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 2018 - داريةاإل
 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

 ولالربع األ

01-05 JAN االتجاهات الحديثة في التخطيط االستراتيجي لندن A1 

01-05 JAN التخطيط االستراتيجي للبلديات لندن A2 

01-05 JAN تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

01-05 JAN التفكير اإلبداعي لندن A3 

08-12 JAN السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة جالسكو A4 

08-12 JAN الجودة الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة لندن A71 

08-12 JAN إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

08-12 JAN األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

08-12 JAN اإلداريةالمنظور االبتكاري لحل المشكالت  لندن A28 

08-12 JAN نظام العمل السعودي لندن A7 

08-12 JAN البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن A73 

15-19 JAN على أعمال اإلدارةالرقابة  لندن A8 

15-19 JAN استراتيجيات اإلدارة الجامعية لندن A9 

15-19 JAN مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 

15-19 JAN إدارة الجودة الشاملة لندن A10 

15-19 JAN مهارات السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا لندن A72 

22-26 JAN مهارات الموارد البشريةتطوير  لندن A11 

22-26 JAN األعمالتطوير  إدارة لندن A79 

22-26 JAN تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

22-26 JAN مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت  لندن A12 

22-26 JAN السلوكيات والعالقات الشخصية في مكان العمل لندن A74 

22-26 JAN للمشرفين اإلداريةالمهارات  جالسكو A13 

22-26 JAN المؤسسات داخل المخاطر وتحليل األخطار من الوقاية لندن A69 

05-09 FEB اإلستراتيجيةالقيادة  لندن A14 

05-09 FEB المتكامل القدرات نضج لندنCMMI A70 

05-09 FEB التطوعية األعمال إدارة لندن A40 

05-09 FEB الجودة الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة لندن A71 

05-09 FEB اإلدارياستراتيجيات التطوير  لندن A15 

05-09 FEB مهارات القيادة المرتكزة على النتائج لندن A78 

05-09 FEB األوروبيطبقاً لنموذج التميز المؤسسي  ستراتيجيالتخطيط اال لندن EFQM A77 

05-09 FEB اإلداريةاالتجاهات الحديثة في التحقيقات  لندن A16 

05-09 FEB مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 
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05-09 FEB اإلداريةبتكاري لحل المشكالت المنظور اإل لندن A28 

05-09 FEB مهارات التفاوض الفعال لندن A17 

12-16 FEB األزماتاستراتيجيات العالقات العامة في مواجهة  لندن A18 

12-16 FEB اإلبداعيالتفكير  لندن  A3 

12-16 FEB اإلستراتيجيةالقيادة  لندن A14 

12-16 FEB إدارة الذات والوقت لندن A19 

12-16 FEB تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

12-16 FEB التميز في استقطاب الكفاءات واختيارها وإجراء المقابالت لندن A75 

12-16 FEB التميز في إدارة الموارد البشرية لندن A20 

12-16 FEB التفكير القيادي االستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط  لندن A21 

19-23 FEB تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجهات الحكومية لندن A22 

19-23 FEB استراتيجيات التفاوض الفعال لندن A23 

19-23 FEB مهارات التحقيق االداري جالسكو A24 

19-23 FEB كبير المهنيين المحترف في الموارد البشرية  لندنSPHR A76 

19-23 FEB اإللكترونية األرشفة لندن A50 

19-23 FEB مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 

19-23 FEB الجامعي التعليم في الشاملة الجودة لندن A57 

19-23 FEB البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن A73 

19-23 FEB العمالء خدمة في التمييز لندن A58 

19-23 FEB اإلداريةالمنظور االبتكاري لحل المشكالت  لندن A28 

19-23 FEB الجودة ضبط إدارة لندن A51 

19-23 FEB السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا مهارات لندن A72 

19-23 FEB المستشفيات إدارة لندن A61 

05-09 MAR مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

05-09 MAR الجودة الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة لندن A71 

05-09 MAR البيئي األثر وتقييم البيئة حماية استراتيجيات لندن A68 

05-09 MAR اإللكترونية الحكومة لندن A54 

05-09 MAR العمل مجموعات قيادة لندن A46 

05-09 MAR العمالء عالقات إدارة لندن A47 

05-09 MAR والمنتزهات الحدائق إدارة لندن A56 

05-09 MAR للمهندسين اإلدارية المهارات لندن A64 

05-09 MAR الجماعي العمل إدارة لندن A45 

05-09 MAR اإلدارية واللوائح األنظمة جالسكو A43 

05-09 MAR إدارة المكاتب العليا لندن A25 

05-09 MAR األعمالتطوير  إدارة لندن A79 

05-09 MAR والتنسيق والتخطيط التنظيم في اإلداري اإلبداع لندن A41 
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05-09 MAR المؤسسية االتصاالت لندن A42 

