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 2017- داريةاإل
 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

 ولالربع األ

2-6 JAN االتجاهات الحديثة في التخطيط االستراتيجي لندن A1 

2-6 JAN التخطيط االستراتيجي للبلديات لندن A2 

2-6 JAN التفكير اإلبداعي لندن A3 

9-13 JAN السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة جالسكو A4 

9-21 JAN إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

9-13 JAN األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

9-13 JAN نظام العمل السعودي لندن A7 

16-20 JAN الرقابة على أعمال اإلدارة لندن A8 

16-20 JAN استراتيجيات اإلدارة الجامعية لندن A9 

16-20 JAN إدارة الجودة الشاملة لندن A10 

23-27 JAN تطوير مهارات الموارد البشرية لندن A11 

23-27 JAN مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت  لندن A12 

23-27 JAN المهارات االدارية للمشرفين جالسكو A13 

23-27 JAN المؤسسات داخل المخاطر وتحليل االخطار من الوقاية لندن A69 

6-10 FEB القيادة االستراتيجية لندن A14 

6-10 FEB المتكامل القدرات نضج لندن CMMI A70 

6-10 FEB التطوعية األعمال إدارة لندن A40 

6-10 FEB استراتيجيات التطوير االداري لندن A15 

6-10 FEB الحديثة في التحقيقات االداريةاالتجاهات  لندن A16 

6-10 FEB مهارات التفاوض الفعال لندن A17 

6-10 FEB استراتيجيات العالقات العامة في مواجهة االزمات لندن A18 

6-10 FEB التفكير االبداعي  لندن A3 

6-10 FEB القيادة االستراتيجية لندن A14 

13-17 FEB إدارة الذات والوقت لندن A19 

13-17 FEB التميز في إدارة الموارد البشرية لندن A20 

13-17 FEB التفكير القيادي االستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط  لندن A21 

20-24 FEB تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجهات الحكومية لندن A22 

20-24 FEB استراتيجيات التفاوض الفعال لندن A23 

20-24 FEB مهارات التحقيق االداري جالسكو A24 

20-24 FEB اإللكترونية األرشفة لندن A50 

20-24 FEB الجامعي التعليم في الشاملة الجودة لندن A57 

20-24 FEB العمالء خدمة في التمييز لندن A58 
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20-24 FEB الجودة ضبط إدارة لندن A51 

20-24 FEB المستشفيات إدارة لندن A61 

6-10 MAR مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

6-10 MAR البيئي األثر وتقييم البيئة حماية استراتيجيات لندن A68 

6-10 MAR اإللكترونية الحكومة لندن A54 

6-10 MAR العمل مجموعات قيادة لندن A46 

6-10 MAR العمالء عالقات إدارة لندن A47 

6-10 MAR والمنتزهات الحدائق إدارة لندن A56 

6-10 MAR للمهندسين اإلدارية المهارات لندن A64 

6-10 MAR الجماعي العمل إدارة لندن A45 

6-10 MAR اإلدارية واللوائح األنظمة جالسكو A43 

6-10 MAR إدارة المكاتب العليا لندن A25 

6-10 MAR والتنسيق والتخطيط التنظيم فى اإلدارى اإلبداع لندن A41 

6-10 MAR المؤسسية االتصاالت لندن A42 

6-10 MAR حوكمة المؤسسات لندن A26 

6-10MAR تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

6-10 MAR الخسائر ومنع المهنية والسالمة األمن أنظمة إدارة لندن A65 

13-17 MAR االداريةالمنظور االبتكاري لحل المشكالت  لندن A28 

13-17 MAR مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 

13-17 MAR المهارات القانونية لإلداريين جالسكو A30 

13-17 MAR اإلمداد إدارة لندن A60 

13-17 MAR اإللكترونية المشتريات لندن A59 

13-17 MAR النجاح هندسة لندن A55 

13-17 MAR البيئية السالمة لندن A53 

13-17 MAR األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

13-17 MAR المؤسسات داخل الجودة لنظام الداخلي التدقيق لندن A67 

20-24 MAR السلطة التأديبية بين القانون واالدارة لندن A31 

20-24 MAR مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

20-24 MAR االستراتيجية اإلبداعية للسكرتير التنفيذي لندن A32 

20-24 MAR التخطيط في إدارة المشاريع لندن A33 

27-31 MAR االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية مانشستر A16 

27-31 MAR االساليب الحديثة في البيع لندن A34 

20 MAR -1 APR إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

27-31 MAR االدارة االستراتيجية لرؤساء البلديات لندن A35 

27-31 MAR االدارة االلكترونية لندن A49 

27-31 MAR تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

mailto:info@lcentre.co.uk
http://www.lcentre.co.uk/
http://www.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  

 الربع الثاني

27-31 MAR السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة  لندن A4 

27-31 MAR االتجاهات الحديثة في التخطيط االستراتيجي لندن A1 

27-31 MAR التخطيط االستراتيجي للبلديات لندن A2 

3-7 APR التفكير اإلبداعي لندن A3 

3-7 APR المؤسسات داخل المخاطر وتحليل االخطار من الوقاية لندن A69 

3-7 APR السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة  جالسكو A4 

3-7 APR والمحاسبية المالية لألقسام الفعالة اإلدارة لندن A63 

3-7 APR المهنية والسالمة الصحة إدارة لندن A51 

3-7 APR االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن A16 

3-7 APR إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

3-7 APR مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت  لندن A12 

3-7 APR البشرية للموارد الشاملة الجودة إدارة لندن A44 

3-7 APR العمالء خدمة في التميز لندن A58 

10-14 APR المهارات االدارية للمشرفين لندن A13 

10-14 APR استراتيجيات التطوير االداري لندن A15 

10-14 APR مهارات التفاوض الفعال لندن A17 

17-21 APR استراتيجيات العالقات العامة في مواجهة االزمات لندن A18 

17-21 APR التفكير االبداعي  لندن A3 

17-21 APR القيادة االستراتيجية لندن A14 

17-21 APR إدارة الذات والوقت لندن A19 

17-21 APR والمخازن المشتريات إدارة لندن A62 

17-21 APR اإلخالء وخطة الطوارئ عمليات ادارة لندن A66 

24-28 APR األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

24-28 APR الرقابة على أعمال اإلدارة لندن A8 

24-28 APR استراتيجيات اإلدارة الجامعية لندن A9 

24-28 APR إدارة الجودة الشاملة لندن A10 

24-28 APR والتنسيق والتخطيط التنظيم فى اإلدارى اإلبداع لندن A41 

24-28 APR العمالء خدمة في التمييز لندن A58 

1-5 MAY تطوير مهارات موظفي الموارد البشرية لندن A11 

1-5 MAY العمل مجموعات قيادة لندن A46 

1-5 MAY التميز في إدارة الموارد البشرية لندن A20 

1-5 MAY التفكير القيادي االستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط  لندن A21 

1-5 MAY الصحي القطاع في الشاملة الجودة ادارة لندن A48 

9-12 MAY تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

9-12 MAY المنظور االبتكاري لحل المشكالت االدارية لندن A28 
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8-12 MAY مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 

8-12 MAY المهارات القانونية لإلداريين لندن A30 

8-12 MAY المتكامل القدرات نضج لندن CMMI A70 

15-19 MAY األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

15-19 MAY االستراتيجية اإلبداعية للسكرتير التنفيذي لندن A32 

15-19 MAY التخطيط في إدارة المشاريع لندن A33 

15-19 MAY االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لندن A16 

22-26 MAY االساليب الحديثة في البيع لندن A34 

22-26 MAY الجودة ضبط إدارة لندن A51 

22-26 MAY الجامعي التعليم في الشاملة الجودة لندن A57 

22 MAY-3 JUN إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

22-26 MAY االدارة االستراتيجية لرؤساء البلديات لندن A35 

22-26 MAY التطوعية األعمال إدارة لندن A40 

22-26 MAY الخسائر ومنع المهنية والسالمة األمن أنظمة إدارة لندن A65 

22-26 MAY والمخازن المشتريات إدارة لندن A62 

5-9 JUN مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

5-9 JUN اإلدارية واللوائح األنظمة جالسكو A43 

5-9 JUN تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجهات الحكومية لندن A22 

