دليـل البرامج التدريبية

البرامج المالية
برامج المحاسبة المالية والحوكمة
برامج الموازنات والتخطيط المالى
برامج المحاسبة الادارية والتكاليف
برامج المراجعة والتدقيق
برامج ماليات القطاع النفطى
برامج التجارة الخارجية والبنوك
برامج الإحصاء



 Financial accounting and governance
programs

برامج المحاسبة المالية والحوكمة
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج المحاسبة المالية والحوكمة

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
IFRS ومعايير التقارير المالية الدولية IAS معايير المحاسبة الدولية 

 IAS International Accounting Standards and International Financial
Reporting Standards IFRS

كوالمبورالقاهرة5 أيام

الاستراتيجيات المتقدمة لتطوير الأداء المهنى للمحاسبة وفق معايير المحاسبة 
 الدولية

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

اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 Diploma in دورةة في المحاسبة - الضوابط والمعاملات المتقدمة 
Accounting - Advanced Controls and Transactions           لندندبي5 أيام

 معايير المحاسبة الدولية
International Accounting Standardsدبىالقاهرة5 أيام

فبراير 2019
دبيكوالمبور5 أيامالمحاسبة والمالية السياسات والإجراءات

كوالمبوردبي5 أيامالاتجاهات الحديثة في التعويضات والعوائد

النظم المتقدمة للمحاسبة عن الجوانب المالية لشئون الموظفين والموارد 
 البشرية

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

لندنالقاهرة5 أيام

 Efficient Finance and Accounting Operations: 2017 Best Practices and
Updatesجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
اعداد القوائم المالية فى ظل المعايير المحاسبية الدولية 

Preparation of financial statements under International Accounting 
Standards

الاردنشرم الشيخ5 أيام

GFMIS مدريدكوالمبور5 أيامإدارة النظم المالية الحكومية الحديثة

 قوائم التدفقات النقدية
Cash flowsاسطنبولالقاهرة5 أيام

كوالمبوراسطنبول5 أيامدورة اعداد هياكل الاجور و الحوافز

Rebuilding اسطنبولالاسكندرية5 أيامإعادة بناء الهياكل المالية
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
   معايير جودة تقارير وتحليل ونقد القوائم المالية

Quality reporting and analysis of financial statements & cash Standardsباريسشرم الشيخ5 أيام

   تنمية المهارات المحاسبية للعاملين باقسام المقبوضات والايرادات
 Skills development for workers accounting departments receipts and

revenue
كوالالمبوردبي5 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

اسطنبولالقاهرة5 أيام

   المحاسبه المتقدمة فى تسوية الجردية
Advanced Accounting in resolving inventoryجدةدبي5 أيام

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

Standards and International Financial Reporting IFRS / IAS
دبيالاسكندرية5 أيام

يونيو 2019
 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
لندنالقاهرة5 أيام

   التسويات الجردية والاخطاء المحاسبية ومعالجتها
Inventory adjustments and accounting errors and processingجدةدبى5 أيام

   دعم وتطوير الاداء المهنى المحاسبى المصروفات والتسويات
 Support and develop the professional performance accounting

expenses and adjustments
اسطنبولالقاهرة5 أيام

   تنمية المهارات المحاسبية في الوحدات الحكومية
The development of accounting skills in government unitsكوالمبورالاسكندرية5 أيام

يوليو 2019
Forecasting and Analyzing Cash Flowاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

المحاسبة واتخاذ القرار، نقل و تبادل المعلومات المالية
Accounting, Decision Making, & Financial Communication  القاهرةدبي5 أيام

خطوات بناء النظام المالى وأسس تطويره
Steps to build the foundations of the financial system and developmentكوالمبورالقاهرة5 أيام

 مهارات استخدام تطبيقات الحاسب الألي في مجال أعمال الشؤون المالية
 Use of computer applications in the field of business 

finance skills
جدةالاسكندرية5 أيام

برامج المحاسبة المالية والحوكمة
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
تبسيط الاجراءات المحاسبية

Simplify accounting proceduresالاردنشرم الشيخ5 أيام

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

accounts
اسطنبولدبي5 أيام

 الدورة المحاسبية للمشتريات و المخازن
Fifty accounting for purchases and storesباريسالقاهرة5 أيام

  المحاسبة الحكومية في ضوء المعايير الدولية
Government accounting in light of international standardsكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
كوالالمبوردبي5 أيامالبرنامج المتكامل فى المحاسبة المالية و المراجعة

Accounting and Finance for Non-  المحاسبة والمالية للمدراء غير الماليين 
Finance Managersاسطنبولالقاهرة5 أيام

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

governmental sector
كوالالمبورالاسكندرية5 أيام

Financial Forecasting: Tools and Techniquesدبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
الاتجاهات المحاسبية الحديثة لمحاسبة الرواتب و الاجور   

Advanced Course in Modern trends accounting for accounting, payrollاسبانياالقاهرة5 أيام

GFMIS كوالالمبورالاسكندرية5 أيامإدارة النظم المالية الحكومية الحديثة

اسطنبولشرم الشيخ5 أيامالإتجاهات الحديثة في التدقيق والرقابة الماليه والمراجعة الداخلية

