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LICTD – Arabic Courses 2019 

Course / Description Date Location 

ي واالدارة باالهداف اتيج   Jan, 2019 London 11-07 التخطيط االستر

ية عىل األداء التنظيىم ضمن أطر  معايتر قياس فعالية الموارد البشر
 العمل

14-18 Jan, 2019 London 

(ValueEngineering )الهندسة القيمية   21-25 Jan, 2019 London 

ية  Feb, 2019 London 08-04 تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشر

ي المنظمات
 
 Feb, 2019 London 15-11 دليل تطبيق الجودة الشاملة ف

 Feb, 2019 London 22-18 اإلسعافات األولية وإجراءات األمن والسالمة الصناعية

اف عىل مواقع المشاري    ع االنشائية  Mar, 2019 London 08-04 مهارات االشر

ية واعداد وتطوير الكفاءات ي للموارد البشر اتيج   Mar, 2019 London 15-11 التخطيط االستر

ي وأنواعه وطرق الوقاية والتحكم به
 Mar, 2019 London 22-18 مصادر التلوث الهوائ 

 Mar, 2019 London 29-25 إعداد وصياغة المراسالت والتقارير ومحاض  االجتماعات

اتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات  االستر
01-05 April , 

2019 
London 

 مهارات الكتابة اإلدارية
08-12 April , 

2019 
London 

ات ونية وإدارة المكاتب الذكية وفق احدث المتغتر  السكرتارية اإللكتر
15-19 April , 

2019 
London 

 محاسبة التصنيع والتكاليف
22-26 April , 

2019 
London 

اتيجيات التفاوض وصياغة العقود  May, 2019 London 10-06 استر

انيات والقوائم المالية  المحاسبة والمتر 
 May, 2019 London 17-13 النظم المتقدمة ف 

 May, 2019 London 24-20 مهارات إعداد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمهرجانات

التخطيط والتنظيم وتحديد األهداف بكفاءة وفعالية, ادارة المكاتب   27-31 May, 2019 London 

 أساسيات اإلستثمار
03-07  June, 

2019 
London 

 June, 2019 London 14-10 مهارات األتصال والتفاوض المتقدمة

 June, 2019 London 21-14 التمتر  ف  العالقات العامة والتحليل ،الرصد والمتابعة اإلعالمية

اتيجيات المعاضة للعالقات العامة وقياسات الرأي العام  June, 2019 London 28-24 االستر
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 July ,2019 London 05-01 تقنيات التوظيف و التطوير و إدارة األداء و سياسات التحفتر  

ية  July, 2019 London 12-08 تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشر

ي المنظمات
 
 July, 2019 London 19-15 دليل تطبيق الجودة الشاملة ف

 July,2019 London 26-22 ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية واعداد الخطط التنفيذية

 Aug,2019 London 09-05 ادارة الجودة الشاملة 

 Aug, 2019 London 16-12 المنهه المتكامل إلعداد سياسات وإجراءات  ؤوو الموظففر  

 Aug,2019 London 23-19 مهارات تصميم نظم األجور والمرتبات

اتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات  Aug, 2019 London 30-26 صياغة االستر

 Sep,2019 London 6-2 حل المنازعات والمطالبات

اتيجيات المعاضة للعالقات العامة وقياسات الرأي العام  Sep,2019 London 13-09 االستر

 Sep,2019 London 20-16 تقنيات التوظيف و التطوير و إدارة األداء و سياسات التحفتر  

ية  Sep,2019 London 27-23 تحليل وتصميم الوظائف و قياس كفاءة أداء الموارد البشر

ي المنظمات
 Oct,2019 London 11-07 دليل تطبيق الجودة الشاملة ف 

 Oct,2019 London 18-14 ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية واعداد الخطط التنفيذية

 Oct,2019 London 25-21 ادارة الجودة الشاملة

 Nov,2019 London 08-04 المنهه المتكامل إلعداد سياسات وإجراءات  ؤوو الموظففر  

 Nov,2019 London 15-11 مهارات تصميم نظم األجور والمرتبات

اتيجية ووضع األهداف ورسم السياسات  Nov,2019 London 22-18 صياغة االستر

 Nov,2019 London 29-25 حل المنازعات والمطالبات

اء وتنمية الموردين ي مجال الشر
 Dec,2019 London 06-02 التفاوض ف 

 Dec,2019 London 13-09 حل المشكالت واتخاذ القرارات

اف وتسيتر االعمال ي التنظيم واالشر
 Dec,2019 London 20-16 الكفاءة ف 

 Dec,2019 London 27-23 تنمية مهارات االتصال الفردي والمؤسسي 

 

 