5-9 JUN المؤسسية االتصاالت لندن A42 

5-9 JUN استراتيجيات التفاوض الفعال لندن A23 

12-16 JUN التحقيق االداريمهارات  لندن A24 

12-16 JUN إدارة المكاتب العليا لندن A25 

12-16 JUN اإللكترونية الحكومة لندن A54 

12-16 JUN المفاهيم الحديثة في حوكمة الشركات لندن A36 

12-16 JUN مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

12-16 JUN البيئية السالمة لندن A53 

91-23 JUN التفكير القيادي االستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط  لندن A21 

19-23 JUN للمهندسين اإلدارية المهارات لندن A64 

19-23 JUN تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

19-23 JUN المنظور االبتكاري لحل المشكالت االدارية لندن A28 

26-30 JUN مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 

26-30 JUN الجماعي العمل إدارة لندن A45 

26-30 JUN المهارات القانونية لإلداريين لندن A30 

26-30 JUN التفكير االبداعي  لندن A3 

26-30 JUN القيادة االستراتيجية لندن A14 

26-30 JUN التخطيط في إدارة المشاريع لندن A33 
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26-30 JUN االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لندن A16 

26-30 JUN النجاح هندسة لندن A55 

26-30 JUN البيئي األثر وتقييم البيئة حماية استراتيجيات لندن A68 

 الربع الثالث

3-7 JUL تطوير مهارات  موظفي الموارد البشرية  لندن A37 

3-7 JUL اإلمداد إدارة لندن A60 

3-7 JUL المهارات االدارية للمشرفين لندن A13 

10-14 JUL استراتيجيات التطوير االداري لندن A15 

10-14 JUL مهارات التفاوض الفعال لندن A17 

10-14 JUL استراتيجيات العالقات العامة في مواجهة االزمات لندن A18 

16-20 JUL التفكير االبداعي  لندن A3 

16-20 JUL القيادة االستراتيجية لندن A14 

24-28 JUL إدارة الذات والوقت لندن A19 

24-28 JUL التميز في إدارة الموارد البشرية لندن A20 

24-28 JUL التفكير القيادي االستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط  لندن A21 

24-28 JUL العمالء عالقات إدارة لندن A47 

24-28 JUL والمنتزهات الحدائق إدارة لندن A56 

1-5 AUG تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجهات الحكومية لندن A22 

1-5 AUG العمالء خدمة في التميز لندن A58 

1-5 AUG والمحاسبية المالية لألقسام الفعالة اإلدارة لندن A63 

1-5 AUG اإللكترونية األرشفة لندن A50 

1-5 AUG التطوعية األعمال إدارة لندن A40 

1-5 AUG مهارات التحقيق االداري لندن A24 

1-5 AUG استراتيجيات التفاوض الفعال لندن A23 

1-5 AUG مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

1-5 AUG السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة لندن A4 

1-5 AUG االستراتيجياالتجاهات الحديثة في التخطيط  لندن A1 

1-5 AUG التخطيط االستراتيجي للبلديات لندن A2 

1-5 AUG اإللكترونية المشتريات لندن A59 

1-13 AUG إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

7-11 AUG التفكير اإلبداعي لندن A3 

7-11 AUG األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

7-11 AUG على أعمال اإلدارةالرقابة  لندن A8 

7-11 AUG القيادة االستراتيجية لندن A14 

14-18 AUG المهارات االدارية للمشرفين لندن A13 

14-18 AUG استراتيجيات اإلدارة الجامعية لندن A9 
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14-18 AUG المهنية والسالمة الصحة إدارة لندن A51 

14-18 AUG االداريةاالتجاهات الحديثة في التحقيقات  لندن A16 

14-18 AUG البشرية للموارد الشاملة الجودة إدارة لندن A44 

14-18 AUG اإلخالء وخطة الطوارئ عمليات ادارة لندن A66 

14-18 AUG إدارة الجودة الشاملة لندن A10 

14-18 AUG إدارة المكاتب العليا لندن A25 

14-18 AUG االدارة االلكترونية لندن A49 

21-25 AUG حوكمة المؤسسات لندن A26 

21-25 AUG تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

21-25 AUG المنظور االبتكاري لحل المشكالت االدارية لندن A28 

21-25 AUG السكرتارية وادارة المكاتب المتطورة لندن A4 

21-25 AUG والمرؤوسينمهارات التعامل مع الرؤساء  لندن A29 

21-25 AUG العمالء خدمة في التمييز لندن A58 

28 AUG-1 SEP المهارات القانونية لإلداريين لندن A30 

28 AUG-1 SEP المستشفيات إدارة لندن A61 

28AUG-1 SEP العمل مجموعات قيادة لندن A46 

28 AUG-1 SEP اإلدارية واللوائح األنظمة لندن A43 

28 AUG-1 SEP والتنسيق والتخطيط التنظيم فى اإلدارى اإلبداع لندن A41 

28 AUG-1 SEP استراتيجيات ومهارات التفاوض لندن A38 

28 AUG-1 SEP المؤسسات داخل الجودة لنظام الداخلي التدقيق لندن A67 

28 AUG-1 SEP األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

28 AUG-1 SEP الحديثة في التحقيقات اإلداريةاالتجاهات  لندن A16 

28 AUG-1 SEP االساليب الحديثة في البيع لندن A34 

28 AUG-1 SEP الجودة ضبط إدارة لندن A51 

28 AUG-1 SEP المؤسسات داخل المخاطر وتحليل االخطار من الوقاية لندن A69 

4-8 SEP المفاهيم الحديثة في حوكمة الشركات لندن A36 

4-8 SEP إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

4-8 SEP االدارة االستراتيجية لرؤساء البلديات لندن A35 

4-8 SEP االستراتيجية اإلبداعية للسكرتير التنفيذي لندن A32 

4-8 SEP التخطيط في إدارة المشاريع  لندن A33 

11-15 SEP تطوير  مهارات مدراء الموارد البشرية لندن A39 

11-15 SEP القيادة االستراتيجية لندن A14 

11-15 SEP الصحي القطاع في الشاملة الجودة ادارة لندن A48 

11-15 SEP والمخازن المشتريات إدارة لندن A62 

11-15 SEP المهارات االدارية للمشرفين لندن A13 

18-22 SEP استراتيجيات اإلدارة الجامعية لندن A9 
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18-22 SEP المكاتب العلياإدارة  لندن A25 