05-09 MAR حوكمة المؤسسات لندن A26 

05-09 MAR السلوكيات والعالقات الشخصية في مكان العمل لندن A74 

05-09 MAR تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

05-09 MAR الخسائر ومنع المهنية والسالمة األمن أنظمة إدارة لندن A65 

05-09 MAR مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 

12-16 MAR اإلداريةالمنظور االبتكاري لحل المشكالت  لندن A28 

12-16 MAR مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 

12-16 MAR المهارات القانونية لإلداريين جالسكو A30 

12-16 MAR اإلمداد إدارة لندن A60 

12-16 MAR اإللكترونية المشتريات لندن A59 

12-16 MAR النجاح هندسة لندن A55 

12-16 MAR البيئية السالمة لندن A53 

12-16 MAR األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

12-16 MAR المؤسسات داخل الجودة لنظام الداخلي التدقيق لندن A67 

19-23 MAR واإلدارةالسلطة التأديبية بين القانون  لندن A31 

19-23 MAR مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

19-23 MAR اإلبداعية للسكرتير التنفيذي اإلستراتيجية لندن A32 

19-23 MAR التخطيط في إدارة المشاريع لندن A33 

19-23 MAR واالتصال والقيادةالجودة الشاملة في العالقات العامة  لندن A71 

26-30 MAR االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية مانشستر A16 

26-30 MAR الحديثة في البيع األساليب لندن A34 

26-30  MAR مهارات السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا لندن A72 

26-30  MAR إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

26-30  MAR مهارات القيادة المرتكزة على النتائج لندن A78 

26-30 MAR لرؤساء البلديات اإلستراتيجية اإلدارة لندن A35 

26-30 MAR االلكترونية اإلدارة لندن A49 

26-30 MAR تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

 الربع الثاني

26-30  MAR السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة  لندن A4 

26-30  MAR االتجاهات الحديثة في التخطيط االستراتيجي لندن A1 

26-30  MAR التخطيط االستراتيجي للبلديات لندن A2 

02-06 APR التفكير اإلبداعي لندن A3 

02-06 APR البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن A73 

02-06 APR المؤسسات داخل المخاطر وتحليل األخطار من الوقاية لندن A69 

02-06 APR السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة  جالسكو A4 
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02-06 APR والمحاسبية المالية لألقسام الفعالة اإلدارة لندن A63 

02-06 APR المهنية والسالمة الصحة إدارة لندن A51 

02-06 APR األوروبيالتخطيط االستراتيجي طبقاً لنموذج التميز المؤسسي  لندن EFQM A77 

02-06 APR اإلداريةاالتجاهات الحديثة في التحقيقات  لندن A16 

02-06 APR إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

02-06 APR مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت  لندن A12 

02-06 APR البشرية للموارد الشاملة الجودة إدارة لندن A44 

02-06 APR الجودة الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة لندن A71 

02-06 APR العمالء خدمة في التميز لندن A58 

09-13 APR للمشرفين اإلداريةالمهارات  لندن A13 

09-13 APR اإلدارياستراتيجيات التطوير  لندن A15 

09-13 APR التميز في استقطاب الكفاءات واختيارها وإجراء المقابالت لندن A75 

09-13 APR مهارات التفاوض الفعال لندن A17 

09-13 APR األزماتاستراتيجيات العالقات العامة في مواجهة  لندن A18 

09-13 APR اإلبداعيالتفكير  لندن  A3 

09-13 APR اإلستراتيجيةالقيادة  لندن A14 

16-20 APR إدارة الذات والوقت لندن A19 

16-20 APR والمخازن المشتريات إدارة لندن A62 

16-20 APR مهارات السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا لندن A72 

16-20 APR اإلخالء وخطة الطوارئ عمليات إدارة لندن A66 

23-27 APR األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

23-27 APR الرقابة على أعمال اإلدارة لندن A8 

23-27 APR استراتيجيات اإلدارة الجامعية لندن A9 

23-27 APR إدارة الجودة الشاملة لندن A10 

23-27 APR األعمالتطوير  إدارة لندن A79 

23-27 APR والتنسيق والتخطيط التنظيم في اإلداري اإلبداع لندن A41 

23-27 APR العمالء خدمة في التمييز لندن A58 

07-11 MAY تطوير مهارات موظفي الموارد البشرية لندن A11 

07-11 MAY مهارات القيادة المرتكزة على النتائج لندن A78 

07-11 MAY الجودة الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة لندن A71 

