
برامج العقود والمناقصات والشؤون القانونية

www.euro-training.net



برامج العقود والمناقصات والشؤون القانونية 4

2 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات3 يناير 14 ينايرعمان )االردن(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية3 يناير 7 ينايرعمان )االردن(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي3 يناير 14 ينايرالكويت

حكامها من الناحية القانونية3 يناير 7 ينايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود3 يناير 7 ينايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية4 يناير 15 ينايرمدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية4 يناير 8 ينايرروما )ا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود4 يناير 8 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التقنيات وا

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود4 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية4 يناير 15 ينايرامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود4 يناير 8 ينايرروما )ا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود4 يناير 8 ينايربانكوك )تايالند(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية4 يناير 8 ينايربانكوك )تايالند(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود10 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية10 يناير 14 ينايرعمان )االردن(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية10 يناير 14 ينايركوااللمبور )ماليزيا(

نها10 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود10 يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود11 يناير 15 ينايرلشبونه )البرتغال(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي11 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها11 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود11 يناير 22 ينايرباريس )فرنسا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

يطاليا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية11 يناير 15 ينايرروما )ا

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول11 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها11 يناير 15 ينايرمدريد )اسبانيا(

دورة: التحكيم القضائي11 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية11 يناير 22 ينايربرشلونة )اسبانيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية11 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

لّيات الدولّية للعدالة17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
آ
دورة: القانون الدولي واال

خــر التعــديــــالت في الدول العربية17 يناير 21 ينايرالمنامة )البحرين(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية17 يناير 21 ينايركوااللمبور )ماليزيا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية17 يناير 28 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها17 يناير 28 ينايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال
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دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية18 يناير 22 ينايربرشلونة )اسبانيا(

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات18 يناير 22 ينايردسلتورف )المانيا(

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية18 يناير 22 ينايرامستردام )هولندا(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

لّيات الدولّية للعدالة18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية18 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات18 يناير 22 ينايرميونخ )ا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية18 يناير 22 ينايرامستردام )هولندا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية24 يناير 4 فبرايرالمنامة )البحرين(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية24 يناير 28 ينايرالكويت

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية24 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية24 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

نها24 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال24 يناير 28 ينايركوااللمبور )ماليزيا(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية25 يناير 29 ينايرميالن )ايطاليا(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات25 يناير 29 ينايربيروت )لبنان(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات25 يناير 29 ينايربرشلونة )اسبانيا(

دلة الجنائية اإللكـترونية25 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول25 يناير 29 ينايربرشلونة )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود25 يناير 29 ينايرميونخ )ا

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود25 يناير 29 ينايرمدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية25 يناير 29 ينايربوسطن )الواليات المتحدة اال

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود25 يناير 29 ينايرسنغافورة

ليات العمل31 يناير 4 فبرايرالكويت
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

لّيات الدولّية للعدالة31 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية31 يناير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود31 يناير 4 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التقنيات وا

دلة الجنائية اإللكـترونية31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات31 يناير 4 فبرايرعمان )االردن(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية31 يناير 4 فبرايرالكويت
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية31 يناير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها1 فبراير 5 فبرايرسيدني )استراليا(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

خــر التعــديــــالت في الدول العربية1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

يطاليا(
أ
دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

يطاليا(
أ
دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية1 فبراير 5 فبرايرروما )ا

دلة الجنائية اإللكـترونية1 فبراير 5 فبرايردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود1 فبراير 5 فبرايرسنغافورة

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات1 فبراير 5 فبرايرميالن )ايطاليا(
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دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية1 فبراير 5 فبرايرفينا )النمسا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية1 فبراير 5 فبرايرمدريد )اسبانيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها7 فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية7 فبراير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية7 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول7 فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي7 فبراير 11 فبرايرالكويت

نها7 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت8 فبراير 12 فبرايربيروت )لبنان(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية8 فبراير 12 فبرايرمدريد )اسبانيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية8 فبراير 19 فبرايرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية8 فبراير 19 فبرايربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها8 فبراير 19 فبرايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية8 فبراير 12 فبرايرمدريد )اسبانيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت8 فبراير 12 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود8 فبراير 12 فبرايرروما )ا

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود14 فبراير 18 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي14 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها14 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود15 فبراير 19 فبرايرباريس )فرنسا(

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات15 فبراير 26 فبرايربرشلونة )اسبانيا(