18-22 SEP االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن A16 

25-29 SEP مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

25-29 SEP اإللكترونية األرشفة لندن A50 

25-29 SEP السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة لندن A4 

25-29 SEP االستراتيجي للبلدياتالتخطيط  لندن A2 

25-29 SEP استراتيجيات ومهارات التفاوض لندن A38 

 الربع الرابع

2-6 OCT الرقابة على أعمال اإلدارة لندن A8 

2-6 OCT للمهندسين اإلدارية المهارات لندن A64 

2-6 OCT استراتيجيات اإلدارة الجامعية لندن A9 

2-6 OCT اإللكترونية الحكومة لندن A54 

9-13 OCT إدارة الجودة الشاملة لندن A10 

9-13 OCT مهارات التحقيق االداري لندن A24 

9-13 OCT السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة لندن A4 

9-13 OCT االتجاهات الحديثة في التخطيط االستراتيجي لندن A1 

9-13 OCT التخطيط االستراتيجي للبلديات لندن A2 

16-20 OCT التفكير اإلبداعي لندن A3 

16-20 OCT إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

16-20 OCT األساليب الحديثة في إدارة األزمات  لندن A6 

16-20 OCT المؤسسية االتصاالت لندن A42 

23-27 OCT المهارات االدارية للمشرفين لندن A13 

23-27 OCT استراتيجيات التطوير االداري لندن A15 

23-27 OCT التفكير االبداعي  لندن A3 

23-27 OCT العمالء خدمة في التميز لندن A58 

23-27 OCT القيادة االستراتيجية لندن A14 

23-27 OCT الجامعي التعليم في الشاملة الجودة لندن A57 

23-27 OCT المتكامل القدرات نضج لندن CMMI A70 

6-10 NOV والوقتإدارة الذات  لندن A19 

6-10 NOV والمحاسبية المالية لألقسام الفعالة اإلدارة لندن A63 

6-10 NOV التميز في إدارة الموارد البشرية لندن A20 

6-10 NOV التطوعية األعمال إدارة لندن A40 

6-10 NOV مهارات التفاوض الفعال لندن A17 

6-10 NOV مواجهة االزماتاستراتيجيات العالقات العامة في  لندن A18 

6-10 NOV التفكير القيادي االستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط لندن A21 

6-10 NOV المهارات القانونية لإلداريين لندن A30 
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6-10 NOV مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت  لندن A12 

13-17 NOV تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجهات الحكومية لندن A22 

13-17 NOV البشرية للموارد الشاملة الجودة إدارة لندن A44 

13-17 NOV استراتيجيات التفاوض الفعال لندن A23 

13-17 NOV إدارة المكاتب العليا لندن A25 

20-24 NOV االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن A16 

20-24 NOV حوكمة المؤسسات لندن A26 

20-24 NOV النجاح هندسة لندن A55 

20-24 NOV التفكير االبداعي لندن A3 

20-24 NOV الخسائر ومنع المهنية والسالمة األمن أنظمة إدارة لندن A65 

20-24 NOV االدارة االلكترونية لندن A49 

20-24 NOV المفاهيم الحديثة في حوكمة الشركات لندن A36 

20-24 NOV البيئي األثر وتقييم البيئة حماية استراتيجيات لندن A68 

20-24 NOV والمنتزهات الحدائق إدارة لندن A56 

20-24 NOV اإلمداد إدارة لندن A60 

20-24 NOV المستشفيات إدارة لندن A61 

27 NOV-1 DEC تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

27 NOV-1 DEC لحل المشكالت االداريةالمنظور االبتكاري  لندن A28 

27 NOV-1 DEC التخطيط في إدارة المشاريع لندن A33 

27 NOV-1 DEC البيئية السالمة لندن A53 

27 NOV-1 DEC اإللكترونية المشتريات لندن A59 

4-8 DEC السكرتارية وادارة المكاتب المتطورة لندن A4 

4-8 DEC اإلداريةاالتجاهات الحديثة في التحقيقات  لندن A16 

4-8 DEC المهنية والسالمة الصحة إدارة لندن A51 

4-8 DEC الجماعي العمل إدارة لندن A45 

4-8 DEC اإلدارية واللوائح األنظمة لندن A43 

4-8 DEC االساليب الحديثة في البيع لندن A34 

4-8 DEC اإلخالء وخطة الطوارئ عمليات ادارة لندن A66 

11-23 DEC إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

11-15 DEC مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 

11-15 DEC المهارات القانونية لإلداريين لندن A30 

18-22 DEC األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

18-22 DEC االستراتيجية اإلبداعية للسكرتير التنفيذي لندن A32 

18-22 DEC االدارة االستراتيجية لرؤساء البلديات لندن A35 

18-22 DEC للمهندسين اإلدارية المهارات لندن A64 

25-31 DEC استراتيجيات ومهارات التفاوض لندن A38 
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25-31 DEC المؤسسات داخل الجودة لنظام الداخلي التدقيق لندن A67 

25-31 DEC العمالء عالقات إدارة لندن A47 

25-31 DEC والمخازن المشتريات إدارة لندن A62 

25-31 DEC القيادة االستراتيجية لندن A14 
 

 -2017 الهندسية و التقنية

 التاريخ

المكا
 الرقم الدورة التدريبية ن

 الربع االول

09-13 JAN المهارات االساسية في الهندسة الميكانيكية لندن E1 

09-20 JAN تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

16-20 JAN مبادئ تحويل الطاقة الميكانيكية لندن E3 

16-20 JAN نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

23-27 JAN ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

06-10 FEB و الهندسية الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية لندن E6 

06-10 FEB المهارات االساسية في الهندسة الميكانيكية لندن E1 

13-17 FEB ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

20-24 FEB صيانة و اصالح المحركات الديزل في محطات توليد الكهرباء  لندن E7 

20-24 FEB التقنيات الحديثة في االلواح الطاقة الشمسية الحرارية  لندن E8 

06-10 MAR تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

06-10 MAR لندن 
 التصميم اإلنشائي للمهندسينمهارات 

E2

5 

06-10 MAR نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

06-10 MAR لندن 
 SPSSالتحليل االحصائي باستخدام برنامج 

E2

7 

06-10 MAR لندن 

التطبيقات الحديثة في  مايكروسوفت وورد واستخدامه في التقارير 

 الهندسية

E2

0 

06-10 MAR لندن 
AutoCAD 2014 

E2

2 

06-10 MAR لندن 
 أمن الشبكات والمعلومات

E2

4 

06-10 MAR لندن 
 تصميم الحدائق

E2

6 

13-17 MAR صيانة و اصالح المحركات الديزل في محطات توليد الكهرباء  لندن E7 

13-17 MAR الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

20-31 MAR تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

20-24 MAR ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 
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20-24 MAR التقنيات الحديثة في االلواح الطاقة الشمسية الحرارية  لندن E8 

 الربع الثاني

27 MAR-07APR تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

27-31 MAR مبادئ تحويل الطاقة الميكانيكية لندن E3 

27-31 MAR نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

03-07 APR ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

03-07 APR المهارات الساسية في الهندسة الميكانيكية لندن E1 

10-14 APR تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

17-21 APR الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

24-28 APR باءالكهرحمولة معايرة تقنيات الحديثة ألواح الكهروضوئية و  لندن E9 

24-28 APR لندن 
 أمن الشبكات والمعلومات

E2

4 

24-28 APR لندن 
 SPSSالتحليل االحصائي باستخدام برنامج 

E2

7 

01-05 MAY لندن 
 تطبيقات المضخات الحرارية

E1

5 

08-12 MAY لندن 

في مايكروسوفت باور بوينت وكيفية القيام بعرض التطبيقات الحديثة 

 تقديمي

E2

1 

22-26 MAY ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

22-26 MAY لندن 
 دورات التبريد

E1

2 

05-15 JUN تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

05-09 JUN لندن 
 التقنيات الحديثة في استغالل  طاقة الرياح 

E1

0 

12-16 JUN لندن 
AutoCAD 2014 

E2

2 

12-16 JUN لندن 
 تصميم الحدائق

E2

6 

19-23 JUN الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

 الربع الثالث

26-30 JUN الميكانيكيةالمهارات االساسية في الهندسة  لندن E1 

03-15 JUL تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

03-07 JUL لندن 
 التصميم اإلنشائي للمهندسينمهارات 

E2

5 

24-28 JUL مبادئ تحويل الطاقة الميكانيكية لندن E3 

07-11 AUG نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

07-11 AUG ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

07-11 AUG لندن 
 SPSSالتحليل االحصائي باستخدام برنامج 

E2

7 
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07-11 AUG الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