07-11 MAY كبير المهنيين المحترف في الموارد البشرية  لندنSPHR A76 

07-11 MAY العمل مجموعات قيادة لندن A46 

07-11 MAY السلوكيات والعالقات الشخصية في مكان العمل لندن A74 

07-11 MAY البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن A73 

07-11 MAY التميز في إدارة الموارد البشرية لندن A20 

07-11 MAY التفكير القيادي االستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط  لندن A21 
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07-11 MAY مهارات السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا لندن A72 

07-11 MAY الصحي القطاع في الشاملة الجودة إدارة لندن A48 

14-18 MAY الفعالتنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق  لندن A27 

14-18 MAY اإلداريةالمنظور االبتكاري لحل المشكالت  لندن A28 

14-18 MAY مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 

14-18 MAY المهارات القانونية لإلداريين لندن A30 

14-18 MAY المتكامل القدرات نضج لندنCMMI A70 

14-18 MAY في إدارة األزماتاألساليب الحديثة  لندن A6 

14-18 MAY اإلبداعية للسكرتير التنفيذي اإلستراتيجية لندن A32 

14-18 MAY التخطيط في إدارة المشاريع لندن A33 

14-18 MAY االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لندن A16 

21-25 MAY الحديثة في البيع األساليب لندن A34 

21-25 MAY الجودة ضبط إدارة لندن A51 

21-25 MAY الجامعي التعليم في الشاملة الجودة لندن A57 

21-31 MAY إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

21-25 MAY لرؤساء البلديات اإلستراتيجية اإلدارة لندن A35 

21-25 MAY التطوعية األعمال إدارة لندن A40 

21-25 MAY الخسائر ومنع المهنية والسالمة األمن أنظمة إدارة لندن A65 

21-25 MAY والمخازن المشتريات إدارة لندن A62 

04-08 JUN مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

04-08 JUN اإلدارية واللوائح األنظمة جالسكو A43 

04-08 JUN تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجهات الحكومية لندن A22 

04-08 JUN المؤسسية االتصاالت لندن A42 

04-08 JUN استراتيجيات التفاوض الفعال لندن A23 

11-15 JUN اإلداريمهارات التحقيق  لندن A24 

11-15 JUN إدارة المكاتب العليا لندن A25 

11-15 JUN اإللكترونية الحكومة لندن A54 

11-15 JUN المكاتب العليامهارات السكرتارية الحديثة وفنون  لندن A72 

11-15 JUN المفاهيم الحديثة في حوكمة الشركات لندن A36 

11-15 JUN البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن A73 

11-15 JUN مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

11-15 JUN البيئية السالمة لندن A53 

18-22 JUN التفكير القيادي االستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط  لندن A21 

18-22 JUN للمهندسين اإلدارية المهارات لندن A64 

18-22 JUN األوروبيالتخطيط االستراتيجي طبقاً لنموذج التميز المؤسسي  لندن EFQM A77 

18-22 JUN الجودة الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة لندن A71 
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18-22 JUN تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

18-22 JUN اإلداريةالمنظور االبتكاري لحل المشكالت  لندن A28 

25-29 JUN مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 

25-29 JUN مهارات القيادة المرتكزة على النتائج لندن A78 

25-29 JUN الجماعي العمل إدارة لندن A45 

25-29 JUN المهارات القانونية لإلداريين لندن A30 

25-29 JUN اإلبداعيالتفكير  لندن  A3 

25-29 JUN األعمالتطوير  إدارة لندن A79 

25-29 JUN اإلستراتيجيةالقيادة  لندن A14 

25-29 JUN المقابالت التميز في استقطاب الكفاءات واختيارها وإجراء لندن A75 

25-29 JUN التخطيط في إدارة المشاريع لندن A33 

25-29 JUN االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لندن A16 

25-29 JUN النجاح هندسة لندن A55 

25-29 JUN البيئي األثر وتقييم البيئة حماية استراتيجيات لندن A68 

 الربع الثالث

02-06 JUL تطوير مهارات  موظفي الموارد البشرية  لندن A37 

02-06 JUL اإلمداد إدارة لندن A60 

02-06 JUL للمشرفين اإلداريةالمهارات  لندن A13 

02-06 JUL مهارات السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا لندن A72 