نها15 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات15 فبراير 19 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي15 فبراير 26 فبرايربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال15 فبراير 19 فبرايرباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها15 فبراير 26 فبرايرروما )ا

أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها15 فبراير 26 فبرايرباريس )فرنسا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

حكامها من الناحية القانونية21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة:إدارة اال

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية21 فبراير 25 فبرايرالكويت

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها21 فبراير 4 مارسعمان )االردن(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود21 فبراير 25 فبرايرالكويت
أ
دورة: التقنيات وا
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دورة: التحكيم القضائي21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية21 فبراير 25 فبرايرالكويت

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود22 فبراير 5 مارسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود22 فبراير 26 فبرايرامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية22 فبراير 26 فبرايرروما )ا

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي22 فبراير 26 فبرايرفينا )النمسا(

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(

دلة الجنائية اإللكـترونية22 فبراير 26 فبرايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها22 فبراير 5 مارسمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها22 فبراير 5 مارسفينا )النمسا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: قانون العمل22 فبراير 5 مارسبانكوك )تايالند(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية28 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

ليات العمل28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

نها28 فبراير 11 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات28 فبراير 11 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية1 مارس 5 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية1 مارس 12 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

يطاليا(
أ
فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود1 مارس 12 مارسروما )ا

أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي1 مارس 12 مارسجنيف )سويسرا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية1 مارس 5 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية1 مارس 5 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود1 مارس 5 مارسباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية1 مارس 12 مارسبوسطن )الواليات المتحدة اال

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها1 مارس 12 مارسبانكوك )تايالند(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية1 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية7 مارس 11 مارسعمان )االردن(

دورة: التحكيم القضائي7 مارس 11 مارسعمان )االردن(

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات7 مارس 18 مارسكازبالنكا )المغرب(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات7 مارس 11 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة:إدارة اال

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية7 مارس 18 مارسعمان )االردن(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها8 مارس 19 مارسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية8 مارس 19 مارسجنيف )سويسرا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات8 مارس 12 مارسلشبونه )البرتغال(

لمانيا(
أ
دورة: حل المنازعات والمطالبات8 مارس 12 مارسميونخ )ا

دورة: التحكيم القضائي8 مارس 12 مارسفينا )النمسا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية8 مارس 12 مارسسيدني )استراليا(
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دلة الجنائية اإللكـترونية8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

مريكية(
أ
دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات8 مارس 19 مارسبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية8 مارس 12 مارسبرشلونة )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول8 مارس 12 مارسميونخ )ا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية8 مارس 12 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي8 مارس 12 مارسدسلتورف )المانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها14 مارس 25 مارسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

حكامها من الناحية القانونية14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود14 مارس 18 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات15 مارس 26 مارسلشبونه )البرتغال(

نها15 مارس 26 مارسلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية15 مارس 19 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية15 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: التحكيم القضائي15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود15 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية15 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات15 مارس 19 مارسباريس )فرنسا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية15 مارس 19 مارسبرشلونة )اسبانيا(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية15 مارس 19 مارسميالن )ايطاليا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي21 مارس 25 مارسكازبالنكا )المغرب(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية21 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

لّيات الدولّية للعدالة21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(

حكامها من الناحية القانونية21 مارس 25 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

خــر التعــديــــالت في الدول العربية21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود21 مارس 25 مارسعمان )االردن(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية21 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود21 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية22 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: قانون العمل22 مارس 2 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات22 مارس 26 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية22 مارس 26 مارسبيروت )لبنان(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية22 مارس 26 مارسجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود22 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(

نها22 مارس 2 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

يطاليا(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال22 مارس 26 مارسروما )ا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(
أ
دورة: التقنيات وا
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دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية28 مارس 1 ابريلكازبالنكا )المغرب(

ليات العمل28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية28 مارس 1 ابريلعمان )االردن(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي28 مارس 8 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات28 مارس 8 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية28 مارس 1 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية29 مارس 2 ابريلامستردام )هولندا(

مريكية(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال29 مارس 2 ابريلبوسطن )الواليات المتحدة اال

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها29 مارس 2 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها29 مارس 9 ابريلبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات29 مارس 2 ابريلباريس )فرنسا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(

مريكية(
أ
دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية29 مارس 2 ابريلبوسطن )الواليات المتحدة اال

مريكية(
أ
دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط29 مارس 2 ابريلبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات29 مارس 2 ابريلبرشلونة )اسبانيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت4 ابريل 8 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال4 ابريل 8 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي4 ابريل 8 ابريلعمان )االردن(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود4 ابريل 8 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها4 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية4 ابريل 8 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: قانون العمل4 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية4 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها5 ابريل 16 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

