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 2017- المالية
 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

 الربع االول

02-06 JAN االدارة الفعالة لألقسام المالية والمحاسبية لندن F1 

09-13 JAN رقابة البنوك على عمليات غسل االموال لندن F2 

16-20 JAN االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف لندن F3 

23-27 JAN اعداد التقارير المالية لندن F4 

06-10 FEB مهارات المحاسبة لغير المحاسبين لندن F5 

06-10 FEB المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية لندن F6 

06-10 FEB محاسبة التكاليف لغير المحاسبين لندن F7 

13-17 FEB إعداد الميزانية لندن F8 

13-17 FEB االدارة الفعالة لألقسام المالية والمحاسبية لندن F1 

13-17 FEB تمويل الشركات المساهمة لندن F26 

20-24 FEB قابة البنوك على عمليات غسل االموال لندن F9 

20-24 FEB المعايير الدولية للتقارير المالية لندن F10 

20-24 FEB النقود اإللكترونية لندن F28 

20-24 FEB اإلدارة الفعالة لألقسام المالية والمحاسبية لندن F20 

06-10 MAR اإلدارة والتخطيط الفعال للميزانية لندن F21 

06-10 MAR االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف لندن F3 

06-10 MAR التخطيط والتنبؤ المالي لندن F22 

06-10 MAR االتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية لندن F11 

06-10 MAR اعداد التقارير المالية لندن F12 

06-10 MAR إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد لندن F13 

06-10 MAR إعداد الموازنات التقديرية لندن F23 

06-10 MAR محاسبة التكاليف لغير المحاسبين لندن F14 

06-10 MAR إعداد القيود المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية لندن F16 

13-17 MAR التحليل المالي وقوائم التدفق النقدية لندن F17 

13-17 MAR الموازنات التقديرية و التقارير المالية لندن F27 

13-17 MAR المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية لندن F18 

13-17 MAR المالية للمدراء الماليين لندن F23 

20-24 MAR رقابة البنوك على عمليات غسل االموال لندن F19 

20-24 MAR االدارة الفعالة لألقسام المالية والمحاسبية لندن F1 

20-24 MAR االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف لندن F3 

 الربع الثاني

27-31 MAR القيود المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختاميةإعداد  لندن F16 
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03-07 APR التحليل المالي وقوائم التدفق النقدية لندن F17 

03-07 APR محاسبة التكاليف لندن F25 

03-07 APR المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية لندن F18 

10-14 APR االموال رقابة البنوك على عمليات غسل لندن F19 

17-21 APR اعداد التقارير المالية لندن F12 

24-28 APR  إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد لندن F13 

24-28 APR تمويل الشركات المساهمة لندن F26 

01-05 MAY محاسبة التكاليف لغير المحاسبين لندن F14 

01-05 MAY إعداد الموازنات التقديرية لندن F23 

01-05 MAY االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف لندن F15 

08-12 MAY التخطيط والتنبؤ المالي لندن F22 

08-12 MAY محاسبة التكاليف لغير المحاسبين لندن F7 

15-19 MAY إعداد الميزانية لندن F8 

22-26 MAY قابة البنوك على عمليات غسل االموال لندن F9 

22-26 MAY مهارات المحاسبة لغير المحاسبين لندن F5 

22-26 MAY النقود اإللكترونية لندن F28 

05-09 JUN اإلدارة الفعالة لألقسام المالية والمحاسبية لندن F20 

05-09 JUN اإلدارة والتخطيط الفعال للميزانية لندن F21 

05-09 JUN المعايير الدولية للتقارير المالية لندن F10 

05-09 JUN المالية للمدراء الماليين لندن F24 

05-09 JUN االتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية لندن F11 

05-09 JUN إعداد الموازنات التقديرية لندن F23 

05-09 JUN االدارة الفعالة لألقسام المالية والمحاسبية لندن F1 

12-16 JUN رقابة البنوك على عمليات غسل االموال لندن F2 

12-16 JUN االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف لندن F3 

19-23 JUN اعداد التقارير المالية لندن F4 

19-23 JUN مهارات المحاسبة لغير المحاسبين لندن F5 

19-23 JUN المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية لندن F6 

19-23 JUN محاسبة التكاليف لندن F25 

19-23 JUN إعداد الميزانية لندن F8 

 الربع الثالث

26-30 JUN مهارات المحاسبة لغير المحاسبين لندن F5 

4-8 JUL المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية لندن F6 

11-15 JUL محاسبة التكاليف لغير المحاسبين لندن F7 

18-22 JUL إعداد الميزانية لندن F8 

25-29 JUL البنوك على عمليات غسل االموالقابة  لندن F9 

mailto:info@lcentre.co.uk


 