07-11 AUG المهارات الساسية في الهندسة الميكانيكية لندن E1 

07-11 AUG لندن 
 تشغيل محركات الديزل والصيانة

E1

8 

07-11 AUG لندن 
 التقنيات الحديثة في استغالل  طاقة الرياح 

E1

0 

14-18 AUG لندن 
 المبادالت الحرارية تطبيقات

E1

6 

21-25 AUG لندن 
Autodesk Inventor 2014  

E2

3 

21-25 AUG لندن 
 أمن الشبكات والمعلومات

E2

4 

21-25 AUG لندن 

التطبيقات الحديثة في مايكروسوفت باور بوينت وكيفية القيام بعرض 

 تقديمي

E2

1 

28 AUG-08 

SEP لندن 
 تكنولوجيات الطاقة المتجددة

E2 

04-08 SEP لندن 
 تشغيل محركات البنزين والصيانة

E1

7 

04-08 SEP الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

11-15 SEP لندن 
 التقنيات الحديثة في استغالل  طاقة الرياح 

E1

0 

11-15 SEP لندن 
 تصميم الحدائق

E2

6 

11-15 SEP نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

25-29 SEP ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

25-29 SEP لندن 
AutoCAD 2014 

E2

2 

 الربع الرابع

02-06 OCT ساسية في الهندسة الميكانيكيةالمهارات اال لندن E1 

09-20 OCT تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

16-20 OCT لندن 
 التصميم اإلنشائي للمهندسينمهارات 

E2

5 

16-20 OCT التقنيات الحديثة في االلواح الطاقة الشمسية الحرارية  لندن E8 

16-20 OCT مبادئ تحويل الطاقة الميكانيكية لندن E3 

16-20 OCT لندن 
 SPSSالتحليل االحصائي باستخدام برنامج 

E2

7 

16-20 OCT نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

16-20 OCT ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

23-27 OCT لندن 
 التقنيات الحديثة في استغالل  طاقة الرياح 

E1

0 
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06-10 NOV الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

06-10 NOV لندن 
 أمن الشبكات والمعلومات

E2

4 

06-10 NOV لندن 
 طاقة المد والجزر التقنيات الحديثة في استغالل 

E1

1 

06-10 NOV لندن 
 تكييف الهواء

E1

3 

13-17 NOV لندن 
 تشغيل محركات البنزين والصيانة

E1

7 

20-24 NOV لندن 
 تشغيل محركات الديزل والصيانة

E1

8 

27 NOV-

01DEC لندن 
AutoCAD 2014 

E2

2 

04-08 DEC المتجددةتكنولوجيات الطاقة  لندن E2 

11-15 DEC التقنيات الحديثة في االلواح الطاقة الشمسية الحرارية  لندن E8 

11-15 DEC لندن 
 تصميم الحدائق

E2

6 

11-15 DEC لندن 
 التصميم اإلنشائي للمهندسينمهارات 

E2

5 

18-22 DEC لندن 
 SPSSالتحليل االحصائي باستخدام برنامج 

E2

7 

18-22 DEC لندن 
 التقنيات الحديثة في استغالل  طاقة الرياح 

E1

0 
 

 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
 

 

    2017الفكرية و التربوية
 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

 الربع األول

02-06 JAN أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية لندن N1 

02-06 JAN أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

09-13 JAN كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

09-13 JAN التقارب بين المذاهب اإلسالمية لندن N2 

16-20 JAN التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

16-20 JAN الجمعية السيكولوجية .طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام  لندن N15 

23-27 JAN ي(باالسلوب القصص -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

06-10 FEB آفاق العولمة وتحدياتها لندن N3 

06-10 FEB المهارات الصفية لدى المدرسين لندن             N17 

13-17 FEB العلمي في التربيةأساليب البحث  لندن N12 

06-10 MAR التقارب بين المذاهب االسالمية الجزائر N2 

06-10 MAR كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

06-10 MAR التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

06-10 MAR والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية .طرق توثيق البحوث العلمية  لندن N15 

13-17 MAR التقارب بين المذاهب االسالمية لندن N2 

20-24 MAR ي(باالسلوب القصص -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

20-24 MAR المهارات الصفية لدى المدرسين لندن             N17 

 الربع الثاني

03-07  APR تطور الصورة الشعرية من الجاهلية الى العصر الحديث لندن N4 

10-14 APR أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 
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10-14 APR كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

17-21 APR االنتقاليةأسس وتطبيقات العدالة  تونس N1 

17-21 APR التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

01-05 MAY طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية . لندن N15 

01-05 MAY آفاق العولمة وتحدياتها الجزائر N3 

01-05 MAY صي(باالسلوب القص -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

08-12 MAY المهارات الصفية لدى المدرسين لندن             N17 

15-19 MAY العالج السلوكي المعرفي االرشاد النفسي لندن N5 

22-26 MAY أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

05-09 JUN الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة كيفية إعداد لندن N13 

05-16 JUN الحجاج منهجاً وأسلوباً في النصوص االدبية واللغوية والدراسات النقدية لندن N6 

05-09 JUN العالج السلوكي المعرفي االرشاد النفسي لندن N5 

05-09 JUN التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

05-09 JUN طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية . لندن N15 

12-16 JUN صي(باالسلوب القص -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

12-16 JUN المهارات الصفية لدى المدرسين لندن             N17 

03 -14 JUL تطوير المناهج الدراسية في التعليم العام في ضوء االختبارات الدولية  لندن N8 

 الربع الثالث

24 JUL- 04 AUG االتجاهات الحديثة في برامج اعداد المعلم لندن N10 

24 JUL-04 AUG تطوير المناهج الدراسية في التعليم العام في ضوء االختبارات الدولية  لندن N8 

24 JUL-04 AUG التقارب بين المذاهب االسالمية لندن N2 

24 JUL-04 AUG العالج السلوكي المعرفي االرشاد النفسي لندن N5 

24 JUL-04 AUG اساليب االحصاء االستداللي فى ابحاث المناهج وطرق التدريس لندن N19 

24 JUL-04 AUG االتجاهات الحديثة في تحقيق المخطوطات لندن N18 

24 JUL- 04 AUG االتجاهات الحديثة في برامج اعداد المعلم لندن N10 

24 JUL-04 AUG استراتيجيات الذكاءات المتعددة وتأثيرها في اكتساب الطالب لمهارات عمليات التعلم لندن N9 

07-11 AUG أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

07-11 AUG حسب الطرق التربوية الحديثة كيفية إعداد الخطط التدريسية لندن N13 

07-11 AUG تطوير المناهج الدراسية في التعليم العام في ضوء االختبارات الدولية  لندن N8 

07-11 AUG التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

07-11 AUG السيكولوجية .طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية  لندن N15 

07-11 AUG االتجاهات الحديثة في برامج اعداد المعلم لندن N10 

14-18 AUG أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط N1 

14-18 AUG صي(باالسلوب القص -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

14-18 AUG الصفية لدى المدرسينالمهارات  لندن             N17 

mailto:info@lcentre.co.uk
http://www.lcentre.co.uk/
http://www.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  

14-18 AUG التربية و مجتمع المعرفة لندن N11 

21-25 AUG أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

21-25 AUG كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

28 AUG -01 SEP آفاق العولمة وتحدياتها لندن N3 

28 AUG -01 SEP التقارب بين المذاهب االسالمية لندن N2 

04-08 SEP التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

04-08 SEP طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية . لندن N15 

11-15 SEP أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط N1 

11-15 SEP التقارب بين المذاهب االسالمية الجزائر N2 

18-22 SEP آفاق العولمة وتحدياتها الجزائر N3 

18-22 SEP صي(باالسلوب القص -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