مريكية(
أ
دلة الجنائية اإللكـترونية5 ابريل 9 ابريلبوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي5 ابريل 9 ابريلجنيف )سويسرا(

لّيات الدولّية للعدالة5 ابريل 9 ابريللشبونه )البرتغال(
آ
دورة: القانون الدولي واال

مريكية(
أ
دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية5 ابريل 9 ابريلبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة:إدارة اال

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود5 ابريل 16 ابريلامستردام )هولندا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية11 ابريل 15 ابريلكازبالنكا )المغرب(

دورة: قانون العمل11 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: حل المنازعات والمطالبات11 ابريل 15 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية11 ابريل 22 ابريلعمان )االردن(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(

ليات العمل12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا
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دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية12 ابريل 16 ابريلجنيف )سويسرا(

دورة: التحكيم القضائي12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات12 ابريل 16 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي12 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها12 ابريل 23 ابريلجنيف )سويسرا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية12 ابريل 16 ابريلتبليسيه )جورجيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها12 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية18 ابريل 22 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية18 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة: التحكيم القضائي18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية18 ابريل 22 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية18 ابريل 29 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود19 ابريل 23 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية19 ابريل 23 ابريلباكو )اذربيجان(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي19 ابريل 30 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية19 ابريل 23 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات19 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(

لّيات الدولّية للعدالة19 ابريل 23 ابريلبانكوك )تايالند(
آ
دورة: القانون الدولي واال

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية19 ابريل 23 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة:إدارة اال

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود19 ابريل 23 ابريلفينا )النمسا(

يطاليا(
أ
فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها19 ابريل 23 ابريلروما )ا

أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية19 ابريل 23 ابريلامستردام )هولندا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها25 ابريل 6 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها25 ابريل 29 ابريلعمان )االردن(

دلة الجنائية اإللكـترونية25 ابريل 29 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

لّيات الدولّية للعدالة25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها25 ابريل 6 مايوكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود25 ابريل 29 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

ليات العمل25 ابريل 29 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

لمانيا(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية26 ابريل 30 ابريلميونخ )ا

دورة: التحكيم القضائي26 ابريل 30 ابريلمدريد )اسبانيا(

دورة: قانون العمل26 ابريل 7 مايوتبليسيه )جورجيا(

حكامها من الناحية القانونية26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية26 ابريل 7 مايوبانكوك )تايالند(
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مريكية(
أ
دلة الجنائية اإللكـترونية26 ابريل 30 ابريلبوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية26 ابريل 7 مايودسلتورف )المانيا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية2 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية2 مايو 13 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية2 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

حكامها من الناحية القانونية3 مايو 7 مايوامستردام )هولندا(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

حكامها من الناحية القانونية3 مايو 7 مايوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

مريكية(
أ
دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية3 مايو 7 مايوبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية3 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي3 مايو 14 مايوتبليسيه )جورجيا(

ليات العمل3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

مريكية(
أ
دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية3 مايو 7 مايوبوسطن )الواليات المتحدة اال

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية9 مايو 13 مايوالكويت
أ
دورة:إدارة اال

دورة: حل المنازعات والمطالبات9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية9 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

حكامها من الناحية القانونية9 مايو 13 مايوالكويت
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دلة الجنائية اإللكـترونية9 مايو 13 مايوعمان )االردن(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها9 مايو 20 مايوالكويت
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط10 مايو 14 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

ليات العمل10 مايو 14 مايوسيدني )استراليا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود10 مايو 14 مايوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت10 مايو 14 مايوسنغافورة

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية10 مايو 14 مايوهونكونغ

دورة: التحكيم القضائي10 مايو 14 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية10 مايو 14 مايوتبليسيه )جورجيا(

لمانيا(
أ
فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها10 مايو 14 مايوميونخ )ا

أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية16 مايو 20 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية16 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية16 مايو 20 مايومسقط )سلطنة عمان(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية16 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية16 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها16 مايو 20 مايوعمان )االردن(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية16 مايو 20 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول17 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية17 مايو 28 مايوروما )ا

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها17 مايو 21 مايوامستردام )هولندا(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها17 مايو 28 مايوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية17 مايو 21 مايومدريد )اسبانيا(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود17 مايو 28 مايوجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