Union House, 65-69 Shepherds Bush Green, London, W12 8TX, United Kingdom 
Mob: +44 7446077987, Email: info@lcentre.co.uk .www.lcentre.co.uk 

07-11 AUG االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف لندن F15 

07-11 AUG اإلدارة الفعالة لألقسام المالية والمحاسبية لندن F20 

07-11 AUG تمويل الشركات المساهمة لندن F26 

07-11 AUG والحسابات الختاميةإعداد القيود المحاسبية والقوائم المالية  لندن F16 

07-11 AUG الموازنات التقديرية و التقارير المالية لندن F27 

07-11AUG التحليل المالي وقوائم التدفق النقدية لندن F17 

07-11 AUG التخطيط والتنبؤ المالي لندن F22 

07-11 AUG المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية لندن F18 

07-11 AUG رقابة البنوك على عمليات غسل االموال لندن F19 

07-11 AUG المعايير الدولية للتقارير المالية لندن F10 

14-18 AUG االتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية لندن F11 

14-18 AUG مهارات المحاسبة لغير المحاسبين لندن F5 

14-18 AUG اعداد التقارير المالية لندن F12 

21-25 AUG إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد لندن F13 

21-25 AUG محاسبة التكاليف لغير المحاسبين لندن F14 

21-25 AUG االدارة الفعالة لألقسام المالية والمحاسبية لندن F1 

21 AUG - 01SEP محاسبة التكاليف لندن F25 

29 AUG - 01SEP غسل االموالرقابة البنوك على عمليات  لندن F2 

29 AUG - 01SEP إعداد الموازنات التقديرية لندن F23 

04-08 SEP االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف لندن F3 

04-08 SEP النقود اإللكترونية لندن F28 

11-15 SEP اعداد التقارير المالية لندن F4 

11-15 SEP المالية للمدراء الماليين لندن F24 

18-22 SEP مهارات المحاسبة لغير المحاسبين لندن F5 

25-29 SEP االتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية لندن F11 

25-29 SEP التحليل المالي وقوائم التدفق النقدية لندن F17 

25-29 SEP اإلدارة الفعالة لألقسام المالية والمحاسبية لندن F20 

25-29 SEP ألنظمة المحاسبة الحكومية المعايير المتقدمة لندن F18 

 الربع الرابع

02-06 OCT اعداد التقارير المالية لندن F12 

02-06 OCT تمويل الشركات المساهمة لندن F26 

09-13 OCT إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد لندن F13 

09-13 OCT محاسبة التكاليف لغير المحاسبين لندن F14 

09-13 OCT االدارة الفعالة لألقسام المالية والمحاسبية لندن F1 

16-20 OCT رقابة البنوك على عمليات غسل االموال لندن F2 

16-20 OCT االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف لندن F3 
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23-27 OCT اعداد التقارير المالية لندن F4 

23-27 OCT مهارات المحاسبة لغير المحاسبين لندن F5 

23-27 OCT النقود اإللكترونية لندن F28 

06-10 NOV التحليل المالي وقوائم التدفق النقدية لندن F17 

06-10 NOV المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية لندن F18 

06-10 NOV التخطيط والتنبؤ المالي لندن F22 

06-10 NOV رقابة البنوك على عمليات غسل االموال لندن F19 

06-10 NOV محاسبة التكاليف لندن F25 

13-17 NOV المعايير الدولية للتقارير المالية لندن F10 

13-17 NOV االتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية لندن F11 

13-17 NOV الموازنات التقديرية و التقارير المالية لندن F27 

20-24 NOV مهارات المحاسبة لغير المحاسبين لندن F5 

20-24 NOV اإلدارة الفعالة لألقسام المالية والمحاسبية لندن F20 

20-24 NOV اإلدارة والتخطيط الفعال للميزانية لندن F21 

27 NOV - 01DEC المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة الحكومية لندن F6 

04-08 DEC محاسبة التكاليف لغير المحاسبين لندن F7 

11-15 DEC الميزانية إعداد لندن F8 

18-22 DEC قابة البنوك على عمليات غسل االموالر لندن F9 

18-22 DEC لنقود اإللكترونيةا لندن F28 

18-22 DEC المالية للمدراء الماليين لندن F24 

25-29 DEC االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف لندن F15 

25-29 DEC إعداد الموازنات التقديرية لندن F23 

25-29 DEC تمويل الشركات المساهمة لندن F26 

25-29 DEC إعداد القيود المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية لندن F16 
 

 

 

 ادم هاسنر      

    مدير التسويق    
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