18-22 SEP المهارات الصفية لدى المدرسين لندن             N17 

 الربع الرابع

02-06 OCT أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط N1 

09-13 OCT أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

16-20 OCT كيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق التربوية الحديثة لندن N13 

16-20 OCT التقارب بين المذاهب اإلسالمية لندن N2 

23-27 OCT التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

23-27 OCT طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية . لندن N15 

06-10 NOV آفاق العولمة وتحدياتها لندن N3 

06-10 NOV صي(باالسلوب القص -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

06-10 NOV المهارات الصفية لدى المدرسين لندن             N17 

06-10 NOV التقارب بين المذاهب االسالمية الجزائر N2 

13-17 NOV أساليب البحث العلمي في التربية لندن N12 

13-17 NOV التربوية الحديثةكيفية إعداد الخطط التدريسية حسب الطرق  لندن N13 

20-24 NOV آفاق العولمة وتحدياتها تونس N3 

20-24 NOV التعليم االلكتروني كبديل للتعليم التقليدي لندن N14 

04-08 DEC طرق توثيق البحوث العلمية والتربوية الحديثة حسب نظام الجمعية السيكولوجية . لندن N15 

04-08 DEC االنتقاليةأسس وتطبيقات العدالة  تونس N1 

11-15 DEC صي(باالسلوب القص -باالستكشاف  -المبرمج -التعليم )المصغر -طرق التدريس الحديثة  لندن N16 

25-29 DEC المهارات الصفية لدى المدرسين لندن             N17 

25-29 DEC التقارب بين المذاهب االسالمية لندن N2 
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 2017  - القانونية

 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

 الربع األول

02-06 JAN القانون االداري لندن L1 

02-06 JAN جرائم غسل االموال جالسكو L3 

02-06 JAN لندن  ً  L20 كيف تكون محامياً دوليا

23-27 JAN أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

23-27 JAN الحماية الجزائية لقوانين االستثمار تونس L6 

06-10 FEB االسس القانونية لصياغة القرارات االدارية لندن L7 

06-10 FEB االطار القانوني للملكية الفكرية لندن L8 

06-10 FEB االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

06-10 FEB اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان الرباط L9 

06-10 FEB جرائم غسل االموال لندن L3 

13-17 FEB استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

13-17 FEB القانون االداري لندن L1 

13-17 FEB التحقيقات االداريةاالتجاهات الحديثة في  لندن L10 

13-17 FEB الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

20-24 FEB المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

20-24 FEB المستندية االعتمادات الرياض L31 

20-24 FEB السلطة التأديبية بين القانون واالدارة لندن L13 

20-24 FEB في الجرائم اإللكترونية التحقيق لندن L22 

06-10 MAR االعتبارات القانونية في صياغة العقود عمان L14 

06-10 MAR المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

06-10 MAR القانون الدولي للمحامين عمان L21 

06-10 MAR للقانون العام المدخل جالسكو L33 

06-10 MAR القانونية لغير القانونيينالمهارات  لندن L15 

06-10 MAR أصول وآداب المرافعات القانونية تونس L16 

06-10 MAR القانون االداري لندن L1 

06-10 MAR أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط L2 

13-17 MAR اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان الرباط L9 

13-17 MAR الدولية لجرائم غسل االموالالمواجهة  لندن L17 

13-17 MAR استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

13-17 MAR السلطة التأديبية بين القانون واالدارة لندن L13 

13-17 MAR مكافحة جرائم االحتيال المالي لندن L24 

13-17 MAR أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 
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13-17 MAR المنازعات وتسوية التجاري التحكيم عمان L30 

13-17 MAR االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

20-24 MAR الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

20-24 MAR أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط L2 

20-24 MAR نظام العمل السعودي لندن L18 

20-24 MAR االطار القانوني للملكية الفكرية تونس L8 

20-24 MAR اآلليات الدوليات لحماية حقوق االنسان تونس L19 

20-24 MAR االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

 الربع الثاني

03-07 APR أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط L2 

03-07 APR االداريالقانون  لندن L1 

30-07 APR مكافحة جرائم المعلوماتية لندن L23 

03-07 APR استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

03-07 APR جرائم غسل االموال لندن L3 

03-07 APR الفيديك عقود لندن L25 

03-07 APR االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

03-07 APR األمنية األزمات إدارة لندن L29 

03-07 APR والتجارة األعمال عقود صياغة باريس L28 

03-07 APR أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

03-07 APR العمل عقود صياغة لندن L27 

03-07 APR الحماية الجزائية لقوانين االستثمار تونس L6 

10-14 APR المستندية االعتمادات الرياض L31 

10-14 APR االسس القانونية لصياغة القرارات االدارية لندن L7 

10-14 APR لندن  ً  L20 كيف تكون محامياً دوليا

10-14 APR اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان تونس L9 

17-21 APR جرائم غسل االموال لندن L3 

17-21 APR استراتيجيات مكافحة الفساد لندن L4 

17-21 APR االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

17-21 APR اإلدارية للقرارات القانوينة الصياغة لندن L32 

17-21 APR الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

24-28 APR البرلمان في التشريعية الصياغة عمان L26 

24-28 APR لجرائم غسل االموالالمواجهة التشريعية  لندن L12 

24-28 APR السلطة التأديبية بين القانون واالدارة لندن L13 

24-28 APR المنازعات وتسوية التجاري التحكيم عمان L30 

24-28 APR االعتبارات القانونية في صياغة العقود لندن L14 

01-05 MAY المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 
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01-05 MAY القانون الدولي للمحامين لندن L21 

01-05 MAY المهارات القانونية لغير القانونيين لندن L15 

01-05 MAY أصول وآداب المرافعات القانونية الرباط L16 

08-12 MAY القانون االداري جالسكو L1 

08-12 MAY أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الدار البيضاء L2 

08-12 MAY اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان لندن L9 

15-19 MAY االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

15-19 MAY المواجهة الدولية لجرائم غسل االموال لندن L17 

15-19 MAY للقانون العام المدخل لندن L33 

15-19 MAY استراتيجيات مكافحة الفساد لندن L4 

22-26 MAY أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

6-10 JUN اإللكترونية الجرائم في التحقيق لندن L22 

6-10 JUN الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

6-10 JUN العمل عقود صياغة لندن L27 

6-10 JUN أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية تونس L2 

13-17 JUN نظام العمل السعودي لندن L18 

13-17 JUN المالي االحتيال جرائم مكافحة لندن L24 

20-24 JUN االطار القانوني للملكية الفكرية لندن L8 

20-24 JUN اآلليات الدوليات لحماية حقوق االنسان تونس L19 

20-24 JUN المستندية االعتمادات الرياض L31 

20-24 JUN الحديثة في التحقيقات االداريةاالتجاهات  لندن L10 

 الربع الثالث

05-09 JUL جرائم غسل االموال لندن L3 

05-09 JUL اإلدارية للقرارات القانوينة الصياغة لندن L32 

12-16 JUL استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

12-16 JUL األمنية األزمات إدارة لندن L29 

19-23 JUL االداريالقانون  جالسكو L1 

19-23 JUL المنازعات وتسوية التجاري التحكيم عمان L30 

19-23 JUL والتجارة األعمال عقود صياغة باريس L28 

19-23 JUL المعلوماتية جرائم مكافحة لندن L23 

07-11 AUG أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الدار البيضاء L2 

07-11 AUG والعقوبات في نظام العمل السعوديأحكام المخالفات  لندن L5 

07-11 AUG الحماية الجزائية لقوانين االستثمار تونس L6 

07-11 AUG االسس القانونية لصياغة القرارات االدارية لندن L7 

07-11 AUG االطار القانوني للملكية الفكرية لندن L8 

07-11 AUG اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان تونس L9 
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07-11 AUG جرائم غسل االموال لندن L3 