ليات العمل17 مايو 21 مايوامستردام )هولندا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: حل المنازعات والمطالبات17 مايو 21 مايوتبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود17 مايو 21 مايوبوسطن )الواليات المتحدة اال

نها17 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية23 مايو 27 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية23 مايو 3 يونيوالكويت

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية23 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية23 مايو 27 مايوعمان )االردن(
أ
دورة:إدارة اال

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية23 مايو 27 مايوالكويت

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(

دورة: حل المنازعات والمطالبات23 مايو 27 مايوالمنامة )البحرين(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود23 مايو 27 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية24 مايو 28 مايومدريد )اسبانيا(

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات24 مايو 28 مايوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية24 مايو 28 مايوبوسطن )الواليات المتحدة اال

لمانيا(
أ
دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت24 مايو 28 مايوميونخ )ا

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

ليات العمل24 مايو 28 مايوبرشلونة )اسبانيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

دورة: قانون العمل24 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية24 مايو 28 مايوباكو )اذربيجان(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها24 مايو 4 يونيولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

دلة الجنائية اإللكـترونية31 مايو 4 يونيوسيدني )استراليا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

حكامها من الناحية القانونية31 مايو 4 يونيوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا
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دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات31 مايو 4 يونيوباكو )اذربيجان(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية31 مايو 4 يونيومدريد )اسبانيا(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

لّيات الدولّية للعدالة31 مايو 4 يونيودسلتورف )المانيا(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود31 مايو 4 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت31 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات31 مايو 11 يونيوجنيف )سويسرا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها6 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية6 يونيو 10 يونيوالكويت

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود6 يونيو 10 يونيوالكويت

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت6 يونيو 10 يونيوالمنامة )البحرين(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية7 يونيو 11 يونيوامستردام )هولندا(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

لّيات الدولّية للعدالة7 يونيو 11 يونيومدريد )اسبانيا(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية7 يونيو 11 يونيوجنيف )سويسرا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها7 يونيو 18 يونيوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية7 يونيو 11 يونيوباكو )اذربيجان(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي7 يونيو 18 يونيوميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها7 يونيو 11 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية7 يونيو 11 يونيوطرابزون )تركيا(

ليات العمل7 يونيو 11 يونيوفينا )النمسا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية7 يونيو 18 يونيوباريس )فرنسا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي7 يونيو 11 يونيوميالن )ايطاليا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات7 يونيو 11 يونيومدريد )اسبانيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية13 يونيو 17 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية13 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط13 يونيو 17 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات13 يونيو 17 يونيوعمان )االردن(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية13 يونيو 24 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية14 يونيو 18 يونيوميالن )ايطاليا(

لمانيا(
أ
نها14 يونيو 25 يونيوميونخ )ا

أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: قانون العمل14 يونيو 25 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود14 يونيو 18 يونيوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية14 يونيو 25 يونيومدريد )اسبانيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط14 يونيو 18 يونيوسيدني )استراليا(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود14 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

لّيات الدولّية للعدالة14 يونيو 18 يونيوميالن )ايطاليا(
آ
دورة: القانون الدولي واال
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دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية20 يونيو 24 يونيومسقط )سلطنة عمان(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية20 يونيو 24 يونيوالكويت

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي20 يونيو 1 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها20 يونيو 24 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي20 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

لّيات الدولّية للعدالة20 يونيو 24 يونيوعمان )االردن(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية20 يونيو 24 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(

ليات العمل20 يونيو 24 يونيوعمان )االردن(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت20 يونيو 24 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(

مريكية(
أ
دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية21 يونيو 2 يوليوبوسطن )الواليات المتحدة اال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها21 يونيو 2 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

نها21 يونيو 2 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية21 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود21 يونيو 2 يوليوامستردام )هولندا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية21 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية21 يونيو 25 يونيوباريس )فرنسا(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية21 يونيو 25 يونيولشبونه )البرتغال(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية21 يونيو 25 يونيولشبونه )البرتغال(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية27 يونيو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: قانون العمل27 يونيو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية27 يونيو 8 يوليوعمان )االردن(

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات27 يونيو 1 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: قانون العمل27 يونيو 8 يوليومسقط )سلطنة عمان(

حكامها من الناحية القانونية27 يونيو 1 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها27 يونيو 8 يوليوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود27 يونيو 1 يوليوعمان )االردن(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية28 يونيو 9 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: حل المنازعات والمطالبات28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت28 يونيو 2 يوليوميالن )ايطاليا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود28 يونيو 2 يوليوباكو )اذربيجان(