09-13 JUL اإلدارياستراتيجيات التطوير  لندن A15 

09-13 JUL مهارات التفاوض الفعال لندن A17 

09-13 JUL األزماتاستراتيجيات العالقات العامة في مواجهة  لندن A18 

16-20 JUL اإلبداعيالتفكير  لندن  A3 

16-20 JUL السلوكيات والعالقات الشخصية في مكان العمل لندن A74 

16-20 JUL اإلستراتيجيةالقيادة  لندن A14 

23-27 JUL الذات والوقتإدارة  لندن A19 

23-27 JUL كبير المهنيين المحترف في الموارد البشرية  لندنSPHR A76 

23-27 JUL التميز في إدارة الموارد البشرية لندن A20 

23-27 JUL البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن A73 

23-27 JUL التفكير القيادي االستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط  لندن A21 

23-27 JUL العمالء عالقات إدارة لندن A47 

23-27 JUL والمنتزهات الحدائق إدارة لندن A56 

23-27 JUL الجودة الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة لندن A71 

06-10 AUG تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجهات الحكومية لندن A22 

06-10 AUG العمالء خدمة في التميز لندن A58 

06-10 AUG األوروبيالتخطيط االستراتيجي طبقاً لنموذج التميز المؤسسي  لندن EFQM A77 
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06-10 AUG مهارات السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا لندن A72 

06-10 AUG والمحاسبية المالية لألقسام الفعالة اإلدارة لندن A63 

06-10 AUG اإللكترونية األرشفة لندن A50 

06-10 AUG التطوعية األعمال إدارة لندن A40 

06-10 AUG اإلداريمهارات التحقيق  لندن A24 

06-10 AUG استراتيجيات التفاوض الفعال لندن A23 

06-10 AUG مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

06-10 AUG السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة لندن A4 

06-10 AUG االتجاهات الحديثة في التخطيط االستراتيجي لندن A1 

06-10 AUG التخطيط االستراتيجي للبلديات لندن A2 

06-10 AUG اإللكترونية المشتريات لندن A59 

06-17AUG إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

13-17 AUG التفكير اإلبداعي لندن A3 

13-17 AUG الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة الجودة لندن A71 

13-17 AUG األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

13-17 AUG الرقابة على أعمال اإلدارة لندن A8 

13-17 AUG األعمالتطوير  إدارة لندن A79 

13-17 AUG اإلستراتيجيةالقيادة  لندن A14 

13-17 AUG للمشرفين اإلداريةالمهارات  لندن A13 

13-17 AUG استراتيجيات اإلدارة الجامعية لندن A9 

13-17 AUG المهنية والسالمة الصحة إدارة لندن A51 

13-17 AUG اإلداريةاالتجاهات الحديثة في التحقيقات  لندن A16 

13-17 AUG البشرية للموارد الشاملة الجودة إدارة لندن A44 

13-17 AUG اإلخالء وخطة الطوارئ عمليات إدارة لندن A66 

13-17 AUG إدارة الجودة الشاملة لندن A10 

13-17 AUG مهارات القيادة المرتكزة على النتائج لندن A78 

13-17 AUG التميز في استقطاب الكفاءات واختيارها وإجراء المقابالت لندن A75 

13-17 AUG إدارة المكاتب العليا لندن A25 

13-17 AUG االلكترونية اإلدارة لندن A49 

20-24 AUG حوكمة المؤسسات لندن A26 

20-24 AUG تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

20-24 AUG اإلداريةالمنظور االبتكاري لحل المشكالت  لندن A28 

20-24 AUG المكاتب المتطورة وإدارةالسكرتارية  لندن A4 

20-24 AUG البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن A73 

20-24 AUG مهارات السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا لندن A72 

20-24 AUG مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 
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20-24 AUG العمالء خدمة في التمييز لندن A58 