07-11 AUG استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

07-11 AUG األمنية األزمات إدارة عمان L29 

07-11 AUG االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

07-11 AUG الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

07-11 AUG البرلمان في التشريعية الصياغة عمان L26 

07-11 AUG المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

14-18 AUG السلطة التأديبية بين القانون واالدارة لندن L13 

14-18 AUG لندن  ً  L20 كيف تكون محامياً دوليا

14-18 AUG المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

14-18 AUG االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

14-18 AUG القانون الدولي للمحامين لندن L21 

21-25 AUG المهارات القانونية لغير القانونيين لندن L15 

21-25 AUG للقانون العام المدخل لندن L33 

21-25 AUG الفيديك عقود لندن L25 

21-25 AUG أصول وآداب المرافعات القانونية الدار البيضاء L16 

21-25 AUG القانون االداري جالسكو L1 

21-25 AUG أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية تونس L2 

28AUG - 01SEP اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان تونس L9 

28AUG - 01SEP المواجهة الدولية لجرائم غسل االموال لندن L17 

28AUG - 01SEP االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

28AUG - 01SEP المنازعات وتسوية التجاري التحكيم عمان L30 

28AUG - 01SEP استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

04-08 SEP أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

04-08 SEP المستندية االعتمادات الرياض L31 

04-08 SEP الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

11-15 SEP أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية تونس L2 

11-15 SEP العمل عقود صياغة لندن L27 

18-22 SEP االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

18-22 SEP اإلدارية للقرارات القانونية الصياغة لندن L32 

18-22 SEP نظام العمل السعودي لندن L18 

18-22 SEP األمنية األزمات إدارة عمان L29 

18-22 SEP المالي االحتيال جرائم مكافحة لندن L24 

25-29 SEP االطار القانوني للملكية الفكرية لندن L8 

25-29 SEP والتجارة األعمال عقود صياغة باريس L28 

25-29 SEP اآلليات الدوليات لحماية حقوق االنسان تونس L19 
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 الربع الرابع

02-06 OCT المهارات القانونية لغير القانونيين لندن L15 

09-13 OCT القانون االداري لندن L1 

09-13 OCT أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الدار البيضاء L2 

09-13 OCT جرائم غسل االموال لندن L3 

09-13 OCT استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

09-13 OCT أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

09-13 OCT المعلوماتية جرائم مكافحة لندن L23 

09-13 OCT الحماية الجزائية لقوانين االستثمار تونس L6 

09-13 OCT البرلمان في التشريعية الصياغة عمان L26 

16-20 OCT االسس القانونية لصياغة القرارات االدارية لندن L7 

16-20 OCT لندن  ً  L20 كيف تكون محامياً دوليا

16-20 OCT اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان تونس L9 

16-20 OCT جرائم غسل االموال لندن L3 

23-27 OCT استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

23-27 OCT االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

23-27 OCT الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

23-27 OCT الفيديك عقود لندن L25 

23-27 OCT اإللكترونية الجرائم في التحقيق لندن L22 

06-10 NOV المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

06-10 NOV السلطة التأديبية بين القانون واالدارة لندن L13 

06-10 NOV القانون الدولي للمحامين لندن L21 

06-10 NOV المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

06-10 NOV استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

06-10 NOV المستندية االعتمادات الرياض L31 

06-10 NOV القانونية لغير القانونيين المهارات لندن L15 

13-17 NOV أصول وآداب المرافعات القانونية الدار البيضاء L16 

13-17 NOV القانون االداري لندن L1 

13-17 NOV أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الدار البيضاء L2 

20-24 NOV االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

20-24 NOV للقانون العام المدخل لندن L33 

20-24 NOV اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان تونس L9 

20-24 NOV المنازعات وتسوية التجاري التحكيم عمان L30 

20-24 NOV المواجهة الدولية لجرائم غسل االموال لندن L17 

20-24 NOV والتجارة األعمال عقود صياغة باريس L28 

27 NOV - 01DEC استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 
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04-08 DEC االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

04-08 DEC أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

11-15 DEC الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

11-15 DEC األمنية األزمات إدارة لندن L29 

18-22 DEC أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط L2 

25-29 DEC نظام العمل السعودي لندن L18 

25-29 DEC المالي االحتيال جرائم مكافحة لندن L24 

25-29 DEC االطار القانوني للملكية الفكرية لندن L8 

25-29 DEC اآلليات الدوليات لحماية حقوق االنسان تونس L19 

25-29 DEC اإلدارية للقرارات القانونية الصياغة لندن L32 

25-29 DEC العمل عقود صياغة لندن L27 

25-29 DEC االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 
 

 

 2017- السياسة و العالقات الخارجية
 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

 الربع األول

02-06 JAN الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

09-13 JAN الدولية المعاصرةالتحليل السياسي المتقدم للقضايا  لندن P2 

16-20 JAN العالقات الدولية من منظور معرفي لندن P3 

23-27 JAN القانون الدولي المعاصر لندن P4 

06-10 FEB آفاق التعاون الدولي في ظل العولمة لندن P5 

06-10 FEB الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

06-10 FEB القانون الدولي االنساني لندن P7 

13-17 FEB التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

13-17 FEB القانون الدبلوماسي والقنصلي لندن P9 

20-24 FEB أسس وآليات النظام العالمي الجديد لندن P10 

06-10 MAR التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

06-10 MAR الدولي لحقوق االنسانالقانون  لندن P11 

06-10 MAR المهارات والمعارف الدبلوماسية لندن P12 

13-17 MAR مبادئ القانون الدولي العام لندن P13 

13-17 MAR الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

13-17 MAR القانون الدولي االنساني لندن P7 

20-24 MAR للدبلوماسيينالحصانات القضائية  لندن P6 
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20-24 MAR التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

20-24 MAR التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

 الربع الثاني

27-31 MAR التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

27-31 MAR من منظور معرفيالعالقات الدولية  لندن P3 

03-07 APR الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

03-07 APR القانون الدولي المعاصر لندن P4 

10-14 APR آفاق التعاون الدولي في ظل العولمة لندن P5 

17-21 APR الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

24-28 APR القانون الدولي االنساني لندن P7 

01-05 MAY التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

08-12 MAY القانون الدبلوماسي والقنصلي لندن P9 

15-19 MAY أسس وآليات النظام العالمي الجديد لندن P10 

22-26 MAY التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

05-09 JUN لحقوق االنسانالقانون الدولي  لندن P11 

 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

05-09 JUN المهارات والمعارف الدبلوماسية لندن P12 

05-09 JUN مبادئ القانون الدولي العام لندن P13 

05-09 JUN الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

12-16 JUN القانون الدولي االنساني لندن P7 

12-16 JUN الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

19-23 JUN التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

19-23 JUN التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

 الربع الثالث

03-07 JUL العالقات الدولية من منظور معرفي لندن P3 

10-14 JUL النظام العالمي الجديد أسس وآليات لندن P10 

07-11 AUG الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

07-11 AUG التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

07-11 AUG القانون الدولي المعاصر لندن P4 

07-11 AUG آفاق التعاون الدولي في ظل العولمة لندن P5 

07-11 AUG الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

07-11 AUG القانون الدولي االنساني لندن P7 

07-11 AUG التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

14-18 AUG القانون الدبلوماسي والقنصلي لندن P9 

14-18 AUG أسس وآليات النظام العالمي الجديد لندن P10 

14-18 AUG التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 
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21-25 AUG القانون الدولي لحقوق االنسان لندن P11 