    تدريبية المحاسبه لغير المحاسبين
 Accounting for Non accountantsالدمامدبي5 أيام

   مدى سلامة القرارات المالية المرتبطة بالسيولة قصيرة الاجل والربحية
 Extent of financial decisions related to the safety of short-term liquidity

and profitability
اسطنبولالاسكندرية5 أيام

برامج المحاسبة المالية والحوكمة
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
لندنالقاهرة5 أيامتطوير الأداء الفني والمالي لمسؤولي النقدية والخزائن

اسطنبولالاسكندرية5 أيامبناء مهارات المحاسبين حديثى التعيين

The number of accounting entries and financial statements and final 
accountsكوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 نظم المحاسبة للعاملين على الصندوق
Accounting systems for workers on the Fundجدةدبي5 أيام

   مهارات المحاسبة المالية المتقدمة
Skills Advanced Financial Accountingدبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
ادارة الازمات المالية

Financial Crisis Managementالقاهرة5 أيام

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

and expenses
شرم الشيخ5 أيام

دبي5 أياماجراءات المحاسبة التراكمية وتحديد نظام المعلومات المحاسبية

 معايير المحاسبة الدولية
International Accounting Standardsالاسكندرية5 أيام

برامج المحاسبة المالية والحوكمة
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



Budget & financial planning programs
برامج الموازنات والتخطيط المالى
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج الموازنات والتخطيط المالى

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
 اعداد الموازنات التخطيطية كأساس للرقابة وتقييم الاداء

 Preparation of planning budgets as a basis for monitoring and
evaluating performance

كوالمبورالقاهرة5 أيام

 تخطيط السيولة وإدارة النقدية 
Liquidity and cash management planningاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 المعايير والانظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط والإدارة المالية واعداد
لندندبي5 أيامالموازنات

 Strategic Planning,   التخطيط الاستراتيجي والرقابة الإدارية والموازنات الفعالة
Management Control & Effective Budgetingدبىالقاهرة5 أيام

فبراير 2019
التخطيط والنظم التحليلية المتقدمة لادارة التدقيق المالى وتطبيقاتها بالحاسب 

دبيكوالمبور5 أيامالألى

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

statements
كوالمبوردبي5 أيام

لندنالقاهرة5 أيامدورة قراءة و تحليل القوائم الماليه و الميزانيات لغير الماليين

 تطوير آليات التخطيط المالى وإعداد الموازنات
Development of the financial planning and budgeting mechanismsجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
الاتجاهات الحديثة في إعداد وتصميم الموازنات التخطيطية

Recent trends in the preparation and design planning budgetsالاردنشرم الشيخ5 أيام

 الأساليب الحديثة فى التخطيط المالى وإعداد الموازنات بإستخدام الحاسب الآلى
Modern methods of financial planning and budgeting CNCمدريدكوالمبور5 أيام

 دورة التخطيط المالى وإدارة النقدية
Diploma and cash management financial planningاسطنبولالقاهرة5 أيام

كوالمبوراسطنبول5 أيامالنظم المالية لشئون الموظفين والموارد البشرية واعداد موازنات العمالة

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

performance
اسطنبولالاسكندرية5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
قياس وتقييم الاداء المالي والمحاسبي بإستخدام الموازنات وبطاقة الاداء 

 BSC المتوازن 
 Measuring and evaluating financial performance and accounting

budgets and using the Balanced Scorecard BSC

باريسشرم الشيخ5 أيام

كوالالمبوردبي5 أيامإدارة الخزينة

 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

اسطنبولالقاهرة5 أيام

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

budget
جدةدبي5 أيام

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

دبيالاسكندرية5 أيام

يونيو 2019
لندنالقاهرة5 أيامإعداد الموازنات والتقارير المالية والحسابات الختامية

Budgeting & financial analysis skills جدةدبى5 أياممهارات التحليل المالى واعداد الموازنات

 الدورة المتكاملة لاعداد الموازنات  
Integrated program in the preparation of budgetsاسطنبولالقاهرة5 أيام

كوالمبورالاسكندرية5 أيامدورة التخطيط المالى وإدارة النقدية

يوليو 2019
 ديناميكية التخطيط وإدارة الموازنات المالية والتنبؤ المالي

 Dynamic planning and management of financial budgets and financial
forecasting

اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 مراجعة وتحليل الموازنات فى الدوائر والأجهزة الحكومية
 Review and analysis of budgets in government departmentsالقاهرةدبي5 أيام

 نظم التخطيط والتنبؤ واعداد الموازنات وتطبيقاتها
Planning, forecasting and budgeting systems and applicationsكوالمبورالقاهرة5 أيام

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

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

جدةالاسكندرية5 أيام

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
تطوير الأداء المالي وإعداد الخطط الماليه

The development of the financial performance and the preparation of 
financial plans

الاردنشرم الشيخ5 أيام

اسطنبولدبي5 أيامالتخطيط الإستراتيجى والرؤية المالية وإعداد الموازنات التخطيطية

باريسالقاهرة5 أيامالتخطيط الإبداعي والتنبؤ وإعداد الموازنات والرقابة على التكاليف

