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  2018- العالقات العامة و العالم و الترجمة

 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

 الربع االول

08-12 JAN الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T1 

15-19 JAN التحرير الصحفي. مهارات لندن M1 

15-19 JAN البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

15-19 JAN المهارات المتقدمة في الصحافة االستقصائية التلفزيونية لندن M12 

15-19 JAN التعاطي و التعامل مع االعالم المقروء و المرئي للمسؤولين.  لندن M2 

22-26 JAN اإلنجليزية إلى العربية وبالعكسالترجمة المحلفة من  لندن T2 

22-26 JAN التغطية االخبارية في مناطق الصراع. لندن M3 

22-26 JAN اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

22-26 JAN الترجمة القانونية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T3 

05-09 FEB اإلنجليزية إلى العربية وبالعكسالترجمة التقنية من  لندن T1 

05-09 FEB اساليب التخاطب و ادارة الحوار. لندن M5 

05-09 FEB مهارات التقديم االخباري والحواري لمذيعي التلفزيون لندن M13 

05-09 FEB التعاطي و التعامل مع االعالم المقروء و المرئي للمسؤولين.  لندن M2 

05-09 FEB البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

05-09 FEB الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات( لندن T4 

12-16 FEB كتابة التقارير الصحفية للمؤسسات الرسمية والشركات. لندن M6 

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

05-09 MAR الهوية المؤسسية الصحفية. بناء لندن M7 

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

05-09 MAR انتاج التقارير والقصص االخبارية التلفزيونية لندن M11 

05-09 MAR الوكاالت االخباريةإنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار  لندن M10 

05-09 MAR العالقات العامة و االعالم لندن M8 

12-16 MAR الدورة الشاملة إلنتاج االفالم الوثائقية للصحافة التلفزيونية لندن M14 

12-16 MAR اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

12-16 MAR الصراع.التغطية االخبارية في مناطق  لندن M3 

12-16 MAR لتقديم االذاعي ومهارات االداء واإللقاء الصوتيلالمهارات المتقدمة  لندن M15 

12-16 MAR مهارات التحرير الصحفي. لندن M1 

19-23 MAR المهارات المتقدمة في الصحافة االستقصائية التلفزيونية لندن M12 

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

19-23 MAR كتابة التقارير الصحفية للمؤسسات الرسمية والشركات. لندن M6 

19-23 MAR البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

26-30 MAR لتقديم االذاعي ومهارات االداء واإللقاء الصوتيلالمهارات المتقدمة  لندن M15 
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 الربع الثاني

02-06 APR اإلعالمالعالقات العامة و  لندن M8 

02-06 APR واإللقاء الصوتي األداءومهارات  اإلذاعيلتقديم لالمهارات المتقدمة  لندن M15 

02-06 APR الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T2 

02-06 APR بناء الهوية المؤسسية الصحفية. لندن M7 

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

09-13 APR التغطية االخبارية في مناطق الصراع. لندن M3 

09-13 APR الدورة الشاملة إلنتاج االفالم الوثائقية للصحافة التلفزيونية لندن M14 

09-13 APR البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

09-13 APR الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T1 

16-20 APR إنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت االخبارية لندن M10 

16-20 APR كتابة التقارير الصحفية للمؤسسات الرسمية والشركات. لندن M6 

16-20 APR والحواري لمذيعي التلفزيونمهارات التقديم االخباري  لندن M13 

16-20 APR انتاج التقارير والقصص االخبارية التلفزيونية لندن M11 

23-27 APR المهارات االساسية في   تصميم الجرافيك التلفزيوني بواسطة برنامج   لندنAfter Effects M17 

23-27 APR مهارات التحرير الصحفي. لندن M1 

23-27 APR الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات( لندن T4 

23-27 APR مهارات االتصال المتقدمة للمدراء والمدراء التنفيذيين لندن M24 

07-11 MAY التعاطي و التعامل مع االعالم المقروء و المرئي للمسؤولين. لندن M2 

07-11 MAY الستخدام برنامج  األساسيةالمهارات  لندنVizrt  لتصميم جرافيك االخبار M18 

07-11 MAY اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

07-11 MAY حل المشكالت التحريرية واالدارية في غرف االخبار االذاعية والتلفزيونية لندن M23 

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

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

07-11 MAY البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

14-18 MAY القرار التحريري واالولويات الخبرية لرؤساء التحرير في التلفزيون واالذاعة لندن M21 