دورة: قانون العمل28 يونيو 9 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها28 يونيو 2 يوليوميونخ )ا

دلة الجنائية اإللكـترونية28 يونيو 2 يوليوسنغافورة
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

يطاليا(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها28 يونيو 9 يوليوروما )ا

أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية28 يونيو 2 يوليوبيروت )لبنان(

دلة الجنائية اإللكـترونية28 يونيو 2 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي4 يوليو 15 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(
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نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها4 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: قانون العمل4 يوليو 15 يوليوالكويت

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود4 يوليو 8 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات4 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية4 يوليو 15 يوليوالكويت

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات5 يوليو 9 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي5 يوليو 9 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول5 يوليو 9 يوليوسنغافورة

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية5 يوليو 9 يوليوتبليسيه )جورجيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية5 يوليو 9 يوليوامستردام )هولندا(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها5 يوليو 9 يوليوبيروت )لبنان(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية5 يوليو 9 يوليوباكو )اذربيجان(

لّيات الدولّية للعدالة11 يوليو 15 يوليوالكويت
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات11 يوليو 22 يوليوعمان )االردن(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية11 يوليو 15 يوليوالكويت

نها11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود11 يوليو 15 يوليوعمان )االردن(

دورة: التحكيم القضائي11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

ليات العمل12 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها12 يوليو 23 يوليوفينا )النمسا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها12 يوليو 23 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

حكامها من الناحية القانونية12 يوليو 16 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية12 يوليو 16 يوليوتبليسيه )جورجيا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود12 يوليو 16 يوليوميالن )ايطاليا(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود12 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

حكامها من الناحية القانونية12 يوليو 16 يوليوسنغافورة
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت12 يوليو 16 يوليوبرشلونة )اسبانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية18 يوليو 22 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية18 يوليو 22 يوليوعمان )االردن(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت18 يوليو 22 يوليوكازبالنكا )المغرب(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت18 يوليو 22 يوليوالكويت

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(
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دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية18 يوليو 29 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية18 يوليو 22 يوليوالكويت
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات18 يوليو 22 يوليوعمان )االردن(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية19 يوليو 23 يوليوسيدني )استراليا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات19 يوليو 23 يوليوباريس )فرنسا(

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات19 يوليو 23 يوليوامستردام )هولندا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات19 يوليو 23 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها19 يوليو 30 يوليوباريس )فرنسا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود19 يوليو 23 يوليوباكو )اذربيجان(

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت19 يوليو 23 يوليوجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية25 يوليو 29 يوليوالكويت

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: حل المنازعات والمطالبات25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها25 يوليو 29 يوليوالكويت

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي25 يوليو 29 يوليوكازبالنكا )المغرب(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية25 يوليو 29 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات26 يوليو 6 اغسطسروما )ا

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية26 يوليو 6 اغسطسبانكوك )تايالند(

دورة: حل المنازعات والمطالبات26 يوليو 30 يوليولشبونه )البرتغال(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال26 يوليو 30 يوليوتبليسيه )جورجيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها26 يوليو 6 اغسطسجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دلة الجنائية اإللكـترونية26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات26 يوليو 6 اغسطسميالن )ايطاليا(

مريكية(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الواليات المتحدة اال

مريكية(
أ
دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية26 يوليو 6 اغسطسبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات1 اغسطس 5 اغسطسكازبالنكا )المغرب(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط1 اغسطس 5 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات1 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مريكية(
أ
دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية2 اغسطس 6 اغسطسبوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية2 اغسطس 6 اغسطسمدريد )اسبانيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها2 اغسطس 13 اغسطسبيروت )لبنان(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات2 اغسطس 13 اغسطسبانكوك )تايالند(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود2 اغسطس 6 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة: قانون العمل2 اغسطس 13 اغسطسبيروت )لبنان(

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(
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دورة: حل المنازعات والمطالبات2 اغسطس 6 اغسطسسيدني )استراليا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية2 اغسطس 6 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات8 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات8 اغسطس 12 اغسطسالكويت

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها8 اغسطس 12 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها8 اغسطس 19 اغسطسعمان )االردن(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية8 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود8 اغسطس 12 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

نها9 اغسطس 20 اغسطسهونكونغ
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

يطاليا(
أ
فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود9 اغسطس 20 اغسطسروما )ا

أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

يطاليا(
أ
دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود9 اغسطس 13 اغسطسروما )ا