 Spreadsheet Skills  مهارات جداول البيانات للتخطيط والتنبؤ وإعداد الموازنات
for Planning, Forecasting & Budgetingكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
 الافصاح عن الاداء البيئى للشركات فى التقارير الخارجية

 Disclosure of corporate environmental performance in external
reporting

كوالالمبوردبي5 أيام

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

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

اسطنبولالقاهرة5 أيام

  مهارات إعداد الموازنات التشغيلية والمالية
The preparation of operational and financial budgeting skillsكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 اعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل الانحرافات 
 Prepare and monitor the implementation of budgets and analysis of

deviations
دبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
ادارة النقد وإعداد الموازنات التقديرية

Cash management and preparation of budgetsاسبانياالقاهرة5 أيام

 الأساليب الحديثة فى التخطيط المالى وإعداد الموازنات
Modern methods of budgeting and financial planningكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 الاساليب المعاصرة للتنبؤ والتخطيط واعداد الموازنات
Contemporary methods for forecasting, planning and budgetingاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 التخطيط الإستراتيجى والرؤية المالية وإعداد الموازنات التخطيطية
 Strategic planning and financial vision and the preparation of planning

budgets
الدمامدبي5 أيام

 التخطيط المالي الاستراتيجي وتحليل الموازنات والقوائم المالية
 Strategic financial planning and analysis of budgets and financial

statements
اسطنبولالاسكندرية5 أيام

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
 المعايير ولانظمة المالية والمحاسبية المتقدمة والتخطيط المالى واعداد

الموازنات
Financial and accounting standards and regulations and advanced 

financial planning and budgeting

لندنالقاهرة5 أيام

الإتجاهات الحديثة في التخطيط المالى وإعداد الموازنات
Recent trends in budgeting and financial planningاسطنبولالاسكندرية5 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

كوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 التحليل المالي و الجوانب المحاسبية في مراجعة الحسابات 
Financial analysis and accounting aspects of the auditجدةدبي5 أيام

Advanced Budgeting Workshopدبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
الإتجاهات الحديثة فى إعداد الموازنات الموجهة بالأهداف

Recent trends in the preparation of budgets oriented goalsالقاهرة5 أيام

شرم الشيخ5 أياماساليب التخطيط المالى واعداد الموزنات واعداد التقارير المالية

قياس وتقييم الاداء المالي والمحاسبي بإستخدام الموازنات وبطاقة الاداء 
 BSC المتوازن 

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

دبي5 أيام

الاسكندرية5 أيامإدارة الخزينة

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



 Administrative accounting and  
costs programs

برامج المحاسبة الادارية والتكاليف
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج المحاسبة الادارية والتكاليف

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
 نظم المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية

Accounting systems for the cost of human resourcesكوالمبورالقاهرة5 أيام

) T C M (اسطنبولشرم الشيخ5 أيامالإتجاهات الحديثة فى إدارة محاسبة التكاليف

Accounts Payable: From Accounting to Managementلندندبي5 أيام

 تقييم الأصول الثابتة
Evaluation of fixed assetsدبىالقاهرة5 أيام

فبراير 2019
 دور المحاسبة فى مجال صنع و أتخاذ القرار

The role of accounting in the field of decision-making and decisionدبيكوالمبور5 أيام

كوالمبوردبي5 أيامإدارة الديون المتعثرة وطرق معالجتها

 الافصاح المحاسبى وبرامج الهندسة المالية
Accounting disclosure and financial engineering programsلندنالقاهرة5 أيام

 المحاسبة والتحليل المالي لخدمة متخذي القرارات
Accounting and financial analysis to serve decision makersجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
المدير المالى وادوات تطوير الاداء

Director of financial performance and development toolsالاردنشرم الشيخ5 أيام

 المحاسبة والتكاليف فى المنـشأت الـفنـدقـية
And accounting costs in the hotel establishmentsمدريدكوالمبور5 أيام

 المهارات الأساسية للمدراء الماليين
Basic skills for CFOsاسطنبولالقاهرة5 أيام

 الأساليب الحديثة فى الادارة المالية للصيانة وخفض التكاليف
 Modern methods in the financial management of maintenance and

reduce costs
كوالمبوراسطنبول5 أيام

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

financial performance
اسطنبولالاسكندرية5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
 معايير المحاسبة الادارية

Managerial Accounting Standardsباريسشرم الشيخ5 أيام

Efficient finance and Accounting Operationsكوالالمبوردبي5 أيام

اسطنبولالقاهرة5 أيامتصميم و تطوير نظم التكاليف في الجهات الحكومية

Treasury & Cash Managementجدةدبي5 أيام

 محاسبة المسئولية وتقييم الأداء
Responsibility accounting and performance evaluationدبيالاسكندرية5 أيام

يونيو 2019
 النظم المحاسبية للأجور ومراقبة الوقت ودوام الـعاملين

Accounting systems to control wages and time and time workersلندنالقاهرة5 أيام

 المحاسبة عن التكاليف فى المستشفيات
Accounting for costs in hospitalsجدةدبى5 أيام

 الاتجاهات الحديثة فى ادارة محاسبة التكاليف
Recent trends in the management of cost accountingاسطنبولالقاهرة5 أيام