14-18 MAY اساليب التخاطب و ادارة الحوار. لندن M5 

14-18 MAY العالقات العامة والتعامل مع وسائل االعالم  للمسؤولين في المؤسسات الحكومية لندن M26 

14-18 MAY العالقات العامة و االعالم لندن M8 

14-18 MAY لتقديم االذاعي ومهارات االداء واإللقاء الصوتيلالمهارات المتقدمة  لندن M15 

14-18 MAY مهارات التقديم االخباري والحواري لمذيعي التلفزيون لندن M13 

14-18 MAY المهارات المتقدمة  للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M20 

18-22 JUN الدورة الشاملة إلنتاج االفالم الوثائقية للصحافة التلفزيونية لندن M14 

18-22 JUN انتاج التقارير والقصص االخبارية التلفزيونية لندن M11 

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

18-22 JUN الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T1 
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18-22 JUN التصوير الفوتوغرافي للصحافة االخبارية وتغطيات المناسبات االجتماعية    لندن M16 

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

18-22 JUN مهارات ادارة صفحات وسائل التواصل االجتماعي للمسؤولين في االدارات الحكومية لندن M27 

18-22 JUN االخبارية في مناطق الصراع.التغطية  لندن M3 

18-22 JUN إنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت االخبارية لندن M10 

25-29 JUN الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T2 

25-29 JUN التنفيذيينمهارات االتصال المتقدمة للمدراء والمدراء  لندن M24 

25-29 JUN العالقات العامة و االعالم لندن M8 

25-29 JUN مهارات التقديم  وفن مخاطبة الجمهور للمدراء والمدراء التنفيذيين لندن M25 

25-29 JUN البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

25-29 JUN وبالعكسالترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية  لندن T1 

 الربع الثالث

02-06 JUL البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

02-06 JUL المهارات االساسية للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M19 

02-06 JUL اساليب التخاطب و ادارة الحوار. لندن M5 

02-06 JUL العالقات العامة و االعالم لندن M8 

02-06 JUL القرار التحريري واالولويات الخبرية لرؤساء التحرير في التلفزيون واالذاعة لندن M21 

09-13 JUL الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات( لندن T4 

09-13 JUL الدورة الشاملة إلنتاج االفالم الوثائقية للصحافة التلفزيونية لندن M14 

16-20 JUL كتابة التقارير الصحفية للمؤسسات الرسمية والشركات. لندن M6 

16-20 JUL لتقديم االذاعي ومهارات االداء واإللقاء الصوتيلالمهارات المتقدمة  لندن M15 

23-27 JUL مهارات التحرير الصحفي. لندن M1 

23-27 JUL المهارات المتقدمة في الصحافة االستقصائية التلفزيونية لندن M12 

23-27 JUL الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T2 

23-27 JUL مهارات التقديم االخباري والحواري لمذيعي التلفزيون لندن M13 

23-27 JUL إنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت االخبارية لندن M10 

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

06-10 AUG المهارات االساسية في   تصميم الجرافيك التلفزيوني بواسطة برنامج   لندنAfter Effects M17 

06-10 AUG بناء الهوية المؤسسية الصحفية. لندن M7 

06-10 AUG والتلفزيونيةحل المشكالت التحريرية واالدارية في غرف االخبار االذاعية  لندن M23 

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

06-10 AUG المهارات المتقدمة في ضبط الجودة والرقابة  لمدراء االنتاج التلفزيوني ورؤساء التحرير لندن M22 

06-10 AUG البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

06-10 AUG العالقات العامة و االعالم لندن M8 

13-17 AUG مهارات التقديم  وفن مخاطبة الجمهور للمدراء والمدراء التنفيذيين لندن M25 

13-17 AUG انتاج التقارير والقصص االخبارية التلفزيونية لندن M11 
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13-17 AUG التغطية االخبارية في مناطق الصراع. لندن M3 

13-17 AUG المهارات االساسية الستخدام برنامج  لندنVizrt  لتصميم جرافيك االخبار M18 

13-17 AUG الترجمة القانونية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T3 

13-17 AUG إدارة العالقات العامة في األزمات لندن M28 

13-17 AUG للمسؤولين.التعاطي و التعامل مع االعالم المقروء و المرئي  لندن M2 

20-24 AUG مهارات االتصال المتقدمة للمدراء والمدراء التنفيذيين لندن M24 

20-24 AUG الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T2 

27-31 AUG الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات( لندن T4 

27-31 AUG المهارات المتقدمة  للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M20 