حكامها من الناحية القانونية9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها9 اغسطس 20 اغسطسدسلتورف )المانيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية9 اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية9 اغسطس 13 اغسطسسنغافورة

مريكية(
أ
دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي9 اغسطس 13 اغسطسبوسطن )الواليات المتحدة اال

يطاليا(
أ
دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود9 اغسطس 13 اغسطسروما )ا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها15 اغسطس 26 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها15 اغسطس 26 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها15 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها15 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية15 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة:إدارة اال

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية16 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية16 اغسطس 20 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية16 اغسطس 27 اغسطسلشبونه )البرتغال(

لمانيا(
أ
دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت16 اغسطس 20 اغسطسميونخ )ا

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية16 اغسطس 20 اغسطسجنيف )سويسرا(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية16 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية16 اغسطس 27 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية16 اغسطس 27 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية16 اغسطس 20 اغسطسمدريد )اسبانيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها16 اغسطس 20 اغسطسميالن )ايطاليا(

دورة: التحكيم القضائي16 اغسطس 20 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية22 اغسطس 26 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

ليات العمل22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا
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ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود22 اغسطس 26 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها22 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها22 اغسطس 2 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات22 اغسطس 26 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

دلة الجنائية اإللكـترونية22 اغسطس 26 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود23 اغسطس 27 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي23 اغسطس 3 سبتمبرامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية23 اغسطس 3 سبتمبرميونخ )ا

دورة: التحكيم القضائي23 اغسطس 27 اغسطسبانكوك )تايالند(

نها23 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها23 اغسطس 3 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية23 اغسطس 27 اغسطسامستردام )هولندا(

دورة: قانون العمل23 اغسطس 3 سبتمبرميالن )ايطاليا(

لمانيا(
أ
لّيات الدولّية للعدالة23 اغسطس 27 اغسطسميونخ )ا

آ
دورة: القانون الدولي واال

مريكية(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية23 اغسطس 27 اغسطسبوسطن )الواليات المتحدة اال

مريكية(
أ
ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود23 اغسطس 27 اغسطسبوسطن )الواليات المتحدة اال

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة:إدارة اال

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول29 اغسطس 2 سبتمبرعمان )االردن(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التحكيم القضائي29 اغسطس 2 سبتمبرالمنامة )البحرين(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال29 اغسطس 2 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود30 اغسطس 3 سبتمبرلشبونه )البرتغال(

لّيات الدولّية للعدالة30 اغسطس 3 سبتمبرباريس )فرنسا(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات30 اغسطس 10 سبتمبرهونكونغ

دورة: التحكيم القضائي30 اغسطس 3 سبتمبرباريس )فرنسا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود30 اغسطس 3 سبتمبرجاكرتا )إندونيسيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها30 اغسطس 10 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

لّيات الدولّية للعدالة30 اغسطس 3 سبتمبرفينا )النمسا(
آ
دورة: القانون الدولي واال

مريكية(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال30 اغسطس 3 سبتمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها30 اغسطس 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

ليات العمل30 اغسطس 3 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية5 سبتمبر 9 سبتمبرعمان )االردن(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية5 سبتمبر 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها5 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها5 سبتمبر 16 سبتمبرالكويت
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

نها5 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية5 سبتمبر 9 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة:إدارة اال

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال6 سبتمبر 10 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
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ليات العمل6 سبتمبر 10 سبتمبرميالن )ايطاليا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التقنيات وا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها6 سبتمبر 17 سبتمبرفينا )النمسا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية6 سبتمبر 17 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها6 سبتمبر 10 سبتمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود6 سبتمبر 10 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التقنيات وا

مريكية(
أ
ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية6 سبتمبر 17 سبتمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود6 سبتمبر 10 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

نها12 سبتمبر 23 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية12 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود12 سبتمبر 16 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية12 سبتمبر 23 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها12 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

ليات العمل13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي13 سبتمبر 17 سبتمبرسيدني )استراليا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(

حكامها من الناحية القانونية13 سبتمبر 17 سبتمبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات13 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(

لمانيا(
أ
دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات13 سبتمبر 17 سبتمبرميونخ )ا

ليات العمل13 سبتمبر 17 سبتمبرباكو )اذربيجان(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها13 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية13 سبتمبر 17 سبتمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة:إدارة اال

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود19 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

لّيات الدولّية للعدالة19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: قانون العمل20 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية20 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية20 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط20 سبتمبر 24 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود20 سبتمبر 24 سبتمبرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود20 سبتمبر 24 سبتمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