 الأساليب المحاسبية الأدارية
APB administrativeكوالمبورالاسكندرية5 أيام

يوليو 2019
 تطبيقات السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية الحديثة لأغراض دعم الأداء

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

اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 الأداء الفعال للمحاسب الأدارى
The effective functioning of the administrative accountantالقاهرةدبي5 أيام

 المحاسبة عن التكاليف فى قطاع المقاولات
Accounting for costs in the construction sectorكوالمبورالقاهرة5 أيام

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

and benefits of environmental protection(
جدةالاسكندرية5 أيام

برامج المحاسبة الادارية والتكاليف
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
تنميــة مهــارات المحاسـب لأغـراض تحسين الإنتاجية وتدعيم الربحية
Modern control mechanisms and performance evaluationالاردنشرم الشيخ5 أيام

اسطنبولدبي5 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 servicesباريسالقاهرة5 أيام

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامالتخطيط المالي و الرقابة و التدقيق على المعاملات الحكومية

سبتمبر 2019
 محاسبة التكاليف فى صناعة الأسمنت ومواد البناء

Cost accounting in the cement industry and construction materials كوالالمبوردبي5 أيام

)CFM( اسطنبولالقاهرة5 أيامالمدير المالي المعتمد

مشاكل حسابات المخـزون
The problems of the inventory accountsكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

Innovative Cost Savings Strategiesدبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
اسبانياالقاهرة5 أيامدورة محاسبة تكاليف المطاعم )الفرنشايز(

Accounts Payable: From Accounting to Managementكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

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

financial decisions
اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

الدمامدبي5 أياممحاسبة وادارة تكاليف المشروعات الصناعية

اسطنبولالاسكندرية5 أيامتنمية المهارات المحاسبية للعاملين بأقسام المقبوضات والإيرادات

برامج المحاسبة الادارية والتكاليف
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
لندنالقاهرة5 أيامالجوانب الإدارية و المالية و القانونية في خصخصة الوحدات الحكومية

مهارات قياس ورقابة التكلفة
Skills measurement and control costاسطنبولالاسكندرية5 أيام

الإدارة الفعالة للأقسام المالية والمحاسبية
Effective management of financial and accounting departmentsكوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

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

administrative
جدةدبي5 أيام

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

construction contracts
دبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
القاهرة5 أياممحاسبة التكاليف لغير المحاسبين

 المحاسبة والتكاليف فى صناعة الملابس الجاهزة
And accounting costs in the garment industryشرم الشيخ5 أيام

دبي5 أيامالبرنامج المتكامل في المحاسبة الإدارية والتكاليف

 مهارات قياس ورقابة التكلفة
Skills measurement and control costالاسكندرية5 أيام

برامج المحاسبة الادارية والتكاليف
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



Audit programs  
برامج المراجعة والتدقيق
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج المراجعة والتدقيق

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
كوالمبورالقاهرة5 أيامالمعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية

اسطنبولشرم الشيخ5 أيامالمراجعة الداخلية لنظم الجودة )الآيزو(

المعايير الدولية في المراجعة
International Standards on Auditingلندندبي5 أيام

 الرقابة المالية والتدقيق الإدارى
Financial control and audit administrativeدبىالقاهرة5 أيام

فبراير 2019
 الاتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المراجع الداخلى

 Recent trends to raise the efficiency of the performance of internal
auditor

دبيكوالمبور5 أيام

 التحليل المالي و الجوانب المحاسبية في مراجعة الحساب الختامى وتدقيق
كوالمبوردبي5 أيامالحسابات

 المراجعة والرقابة المالية
Audit and financial controlلندنالقاهرة5 أيام

جدهاسكندرية5 أيام دورة التدقيق المبني على المخاطر

مارس 2019
الاردنشرم الشيخ5 أيامالمراجعة المالية و الادارية لضمان الاداء المالي و الاداري

المراجعة الداخلية )الأسس والتطبيقات(
Internal Audit )fundamentals and applications)مدريدكوالمبور5 أيام

Balance auditاسطنبولالقاهرة5 أيام

كوالمبوراسطنبول5 أيام دورة التدقيق المبني على المخاطر

 الاساليب الحديثة لرفع كفاءة اداء المحاسب والمراقب المالى
 Modern methods of raising the efficiency of the performance of the

accountant and controller
اسطنبولالاسكندرية5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
باريسشرم الشيخ5 أيامكيفيـة تسجيـل ومراجعـة السجـلات المحاسبيـة الحكوميـة

كوالالمبوردبي5 أياملجان المراجعة فى الشركات وأهميتها

اسطنبولالقاهرة5 أيامالإتجاهات الحديثة في التدقيق والرقابة الماليه والمراجعة الداخلية

جدةدبي5 أيامالرقابة والتدقيق على الانظمه المحاسبيه 

دبيالاسكندرية5 أيامالرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة

يونيو 2019
لندنالقاهرة5 أيامالبرنامج المتكامل فى المحاسبة المالية و المراجعة

 Developing, Improving & تطوير وتحسين ومراقبة وظيفة التدقيق الداخلي
Monitoring the Internal Audit Functionجدةدبى5 أيام