03-07 SEP التغطية االخبارية في مناطق الصراع. لندن M3 

03-07 SEP الترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T1 

10-14 SEP أخبار الوكاالت االخباريةإنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة  لندن M11 

10-14 SEP المهارات االساسية للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M19 

17-21 SEP المهارات المتقدمة في الصحافة االستقصائية التلفزيونية لندن M12 

17-21 SEP العالقات العامة و االعالم لندن M8 

17-21 SEP الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي.اللغة  لندن M4 

17-21 SEP التصوير الفوتوغرافي للصحافة االخبارية وتغطيات المناسبات االجتماعية    لندن M16 

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

24-28 SEP للمسؤولين في المؤسسات الحكوميةالعالقات العامة والتعامل مع وسائل االعالم   لندن M26 

24-28 SEP البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

 الربع الرابع

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

01-05 OCT والتلفزيونيةحل المشكالت التحريرية واالدارية في غرف االخبار االذاعية  لندن M23 

08-12 OCT الترجمة المحلفة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس  لندن T2 

08-12 OCT انتاج التقارير والقصص االخبارية التلفزيونية لندن M11 

08-12 OCT بناء الهوية المؤسسية الصحفية. لندن M7 

08-12 OCT والشركات.كتابة التقارير الصحفية للمؤسسات الرسمية  لندن M6 

15-19 OCT القرار التحريري واالولويات الخبرية لرؤساء التحرير في التلفزيون واالذاعة لندن M21 

15-19 OCT الترجمة القانونية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس لندن T3 

15-19 OCT العالقات العامة و االعالم لندن M8 

15-19 OCT وسائل التواصل االجتماعي للمسؤولين في االدارات الحكوميةمهارات ادارة صفحات  لندن M27 

15-19 OCT البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 

22-26 OCT اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

22-26 OCT المهارات المتقدمة في الصحافة االستقصائية التلفزيونية لندن M12 

05-09 NOV التغطية االخبارية في مناطق الصراع. لندن M3 

05-09 NOV إنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت االخبارية لندن M10 
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05-09 NOV المهارات المتقدمة  للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M20 

05-09 NOV اإلنجليزية إلى العربية وبالعكسالترجمة التقنية من  لندن T1 

05-09 NOV إدارة العالقات العامة في األزمات لندن M28 

12-16 NOV اساليب التخاطب و ادارة الحوار. لندن M5 

12-16 NOV لتقديم االذاعي ومهارات االداء واإللقاء الصوتيلالمهارات المتقدمة  لندن M15 

12-16 NOV إلنتاج االفالم الوثائقية للصحافة التلفزيونيةالدورة الشاملة  لندن M14 

12-16 NOV مهارات التحرير الصحفي. لندن M1 

19-23 NOV الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات( لندن T4 

26-30 NOV العالقات العامة و االعالم لندن M8 

26-30 NOV للمدراء والمدراء التنفيذيينمهارات التقديم  وفن مخاطبة الجمهور  لندن M25 

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

03-07 DEC المهارات االساسية في   تصميم الجرافيك التلفزيوني بواسطة برنامج   لندنAfter Effects M17 

10-14 DEC العربية وبالعكسالترجمة التقنية من اإلنجليزية إلى  لندن T1 

17-21 DEC اللغة الصحفية و مصطلحات االعالم الدولي. لندن M4 

17-21 DEC المهارات المتقدمة في ضبط الجودة والرقابة  لمدراء االنتاج التلفزيوني ورؤساء التحرير لندن M22 

17-21 DEC الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب )كات(  لندن T4 

24-28 DEC المهارات االساسية الستخدام برنامج  لندنVizrt  لتصميم جرافيك االخبار M18 

24-28 DEC العالقات العامة و االعالم لندن M8 

24-28 DEC مهارات التحرير الصحفي. لندن M1 

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

24-28 DEC التصوير الفوتوغرافي للصحافة االخبارية وتغطيات المناسبات االجتماعية    لندن M16 

24-28 DEC إنتاج االخبار للتلفزيون والراديو وتحرير وترجمة أخبار الوكاالت االخبارية لندن M10 

24-28 DEC المهارات االساسية للمونتاج التلفزيوني  باستخدام  لندنFinal Cut Pro X M19 

24-28 DEC البروتوكول واالتيكيت والمراسم لندن M9 
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