ليات العمل20 سبتمبر 24 سبتمبردسلتورف )المانيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

دلة الجنائية اإللكـترونية20 سبتمبر 24 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال20 سبتمبر 24 سبتمبرجنيف )سويسرا(

ليات العمل26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا
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دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )االردن(
أ
دورة:إدارة اال

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: قانون العمل26 سبتمبر 7 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية26 سبتمبر 30 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية26 سبتمبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

حكامها من الناحية القانونية27 سبتمبر 1 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: قانون العمل27 سبتمبر 8 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

مريكية(
أ
دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات27 سبتمبر 1 اكـتوبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها27 سبتمبر 1 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية27 سبتمبر 1 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية27 سبتمبر 1 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية27 سبتمبر 1 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(

يطاليا(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية27 سبتمبر 1 اكـتوبرروما )ا

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود3 اكـتوبر 7 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية3 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

حكامها من الناحية القانونية3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

حكامها من الناحية القانونية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات3 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دلة الجنائية اإللكـترونية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

خــر التعــديــــالت في الدول العربية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرسنغافورة
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية4 اكـتوبر 8 اكـتوبربانكوك )تايالند(

لمانيا(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها4 اكـتوبر 15 اكـتوبرميونخ )ا

أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي4 اكـتوبر 8 اكـتوبرامستردام )هولندا(

دورة: قانون العمل4 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرسنغافورة

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول4 اكـتوبر 8 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية4 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة:إدارة اال

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

لّيات الدولّية للعدالة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

دورة: قانون العمل10 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

لّيات الدولّية للعدالة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: القانون الدولي واال

حكامها من الناحية القانونية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت
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فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود10 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية10 اكـتوبر 21 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي11 اكـتوبر 22 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

مريكية(
أ
لّيات الدولّية للعدالة11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الواليات المتحدة اال

آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباريس )فرنسا(

مريكية(
أ
دلة الجنائية اإللكـترونية11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

لّيات الدولّية للعدالة11 اكـتوبر 15 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(
آ
دورة: القانون الدولي واال

مريكية(
أ
دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية11 اكـتوبر 15 اكـتوبربانكوك )تايالند(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرسيدني )استراليا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

نها11 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية11 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: التحكيم القضائي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

دلة الجنائية اإللكـترونية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال17 اكـتوبر 21 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية17 اكـتوبر 21 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية17 اكـتوبر 21 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: التقنيات وا

خــر التعــديــــالت في الدول العربية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية18 اكـتوبر 22 اكـتوبردسلتورف )المانيا(

يطاليا(
أ
ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(

دلة الجنائية اإللكـترونية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها18 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: قانون العمل18 اكـتوبر 29 اكـتوبرهونكونغ

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

يطاليا(
أ
دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط18 اكـتوبر 22 اكـتوبرروما )ا

نها18 اكـتوبر 29 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرجاكرتا )إندونيسيا(

دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات18 اكـتوبر 29 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(

حكامها من الناحية القانونية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت
أ
دورة: صياغة العقود التجارية وا

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالمنامة )البحرين(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نها24 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التحكيم القضائي24 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )االردن(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها25 اكـتوبر 5 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود25 اكـتوبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها25 اكـتوبر 5 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

مريكية(
أ
دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود25 اكـتوبر 29 اكـتوبربوسطن )الواليات المتحدة اال

لمانيا(
أ
دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرميونخ )ا

دورة: التحكيم القضائي25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول25 اكـتوبر 29 اكـتوبرفينا )النمسا(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

دورة: حل المنازعات والمطالبات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرجنيف )سويسرا(

لّيات الدولّية للعدالة25 اكـتوبر 29 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
آ
دورة: القانون الدولي واال

يطاليا(
أ
دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرروما )ا

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها31 اكـتوبر 4 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط31 اكـتوبر 4 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها31 اكـتوبر 11 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية31 اكـتوبر 4 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية1 نوفمبر 5 نوفمبربانكوك )تايالند(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها1 نوفمبر 5 نوفمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

نها1 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

ليات العمل1 نوفمبر 5 نوفمبرامستردام )هولندا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي1 نوفمبر 5 نوفمبرسنغافورة

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة:إدارة اال

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها1 نوفمبر 12 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات1 نوفمبر 5 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية1 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

ليات العمل7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات7 نوفمبر 11 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول7 نوفمبر 11 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود7 نوفمبر 11 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

نها7 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

ليات العمل7 نوفمبر 11 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها7 نوفمبر 18 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دلة الجنائية اإللكـترونية8 نوفمبر 12 نوفمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الجرائم اإللكـترونية واال