 الرقابة المالية والتدقيق الإدارى
Financial control and audit administrativeاسطنبولالقاهرة5 أيام

كوالمبورالاسكندرية5 أيامالرقابة الداخلية: الامتثال والتشغيلية والمالية

يوليو 2019
اسطنبولشرم الشيخ5 أيامالتطبيقات الماليه و المحاسبه الالكترونيه نظام موارد

 مهارات أكتشاف الغش والتزوير فى المعاملات المالية
Skills discovery of fraud and fraud in financial transactionsالقاهرةدبي5 أيام

ورشة عمل المنهج المتكامل لإعداد الخبير المالي - التخطيط المالي وإعداد 
كوالمبورالقاهرة5 أيامالموازنة التخطيطية

 مراجعة الجودة من المنظور المحاسبى
Review of quality from the accounting perspectiveجدةالاسكندرية5 أيام

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
The final audit and audit  - الاردنشرم الشيخ5 أياممراجعة الحسابات الختامية وتدقيق الحسابات

 المراجعة الادارية ودورها فى الرقابة واتخاذ القرارت
Management Review and its role in the control and decision-makingاسطنبولدبي5 أيام

 لجان المراجعة فى الشركات وأهميتها
Audit committees in companies and their importanceباريسالقاهرة5 أيام

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

performance evaluation
كوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
 دراسة وتنمية وتطوير منظومة التدقيق الداخلى

Study and development of internal audit systemكوالالمبوردبي5 أيام

 المهارات المتخصصة فى التدقيق والتفتيش المالى والإدارى
Specialized skills in audit & inspection of financial and administrativeاسطنبولالقاهرة5 أيام

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامالمراجعة الإدارية و دورها في الرقابة و إتخاذ القرارت

 الاستراتيجيات الحديثة فى نظم الرقابة الداخلية والتدقيق
Strategies in modern systems of internal control and auditدبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
Preparation of Internal Auditors  - اسبانياالقاهرة5 أيامإعـداد المراجعين الداخليين

 المحاسبة والمراجعة عن الاداء الاجتماعى للشركات
Accounting and Auditing for social performance of companiesكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 دور المراجع الداخلى فى ادارة المخاطر المالية
The role of the internal auditor in the management of financial risksاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 الأتجاهات الحديثة فى مراجعة وفحص الحسابات
Modern trends in reviewing and checking accountsالدمامدبي5 أيام

 الاطار الفكرى والفنى للمراجعه البيئية 
)مبادئ ومعايير واساليب المراجعه البيئية(

Intellectual and artistic framework for environmental review 
)principles, standards and methods of environmental auditing(

اسطنبولالاسكندرية5 أيام

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
الاتجاهات المعاصره في التدقيق الداخلي والرقابة الادارية

Contemporary trends in the Internal Audit and Administrative Controlلندنالقاهرة5 أيام

مهارات اعداد وتدقيق الحساب الختامى للدولة
Skills to prepare and check the final account of the stateاسطنبولالاسكندرية5 أيام

الرقابة المالية فى الوحدات الحكومية
Financial control in government unitsكوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 التدقيق المبنى على المخاطر
Building on the audit riskجدةدبي5 أيام

 الأساليب الحديثة فى التدقيق والرقابة المالية 
Modern methods in the audit and financial controlدبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
  الاتجاهات الحديثة فى تدقيق وضبط مخاطر الإحتيال المالى

Recent trends in audit and control the risks of financial fraudالقاهرة5 أيام

شرم الشيخ5 أيامالمراجعة والتدقيق والرقابة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية

 المراجعة الإداريـــــة وتقييــــــم أداء المؤسســـــــــات
Administrative review and evaluate the performance of institutionsدبي5 أيام

المراجعة الداخلية )الأسس والتطبيقات(
Internal Audit )fundamentals and applications)الاسكندرية5 أيام

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



Oil Sector Finance Programs
برامج ماليات القطاع النفطى
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج ماليات القطاع النفطى

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى

Review budgets in the oil sectorكوالمبورالقاهرة5 أيام

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

حسابات التكاليف فى مصافى البترول
Costings of oil refineryلندندبي5 أيام

 الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول 
Control and financial analysis in the petroleum industryدبىالقاهرة5 أيام

فبراير 2019
 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز

Accounting and cost analysis in the oil and gas companiesدبيكوالمبور5 أيام

الاتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول
Recent trends in the treatment and chargeback in the oil sectorكوالمبوردبي5 أيام

 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
Accounting industrial oil companiesلندنالقاهرة5 أيام

 حسابات التكاليف فى مصافى البترول
Costings of oil refineryجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
مشاكل التكاليف فى شركات انتاج الزيت الخام

Cost problems in crude oil production companiesالاردنشرم الشيخ5 أيام

 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى
Review budgets in the oil sectorمدريدكوالمبور5 أيام

 الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول
Budgets and costs in the oil sectorاسطنبولالقاهرة5 أيام