21-25 AUG المهارات والمعارف الدبلوماسية لندن P12 

21-25 AUG مبادئ القانون الدولي العام لندن P13 

28 AUG -01 SEP الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

04-08 SEP القانون الدولي االنساني لندن P7 

11-15 SEP الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

11-15 SEP التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

18-22 SEP التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

 الربع الرابع

02-06 OCT والمزايا الدبلوماسيةالحصانات  لندن P1 

09-13 OCT التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

09-13 OCT العالقات الدولية من منظور معرفي لندن P3 

09-13 OCT القانون الدولي المعاصر لندن P4 

09-13 OCT آفاق التعاون الدولي في ظل العولمة لندن P5 

16-20 OCT الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

16-20 OCT القانون الدولي االنساني لندن P7 

16-20 OCT التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

23-27 OCT القانون الدبلوماسي والقنصلي لندن P9 

06-10 NOV العالمي الجديدأسس وآليات النظام  لندن P10 

06-10 NOV التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

06-10 NOV القانون الدولي لحقوق االنسان لندن P11 

13-17 NOV المهارات والمعارف الدبلوماسية لندن P12 

20-24 NOV مبادئ القانون الدولي العام لندن P13 

27 NOV -01 DEC الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

04-08 DEC القانون الدولي االنساني لندن P7 

11-15 DEC الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

20-24 DEC التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 
 

 

   -2017 العالقات العامة و العالم و الترجمة

 التاريخ

المكا
 الرقم الدورة التدريبية ن

 الربع االول

02-06 JAN الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T1 
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09-13 JAN مهارات التحرير الصحفي.  لندن M1 

09-13 JAN البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

09-13 JAN المهارات المتقدمة في الصحافة االستقصائية التلفزيونية لندن M12 

09-13 JAN التعاطي و التعامل مع االعالم المقروء و المرئي للمسؤولين.  لندن M2 

16-20 JAN الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T2 

16-20 JAN التغطية االخبارية في مناطق الصراع. لندن M3 

23-27 JAN اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

23-27 JAN الترجمة القانونية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T3 

06-10 FEB الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T1 

06-10 FEB اساليب التخاطب و ادارة الحوار. لندن M5 

06-10 FEB مهارات التقديم االخباري والحواري لمذيعي التلفزيون لندن M13 

06-10 FEB التعاطي و التعامل مع االعالم المقروء و المرئي للمسؤولين.  لندن M2 

06-10 FEB البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

06-10 FEB الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات( لندن T4 

13-17 FEB كتابة التقارير الصحفية للمؤسسات الرسمية والشركات. لندن M6 

20-24 FEB الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T1 

06-10 MAR بناء الهوية المؤسسية الصحفية.  لندن M7 

06-10 MAR التصوير الفوتوغرافي للصحافة االخبارية وتغطيات المناسبات االجتماعية    لندن M16 

06-10 MAR انتاج التقارير والقصص االخبارية التلفزيونية لندن M11 

06-10 MAR وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت االخباريةإنتاج االخبار للتلفزيون والراديو  لندن M10 

06-10 MAR العالقات العامة و االعالم لندن M8 

13-17 MAR الدورة الشاملة إلنتاج االفالم الوثائقية للصحافة التلفزيونية لندن M14 

13-17 MAR اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

13-17 MAR االخبارية في مناطق الصراع.التغطية  لندن M3 

13-17 MAR لتقديم االذاعي ومهارات االداء واإللقاء الصوتيلالمهارات المتقدمة  لندن M15 

13-17 MAR مهارات التحرير الصحفي.  لندن M1 

20-24 MAR المهارات المتقدمة في الصحافة االستقصائية التلفزيونية لندن M12 

20-24 MAR الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T1 

20-24 MAR كتابة التقارير الصحفية للمؤسسات الرسمية والشركات. لندن M6 

20-24 MAR البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

27-31 MAR لتقديم االذاعي ومهارات االداء واإللقاء الصوتيلالمهارات المتقدمة  لندن M15 

 الربع الثاني

27-31 MAR العالقات العامة و االعالم لندن M8 

27-31 MAR لتقديم االذاعي ومهارات االداء واإللقاء الصوتيلالمهارات المتقدمة  لندن M15 

03-07 APR الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T2 

03-07 APR بناء الهوية المؤسسية الصحفية.  لندن M7 

mailto:info@lcentre.co.uk
http://www.lcentre.co.uk/
http://www.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  

10-14 APR المهارات المتقدمة في الصحافة االستقصائية التلفزيونية لندن M12 

10-14 APR التغطية االخبارية في مناطق الصراع. لندن M3 

10-14 APR الدورة الشاملة إلنتاج االفالم الوثائقية للصحافة التلفزيونية لندن M14 

10-14 APR البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

10-14 APR الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T1 

17-21 APR إنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت االخبارية لندن M10 

17-21 APR والشركاتكتابة التقارير الصحفية للمؤسسات الرسمية  لندن M6 

17-21 APR مهارات التقديم االخباري والحواري لمذيعي التلفزيون لندن M13 

17-211 APR انتاج التقارير والقصص االخبارية التلفزيونية لندن M11 

24-28 APR المهارات االساسية في   تصميم الجرافيك التلفزيوني بواسطة برنامج   لندنAfter Effects M17 

24-28 APR مهارات التحرير الصحفي لندن M1 

24-28 APR الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات( لندن T4 

24-28 APR مهارات االتصال المتقدمة للمدراء والمدراء التنفيذيين لندن M24 

01-05 MAY التعاطي و التعامل مع االعالم المقروء و المرئي للمسؤولين. لندن M2 

01-05 MAY المهارات االساسية الستخدام برنامج  لندنVizrt  لتصميم جرافيك االخبار M18 

01-05 MAY لصحفية و مصطلحات االعالم الدولياللغة ا لندن M4 

01-05 MAY حل المشكالت التحريرية واالدارية في غرف االخبار االذاعية والتلفزيونية لندن M23 

08-12 MAY اإلنجليزية إلى العربية وبالعكسالترجمة القانونية من  لندن T3 

08-12 MAY المهارات المتقدمة في ضبط الجودة والرقابة  لمدراء االنتاج التلفزيوني ورؤساء التحرير لندن M22 

08-12 MAY البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

15-19 MAY لندن 
 التلفزيونالقرار التحريري واالولويات الخبرية لرؤساء التحرير في 

 M21 واالذاعة

15-19 MAY اساليب التخاطب و ادارة الحوار لندن M5 

15-19 MAY العالقات العامة والتعامل مع وسائل االعالم  للمسؤولين في المؤسسات الحكومية لندن M26 

22-26 MAY العالقات العامة و االعالم لندن M8 

22-26 MAY االذاعي ومهارات االداء واإللقاء الصوتيلتقديم لالمهارات المتقدمة  لندن M15 

22-26 MAY مهارات التقديم االخباري والحواري لمذيعي التلفزيون لندن M13 

22-26 MAY المهارات المتقدمة  للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M20 

05-09 JUN للصحافة التلفزيونيةالدورة الشاملة إلنتاج االفالم الوثائقية  لندن M14 

05-09 JUN انتاج التقارير والقصص االخبارية التلفزيونية لندن M11 

05-09 JUN المهارات المتقدمة في الصحافة االستقصائية التلفزيونية لندن M12 

05-09 JUN الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T1 

05-09 JUN التصوير الفوتوغرافي للصحافة االخبارية وتغطيات المناسبات االجتماعية    لندن M16 