27-13 AUG لإلداريينالمهارات القانونية  لندن A30 

27-13 AUG المستشفيات إدارة لندن A61 

27-13 AUG العمل مجموعات قيادة لندن A46 

27-13 AUG اإلدارية واللوائح األنظمة لندن A43 

27-13 AUG والتنسيق والتخطيط التنظيمفي  اإلداري اإلبداع لندن A41 

27-13 AUG استراتيجيات ومهارات التفاوض لندن A38 

27-13 AUG المؤسسات داخل الجودة لنظام الداخلي التدقيق لندن A67 

27-13 AUG األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

27-13 AUG السلوكيات والعالقات الشخصية في مكان العمل لندن A74 

27-13 AUG االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لندن A16 

27-13 AUG الحديثة في البيع االساليب لندن A34 

27-13 AUG الجودة ضبط إدارة لندن A51 

27-13 AUG المؤسسات داخل المخاطر وتحليل األخطار من الوقاية لندن A69 

03-07 SEP المفاهيم الحديثة في حوكمة الشركات لندن A36 

03-07 SEP إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

03-07 SEP االستراتيجية لرؤساء البلديات اإلدارة لندن A35 

03-07 SEP اإلبداعية للسكرتير التنفيذي اإلستراتيجية لندن A32 

03-07 SEP التخطيط في إدارة المشاريع  لندن A33 

03-07 SEP الجودة الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة لندن A71 

10-14 SEP الموارد البشريةتطوير  مهارات مدراء  لندن A39 

10-14 SEP اإلستراتيجيةالقيادة  لندن A14 

10-14 SEP البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن A73 

10-14 SEP الصحي القطاع في الشاملة الجودة إدارة لندن A48 

10-14 SEP والمخازن المشتريات إدارة لندن A62 

10-14 SEP للمشرفين اإلداريةالمهارات  لندن A13 

17-21 SEP استراتيجيات اإلدارة الجامعية لندن A9 

17-21 SEP مهارات القيادة المرتكزة على النتائج لندن A78 

17-21 SEP إدارة المكاتب العليا لندن A25 

17-21 SEP اإلداريةاالتجاهات الحديثة في التحقيقات  لندن A16 

17-21 SEP األوروبيالتخطيط االستراتيجي طبقاً لنموذج التميز المؤسسي  لندن EFQM A77 

24-28 SEP مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت لندن A12 

24-28 SEP مهارات السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا لندن A72 

24-28 SEP اإللكترونية األرشفة لندن A50 

24-28 SEP وإدارة المكاتب المتطورةالسكرتارية  لندن A4 

24-28 SEP التخطيط االستراتيجي للبلديات لندن A2 

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


 

G2 Premier Business Centre, London, NW10 7LQ , United Kingdom 
Mob: +44 7446077987, Email: info@lcentre.co.uk .www.lcentre.co.uk 

24-28 SEP استراتيجيات ومهارات التفاوض لندن A38 

 الربع الرابع

01-05 OCT الرقابة على أعمال اإلدارة لندن A8 

01-05 OCT للمهندسين اإلدارية المهارات لندن A64 

01-05 OCT األعمالتطوير  إدارة لندن A79 

01-05 OCT استراتيجيات اإلدارة الجامعية لندن A9 

01-05 OCT اإللكترونية الحكومة لندن A54 

01-05 OCT التميز في استقطاب الكفاءات واختيارها وإجراء المقابالت لندن A75 

08-12 OCT إدارة الجودة الشاملة لندن A10 

08-12 OCT اإلداريمهارات التحقيق  لندن A24 

08-12 OCT كبير المهنيين المحترف في الموارد البشرية  لندنSPHR A76 

08-12 OCT الجودة الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة لندن A71 

08-12 OCT السكرتارية وإدارة المكاتب المتطورة لندن A4 

08-12 OCT االستراتيجياالتجاهات الحديثة في التخطيط  لندن A1 

08-12 OCT التخطيط االستراتيجي للبلديات لندن A2 

15-19 OCT التفكير اإلبداعي لندن A3 

15-19 OCT البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن A73 

15-26 OCT إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

15-19 OCT األساليب الحديثة في إدارة األزمات  لندن A6 

15-19 OCT المؤسسية االتصاالت لندن A42 

22-26 OCT للمشرفين اإلداريةالمهارات  لندن A13 

22-26 OCT استراتيجيات التطوير االداري لندن A15 

22-26 OCT اإلبداعيالتفكير  لندن  A3 

22-26 OCT العمالء خدمة في التميز لندن A58 

22-26 OCT اإلستراتيجيةالقيادة  لندن A14 

22-26 OCT الجامعي التعليم في الشاملة الجودة لندن A57 

22-26 OCT المتكامل القدرات نضج لندنCMMI A70 

05-09 NOV إدارة الذات والوقت لندن A19 

05-09 NOV مهارات السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا لندن A72 