 حسابات التكاليف فى مصافى البترول
Costings of oil refineryكوالمبوراسطنبول5 أيام

 الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول 
Control and financial analysis in the petroleum industryاسطنبولالاسكندرية5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
Accounting industrial oil companiesباريسشرم الشيخ5 أيام

كوالالمبوردبي5 أياماعداد وعرض التقارير المالية لقطاع البترول

النظم المحاسبية المتكاملة فى الصناعات النفطية
Integrated accounting systems in the oil industryاسطنبولالقاهرة5 أيام

 التقارير المالية فى قطاع البترول والطاقة
Financial reporting in the oil sector and energyجدةدبي5 أيام

دبيالاسكندرية5 أيامالإدارة المالية لمشروعات الطاقة

يونيو 2019
 الاتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول

Recent trends in the treatment and chargeback in the oil sectorلندنالقاهرة5 أيام

 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
Accounting industrial oil companiesجدةدبى5 أيام

 حسابات التكاليف فى مصافى البترول
Costings of oil refineryاسطنبولالقاهرة5 أيام

 مشاكل التكاليف فى شركات انتاج الزيت الخام
Cost problems in crude oil production companiesكوالمبورالاسكندرية5 أيام

يوليو 2019
 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز

Accounting and cost analysis in the oil and gas companiesاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 الموازنات والتكاليف فى قطاع البترول
Budgets and costs in the oil sectorالقاهرةدبي5 أيام

كوالمبورالقاهرة5 أيامالإدارة المالية لمشروعات الطاقة

 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
Accounting industrial oil companiesجدةالاسكندرية5 أيام

برامج ماليات القطاع النفطى
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
  الرقابة والتحليل المالي في صناعة البترول

Control and financial analysis in the petroleum industryالاردنشرم الشيخ5 أيام

 مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى
Review budgets in the oil sectorاسطنبولدبي5 أيام

 المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط
Accounting and information systems in the oil sectorباريسالقاهرة5 أيام

 حسابات التكاليف فى مصافى البترول
Costings of oil refineryكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
 المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط

Accounting and information systems in the oil sectorكوالالمبوردبي5 أيام

 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز
Accounting and cost analysis in the oil and gas companiesاسطنبولالقاهرة5 أيام

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامالإدارة المالية لمشروعات الطاقة

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

اكتوبر 2019
اسبانياالقاهرة5 أياماعداد وعرض التقارير المالية لقطاع البترول

 النظم المحاسبية المتكاملة فى الصناعات النفطية
Integrated accounting systems in the oil industryكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 التقارير المالية فى قطاع البترول والطاقة
Financial reporting in the oil sector and energyاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

الدمامدبي5 أيامالإدارة المالية لمشروعات الطاقة

 المحاسبة وتحليل التكاليف فى شركات النفط والغاز
Accounting and cost analysis in the oil and gas companiesاسطنبولالاسكندرية5 أيام

برامج ماليات القطاع النفطى
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط

Accounting and information systems in the oil sectorلندنالقاهرة5 أيام

مراجعة الموازنات التقديرية فى القطاع النفطى
Review budgets in the oil sectorاسطنبولالاسكندرية5 أيام

المحاسبة ونظم المعلومات فى قطاع النفط
Accounting and information systems in the oil sectorكوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 حسابات التكاليف فى مصافى البترول
Costings of oil refineryجدةدبي5 أيام

 المحاسبة الصناعية فى شركات البترول
Accounting industrial oil companiesدبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
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

 الاتجاهات الحديثة فى معالجة وتحميل التكاليف فى قطاع البترول
Recent trends in the treatment and chargeback in the oil sectorالاسكندرية5 أيام

برامج ماليات القطاع النفطى
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Foreign Trade and Banks programs  
برامج التجارة الخارجية والبنوك
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برامج التجارة الخارجية والبنوك

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
 شروط البيوع التجارية الدولية

Terms International Business Transactionsكوالمبورالقاهرة5 أيام

 الإعتمادات المستندية 
Documentary Creditsاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 استراتيجيات المصارف في فحص وتدقيق المستندات المتداولة على الإعتماد
 والقواعد )ISBP681(المستندى فى ضوء المعيار الدولى للممارسات المصرفية

  )URR725( الجديدة للتغطية بين المصارف
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(

لندندبي5 أيام

 الاعتمادات المستندية لشركات المقاولات وفق القواعد الجديدة
Letters of credit to construction companies according to new rulesدبىالقاهرة5 أيام

فبراير 2019
دبيكوالمبور5 أيامحسابات المقبوضات وسياسات إدارة الائتمان

مهارات البيع المصرفى الفعال
Effective Banking sales skillsكوالمبوردبي5 أيام

 أساسيات العمل المصرفى
The basics of bankingلندنالقاهرة5 أيام

 أساسيات العمليات المصرفية الدولية
The basics of international banking operationsجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
البرنامج المتكامل فى إدارة سلاسل الإمداد

Integrated program in supply chain managementالاردنشرم الشيخ5 أيام

مدريدكوالمبور5 أيامالتحليل المالي في القطاع المصرفي

 دعم مهارات إدارة المخاطر المصرفية
Support the banking risk management skillsاسطنبولالقاهرة5 أيام