05-09 JUN اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

12-16 JUN لندن 
مهارات ادارة صفحات وسائل التواصل االجتماعي للمسؤولين في االدارات 

 M27 الحكومية

12-16 JUN االخبارية في مناطق الصراع.التغطية  لندن M3 
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12-16 JUN إنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت االخبارية لندن M10 

19-23 JUN الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T2 

19-23 JUN التنفيذيينمهارات االتصال المتقدمة للمدراء والمدراء  لندن M24 

19-23 JUN العالقات العامة و االعالم لندن M8 

19-23 JUN مهارات التقديم  وفن مخاطبة الجمهور للمدراء والمدراء التنفيذيين لندن M25 

19-23 JUN البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

19-23 JUN الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T1 

 الربع الثالث

25-29 JUN البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

25-29 JUN المهارات االساسية للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M19 

25-29 JUN اساليب التخاطب و ادارة الحوار. لندن M5 

03-07 JUL العالقات العامة و االعالم لندن M8 

03-07 JUL القرار التحريري واالولويات الخبرية لرؤساء التحرير في التلفزيون واالذاعة لندن M21 

10-14 JUL الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات( لندن T4 

10-14 JUL للصحافة التلفزيونية الدورة الشاملة إلنتاج االفالم الوثائقية لندن M14 

17-21 JUL كتابة التقارير الصحفية للمؤسسات الرسمية والشركات. لندن M6 

17-21 JUL لتقديم االذاعي ومهارات االداء واإللقاء الصوتيلالمهارات المتقدمة  لندن M15 

24-28 JUL مهارات التحرير الصحفي. لندن M1 

24-28 JUL في الصحافة االستقصائية التلفزيونيةالمهارات المتقدمة  لندن M12 

24-28 JUL الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T2 

24-28 JUL مهارات التقديم االخباري والحواري لمذيعي التلفزيون لندن M13 

24-28 JUL خباريةاال إنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت لندن M10 

24-28 JUL اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

07-11 AUG المهارات االساسية في   تصميم الجرافيك التلفزيوني بواسطة برنامج   لندنAfter Effects M17 

07-11 AUG بناء الهوية المؤسسية الصحفية.  لندن M7 

07-11 AUG التحريرية واالدارية في غرف االخبار االذاعية والتلفزيونيةحل المشكالت  لندن M23 

07-11 AUG الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T1 

07-11 AUG المهارات المتقدمة في ضبط الجودة والرقابة  لمدراء االنتاج التلفزيوني ورؤساء التحرير لندن M22 

07-11 AUG البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

07-11 AUG العالقات العامة و االعالم لندن M8 

07-11 AUG مهارات التقديم  وفن مخاطبة الجمهور للمدراء والمدراء التنفيذيين لندن M25 

07-11 AUG انتاج التقارير والقصص االخبارية التلفزيونية لندن M11 

07-11 AUG االخبارية في مناطق الصراع.التغطية  لندن M3 

07-11 AUG المهارات االساسية الستخدام برنامج  لندنVizrt  لتصميم جرافيك االخبار M18 

07-11 AUG الترجمة القانونية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T3 

14-18 AUG إدارة العالقات العامة في األزمات لندن M28 
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14-18 AUG التعاطي و التعامل مع االعالم المقروء و المرئي للمسؤولين. لندن M2 

21-25 AUG مهارات االتصال المتقدمة للمدراء والمدراء التنفيذيين لندن M24 

21-25 AUG الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T2 

28 AUG –01 SEP الحاسوب )كات(الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة  لندن T4 

28 AUG –01 SEP المهارات المتقدمة  للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M20 

04-08 SEP التغطية االخبارية في مناطق الصراع. لندن M3 

11-15 SEP الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T1 

11-15 SEP االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت االخباريةإنتاج  لندن M11 

11-15 SEP المهارات االساسية للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M19 

18-22 SEP المهارات المتقدمة في الصحافة االستقصائية التلفزيونية لندن M12 

18-22 SEP العامة و االعالمالعالقات  لندن M8 

18-22 SEP اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

18-22 SEP التصوير الفوتوغرافي للصحافة االخبارية وتغطيات المناسبات االجتماعية    لندن M16 

18-22 SEP الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات( لندن T4 

18-22 SEP العالقات العامة والتعامل مع وسائل االعالم  للمسؤولين في المؤسسات الحكومية لندن M26 

18-22 SEP البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

 الربع الرابع

02-06 OCT التعاطي و التعامل مع االعالم المقروء و المرئي للمسؤولين.  لندن M2 

02-06 OCT واالدارية في غرف االخبار االذاعية والتلفزيونيةحل المشكالت التحريرية  لندن M23 

09-13 OCT الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس   لندن T2 

09-13 OCT انتاج التقارير والقصص االخبارية التلفزيونية لندن M11 

09-13 OCT بناء الهوية المؤسسية الصحفية.  لندن M7 

09-13 OCT كتابة التقارير الصحفية للمؤسسات الرسمية والشركات. لندن M6 

16-20 OCT لندن 
القرار التحريري واالولويات الخبرية لرؤساء التحرير في التلفزيون 

 M21 واالذاعة

16-20 OCT الترجمة القانونية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T3 

16-20 OCT االعالمالعالقات العامة و  لندن M8 

16-20 OCT لندن 
مهارات ادارة صفحات وسائل التواصل االجتماعي للمسؤولين في االدارات 

 M27 الحكومية

16-20 OCT البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

23-27 OCT اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

23-27 OCT الصحافة االستقصائية التلفزيونيةالمهارات المتقدمة في  لندن M12 

06-10 NOV التغطية االخبارية في مناطق الصراع. لندن M3 

06-10 NOV إنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت االخبارية لندن M10 

06-10 NOV المهارات المتقدمة  للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M20 

06-10 NOV الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T1 

06-10 NOV إدارة العالقات العامة في األزمات لندن M28 
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13-17 NOV اساليب التخاطب و ادارة الحوار. لندن M5 

13-17 NOV واإللقاء الصوتيلتقديم االذاعي ومهارات االداء لالمهارات المتقدمة  لندن M15 

13-17 NOV الدورة الشاملة إلنتاج االفالم الوثائقية للصحافة التلفزيونية لندن M14 

13-17 NOV مهارات التحرير الصحفي. لندن M1 

20-24 NOV الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات( لندن T4 

27 NOV –01 

DEC لندن 
 العالقات العامة و االعالم

M8 

27 NOV –01 

DEC لندن 
 مهارات التقديم  وفن مخاطبة الجمهور للمدراء والمدراء التنفيذيين

M25 

04-08 DEC الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس   لندن T2 

04-08 DEC المهارات االساسية في   تصميم الجرافيك التلفزيوني بواسطة برنامج   لندنAfter Effects M17 

11-15 DEC الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T1 

18-22 DEC اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

18-22 DEC المهارات المتقدمة في ضبط الجودة والرقابة  لمدراء االنتاج التلفزيوني ورؤساء التحرير لندن M22 

18-22 DEC الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات(  لندن T4 

25-29 DEC المهارات االساسية الستخدام برنامج  لندنVizrt  لتصميم جرافيك االخبار M18 

25-29 DEC العالقات العامة و االعالم لندن M8 

25-29 DEC مهارات التحرير الصحفي. لندن M1 

25-29 DEC االخباري والحواري لمذيعي التلفزيونمهارات التقديم  لندن M13 

25-29 DEC التصوير الفوتوغرافي للصحافة االخبارية وتغطيات المناسبات االجتماعية    لندن M16 

25-29 DEC إنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت االخبارية لندن M10 

25-29 DEC المهارات االساسية للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M19 

25-29 DEC البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 
 

 

    ADAM HASNER 

    مدير التسويق    
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