05-09 NOV والمحاسبية المالية لألقسام الفعالة اإلدارة لندن A63 

05-09 NOV األوروبيالتخطيط االستراتيجي طبقاً لنموذج التميز المؤسسي  لندن EFQM A77 

05-09 NOV التميز في إدارة الموارد البشرية لندن A20 

05-09 NOV التطوعية األعمال إدارة لندن A40 

05-09 NOV مهارات التفاوض الفعال لندن A17 

05-09 NOV والعالقات الشخصية في مكان العملالسلوكيات  لندن A74 

05-09 NOV الجودة الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة لندن A71 
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05-09 NOV األزماتاستراتيجيات العالقات العامة في مواجهة  لندن A18 

05-09 NOV التفكير القيادي االستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط لندن A21 

05-09 NOV المهارات القانونية لإلداريين لندن A30 

05-09 NOV مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت  لندن A12 

12-16 NOV تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجهات الحكومية لندن A22 

12-16 NOV البشرية للموارد الشاملة الجودة إدارة لندن A44 

12-16 NOV الفعالاستراتيجيات التفاوض  لندن A23 

12-16 NOV إدارة المكاتب العليا لندن A25 

19-23 NOV اإلداريةاالتجاهات الحديثة في التحقيقات  لندن A16 

19-23 NOV مهارات القيادة المرتكزة على النتائج لندن A78 

19-23 NOV حوكمة المؤسسات لندن A26 

19-23 NOV النجاح هندسة لندن A55 

19-23 NOV مهارات السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا لندن A72 

19-23 NOV اإلبداعيالتفكير  لندن A3 

19-23 NOV الخسائر ومنع المهنية والسالمة األمن أنظمة إدارة لندن A65 

19-23 NOV االلكترونية اإلدارة لندن A49 

19-23 NOV المفاهيم الحديثة في حوكمة الشركات لندن A36 

19-23 NOV البيئي األثر وتقييم البيئة حماية استراتيجيات لندن A68 

19-23 NOV والمنتزهات الحدائق إدارة لندن A56 

19-23 NOV اإلمداد إدارة لندن A60 

19-23 NOV المستشفيات إدارة لندن A61 

26-30 NOV تنظيم االجتماعات واللجان وإدارة الوقت والتنسيق الفعال لندن A27 

26-30 NOV اإلداريةالمنظور االبتكاري لحل المشكالت  لندن A28 

26-30 NOV البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن A73 

26-30 NOV التخطيط في إدارة المشاريع لندن A33 

26-30 NOV البيئية السالمة لندن A53 

26-30 NOV اإللكترونية المشتريات لندن A59 

03-07 DEC المكاتب المتطورة وإدارةالسكرتارية  لندن A4 

03-07 DEC االتجاهات الحديثة في التحقيقات اإلدارية لندن A16 

03-07 DEC المهنية والسالمة الصحة إدارة لندن A51 

03-07 DEC الجماعي العمل إدارة لندن A45 

03-07 DEC التميز في استقطاب الكفاءات واختيارها وإجراء المقابالت لندن A75 

03-07 DEC الجودة الشاملة في العالقات العامة واالتصال والقيادة لندن A71 

03-07 DEC اإلدارية واللوائح األنظمة لندن A43 

03-07 DEC الحديثة في البيع األساليب لندن A34 

03-07 DEC اإلخالء وخطة الطوارئ عمليات إدارة لندن A66 
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10-22 DEC إدارة المشاريع المهنية  لندنPMP A5 

10-14 DEC مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين لندن A29 

10-14 DEC األعمالتطوير  إدارة لندن A79 

10-14 DEC المهارات القانونية لإلداريين لندن A30 

17-21 DEC األساليب الحديثة في إدارة األزمات لندن A6 

17-21 DEC اإلبداعية للسكرتير التنفيذي اإلستراتيجية لندن A32 

17-21 DEC لرؤساء البلديات اإلستراتيجية اإلدارة لندن A35 

17-21 DEC للمهندسين اإلدارية المهارات لندن A64 

17-21 DEC مهارات السكرتارية الحديثة وفنون المكاتب العليا لندن A72 

24-28 DEC استراتيجيات ومهارات التفاوض لندن A38 

24-28 DEC األوروبيالتخطيط االستراتيجي طبقاً لنموذج التميز المؤسسي  لندن EFQM A77 

24-28 DEC المؤسسات داخل الجودة لنظام الداخلي التدقيق لندن A67 

24-28 DEC العمالء عالقات إدارة لندن A47 

24-28 DEC مهارات القيادة المرتكزة على النتائج لندن A78 

24-28 DEC البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن A73 

24-28 DEC والمخازن المشتريات إدارة لندن A62 

24-28 DEC اإلستراتيجيةالقيادة  لندن A14 
 

 ادم هاسنر     

 مدير التسويق
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