كوالمبوراسطنبول5 أيام أساسيات العمل المصرفي لغير المصرفيين

اسطنبولالاسكندرية5 أيامعمليات مؤسسة النقد العربي السعودي
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
باريسشرم الشيخ5 أيامتسجيل المعاملات التجارية في المحاسبة

 ادارة الجودة الشاملة فى المصارف
Total quality management in banksكوالالمبوردبي5 أيام

اسطنبولالقاهرة5 أيامالأدوات المالية: الاعتراف والقياس وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي

جدةدبي5 أيامإعداد برامج التنمية للوزارات و الدول

دبيالاسكندرية5 أيامالبنوك التجارية وتمويل التجارة الخارجية

يونيو 2019
 أساليب تقييم المورديـن

Methods of evaluating suppliersلندنالقاهرة5 أيام

البرنامج التدريبي المختص بأساسيات نسبة الاقراض بين البنوك السعودية 
جدةدبى5 أيام)السايبر(

international trade contracts and systems of import and exportاسطنبولالقاهرة5 أيام

 الاعتمادات المستندية فى المملكة العربية السعودية
Documentary credits in Saudi Arabiaكوالمبورالاسكندرية5 أيام

يوليو 2019
 إدارة الفروع المصرفية
Banking Branchesاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 برنامج التجارة الخارجية والتسويق الدولى
Foreign Trade and International Marketing Programالقاهرةدبي5 أيام

 الإعتمادات المستندية ومشكلاتها التطبيقية
Letters of credit and applied problemsكوالمبورالقاهرة5 أيام

 نظم الدفع الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية
 Electronic payment and credit cards and tasks of the development of

banking systems
جدةالاسكندرية5 أيام

برامج التجارة الخارجية والبنوك
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
الاردنشرم الشيخ5 أيامالخدمات المصرفية و إدارة مخاطر الائتمان

 UCP600 القواعد الدولية للاعتمادات المستندية 
International Rules for Documentary Credits UCP600اسطنبولدبي5 أيام

 دعم مهارات إدارة المخاطر المصرفية
Support the banking risk management skillsباريسالقاهرة5 أيام

كوالالمبورالاسكندرية5 أيام أساسيات العمل المصرفي لغير المصرفيين

سبتمبر 2019
كوالالمبوردبي5 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

اسطنبولالقاهرة5 أيام

تطبيقات المحاسبة الإدارية فى المصارف والمؤسسات المالية
Management accounting in banks and financial institutions appsكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 الخلل فى الهياكل المالية ومداخل تطويرها
Imbalance in the financial structures and the entrances to developدبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى المصارف

Preparation & presentation of financial reporting in the banking skillsاسبانياالقاهرة5 أيام

Banking prepare budgets - كوالالمبورالاسكندرية5 أيامإعداد الموازنات المصرفية

 المراجعة والتفتيش فى قطاع المصارف
Audit and Inspection in the banking sectorاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 أدارة الأموال و تقيم كفاءة هيكل التمويل
 Money management and evaluation of the efficiency of the funding

structure
الدمامدبي5 أيام

accounts receivableاسطنبولالاسكندرية5 أيام

برامج التجارة الخارجية والبنوك
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
التفتيش المالي في قطاع البنوك

Financial inspection in the banking sectorلندنالقاهرة5 أيام

 الاتجاهات الحديثة للاعتمادات المستندية واعتمادات الجهوز وفق القواعد
  UCP600 الجديدة

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

اسطنبولالاسكندرية5 أيام

كوالالمبورشرم الشيخ5 أيامدورة حق الامتياز التجارى - الفرنشايز

 إدارة الخدمات اللوجستية
Logistics managementجدةدبي5 أيام

 مهارات البيع المصرفى الفعال
Effective Banking sales skillsدبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
التحليل المالي في القطاع المصرفي

Financial Analysis in the banking sectorالقاهرة5 أيام

 وسائل الدفع وآليات الضمان فى التجارة الخارجية
Payment methods and security mechanisms in foreign tradeشرم الشيخ5 أيام

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

)Documentary Credits - Documentary Collections - letters of 
guarantee( and international terms of trade sales )Incoterms 2010(

دبي5 أيام

 التخطيط والرقابة المالية فى القطاع المصرفى
Planning and financial control in the banking sectorالاسكندرية5 أيام

برامج التجارة الخارجية والبنوك
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Statistics programs
برامج الإحصاء
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برامج الإحصاء

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019

 التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية
Demographic analysis and population projections كوالالمبورالقاهرة5 أيام

SPSS التحليل الإحصائي في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بإستخدام برنامج 
 Statistical analysis on total quality management application using

SPSS program
اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الإلكتروني
Preparation of statistical tables and data analysis techniquesلندندبي5 أيام

  تصميم تعداد المنشآت الإقتصادية
Design census of economic establishmentsدبىالقاهرة5 أيام

فبراير 2019
 إحصاءات التجارة الدولية

International Trade Statisticsدبيكوالالمبور5 أيام

إحصاءات العمل
Labor statisticsكوالالمبوردبي5 أيام

 السكان والديموغرافيا
Population and Demographyلندنالقاهرة5 أيام

 النوعية الإحصائية وتطبيقات المناهج الجديدة لجمع البيانات
Statistical quality and new curricula applications for data collectionجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
 ورشة العمل الإقليمية حول تطبيق التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة

الاقتصادية
Regional workshop on the application of the international standard 

classification of all economic activities

الاردنشرم الشيخ5 أيام

 ورشة عمل تدريبية لإعداد جداول العرض والاستخدام
  Training workshop for preparing supply and use tables مدريدكوالالمبور5 أيام

 إحصاءات التمويل الحكومي
Statistics of Government finance اسطنبولالقاهرة5 أيام

Statistics and survey - كوالالمبوراسطنبول5 أيامدورة الاحصاء والمسح الميداني

 سجلات الأعمال الإحصائية للبلدان العربية
STATISTICAL BUSINESS REGISTERS TO ARABIC COUNTRIES اسطنبولالاسكندرية5 أيام
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
 مناهج المسح الأسري للدخل والإنفاق 

Household survey methods of income and expenditureباريسشرم الشيخ5 أيام

 تصميم العينات الإحصائية
Statistical samplings designكوالالمبوردبي5 أيام

إحصاءات القطاع الإنتاجي
The productive sector statisticsاسطنبولالقاهرة5 أيام

 تصميم تعداد المنشات الاقتصادية
 Designing of economic establishments’ census جدةدبي5 أيام

SPSS تحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج الإحصائى 
How to Analyse Data Using SPSSدبيالاسكندرية5 أيام

يونيو 2019
 إحصاءات البيئة

Environment statisticsلندنالقاهرة5 أيام

 الحسابات القومية الربعية
Benchmarking of Quarterly Data using Program BENCHجدةدبى5 أيام

 معلومات الأمن الغذائي والإحصاءات
Food security information and statisticsاسطنبولالقاهرة5 أيام

 المؤشرات والإسقاطات الديموغرافية
Demographic indicators and projectionsكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

يوليو 2019
 دورة منهجيات قياس الاقتصاد غير الرسمي

 Methodologies for measuring the informal economyاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

   إدارة قواعد البيانات
Database Management القاهرةدبي5 أيام

 إحصاءات الأسعار
Prices statisticsكوالالمبورالقاهرة5 أيام

 إحصاءات الصحة
Health statisticsجدةالاسكندرية5 أيام

برامج الإحصاء
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
الإحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات

Statistics role in the planning, follow-up and decision-makingالاردنشرم الشيخ5 أيام

TOT about using software package ADePT 
 ADePTاسطنبولدبي5 أيامورشة تدريب مدربين حول استخدام الحزمة البرمجية

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

 Review 3 of the principles and recommendations of the general
population and housing census and its quality assessment

باريسالقاهرة5 أيام

 الحيود السداسي SIX SIGMA والتحكم الإحصائي للعمليات
  SIX SIGMA Hexagon diffraction and statistical controlكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
 التقنيات الحديثة للتحليل المالى والاحصائي 

Modern techniques of financial analysis and statisticalكوالالمبوردبي5 أيام

SPSS مبادئ في الإحصاء والتحليل الاحصائي المتقدم باستخدام برمجية 
 Principles of statistics and advanced statistical analysis using SPSS

software
اسطنبولالقاهرة5 أيام

ورشة ربط التعدادات السكانية والزراعية
Linking agricultural and censusesكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 دورة تدريبية حول التقييم السريع لعمالة الاطفال
   Child  labour assessment  دبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
دورة تصميم العينات

Statistical sampling design اسبانياالقاهرة5 أيام

 مراقبة الجودة إحصائياً باستخدام الحاسب الإلكتروني
Using statistical quality control techniquesكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 تقييم بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 
Data evaluation of General Census of Population and Housingاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 احصاءات النقل والإتصال
Transport and communication statisticsالدمامدبي5 أيام

 دورة مبادئ الإحصاء و العينات و مسوح الثروة السمكية
Principles of statistics and samples and fishery surveysاسطنبولالاسكندرية5 أيام

برامج الإحصاء

35TRAINING PLAN 2019

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية

Statistical skills in the preparation of management reportsلندنالقاهرة5 أيام

دورة إجراء و تحليل مسوح قوة العمل لرصد سوق العمل
Conduct and analysis of labour force surveys to monitor the labour 

market 
اسطنبولالاسكندرية5 أيام

  تعدين البيانات
  Data Mining كوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 إحصاءات السياحة
Tourism statisticsجدةدبي5 أيام

 دورة التحليل الاحصائي المعمق للبيانات الاجتماعية و الاقتصادية
Rigorous statistical analysis of social and economic dataدبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
إحصاءات قطاع الخدمات

Services sector statisticsالقاهرة5 أيام

 إحصاءات النقد والتمويل
Monetary and Finance Statisticsشرم الشيخ5 أيام

 ورشة احصاءات التجارة الدولية
International trade statisticsدبي5 أيام

 إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الإلكتروني
Preparation of statistical tables and data analysis techniquesالاسكندرية5 أيام

برامج الإحصاء
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