نها8 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي8 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
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دورة: قانون العمل8 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية8 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية8 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود14 نوفمبر 18 نوفمبرالمنامة )البحرين(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها14 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود14 نوفمبر 25 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )االردن(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: حل المنازعات والمطالبات15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية15 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود15 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

مريكية(
أ
دورة: االستراتيجيات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات15 نوفمبر 26 نوفمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

لّيات الدولّية للعدالة15 نوفمبر 19 نوفمبرلشبونه )البرتغال(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت15 نوفمبر 19 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية15 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية21 نوفمبر 2 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

لّيات الدولّية للعدالة21 نوفمبر 25 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية21 نوفمبر 25 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود22 نوفمبر 26 نوفمبرميالن )ايطاليا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها22 نوفمبر 26 نوفمبردسلتورف )المانيا(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها22 نوفمبر 26 نوفمبرهونكونغ
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية22 نوفمبر 26 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة:إدارة اال

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية22 نوفمبر 26 نوفمبرجنيف )سويسرا(

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية22 نوفمبر 26 نوفمبرجنيف )سويسرا(

نها22 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية22 نوفمبر 3 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التقنيات وا

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي28 نوفمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية28 نوفمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية28 نوفمبر 2 ديسمبركازبالنكا )المغرب(
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دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية28 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية28 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة:إدارة اال

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية28 نوفمبر 2 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة:إدارة اال

دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية28 نوفمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها28 نوفمبر 9 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

لّيات الدولّية للعدالة29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(
آ
دورة: القانون الدولي واال

يطاليا(
أ
نظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها29 نوفمبر 10 ديسمبرروما )ا

أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول29 نوفمبر 3 ديسمبرسيدني )استراليا(

مريكية(
أ
دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات29 نوفمبر 3 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

لّيات الدولّية للعدالة29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(
آ
دورة: القانون الدولي واال

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها29 نوفمبر 3 ديسمبربانكوك )تايالند(

نظمة المشتريات والمناقصات وإدارة عقودها29 نوفمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة ال

لمانيا(
أ
دورة: استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية29 نوفمبر 3 ديسمبرميونخ )ا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود29 نوفمبر 3 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التقنيات وا

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود29 نوفمبر 3 ديسمبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التقنيات وا

يطاليا(
أ
دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية29 نوفمبر 3 ديسمبرروما )ا

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية5 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية5 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض واعداد العقود5 ديسمبر 9 ديسمبركازبالنكا )المغرب(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية5 ديسمبر 9 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: التحكيم القضائي6 ديسمبر 10 ديسمبردسلتورف )المانيا(

مريكية(
أ
ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية6 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي6 ديسمبر 17 ديسمبرروما )ا

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود6 ديسمبر 17 ديسمبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة:مهارات الكـتابة والترجمة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود6 ديسمبر 10 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال6 ديسمبر 10 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية12 ديسمبر 16 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية12 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

فضل الممارسات واالثار القانونيــة المترتبة عليها12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: العقــود االلكـترونيــة ا

دورة: قانون العمل12 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

نها12 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة العقود واالوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشا

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية12 ديسمبر 23 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
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دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية12 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(

دورة: البرنامج المتكامل للشؤون القانونية12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: قانون العمل12 ديسمبر 23 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل لإلبطال13 ديسمبر 17 ديسمبرباكو )اذربيجان(

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية13 ديسمبر 24 ديسمبرلشبونه )البرتغال(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية13 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية13 ديسمبر 17 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(

مريكية(
أ
ليات العمل13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

يطاليا(
أ
دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود13 ديسمبر 17 ديسمبرروما )ا

مريكية(
أ
دورة: قانون العمل13 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية13 ديسمبر 17 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية13 ديسمبر 17 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي19 ديسمبر 23 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية19 ديسمبر 23 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

ليات العمل19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية19 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: شروط عقود الفيدك)FIDIC( - وضع العالمات وصياغة العقد والشروط19 ديسمبر 23 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة:تنمية المهارات الفنية في اعداد واخراج وطباعة التقارير السنوية19 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية19 ديسمبر 23 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة:التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي19 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات اإلدارية20 ديسمبر 24 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(

دورة: االسس القانونية إلعداد العقود ، المذكرات والقرارات20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(

دورة: االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات20 ديسمبر 24 ديسمبرجنيف )سويسرا(

دورة: كـتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود20 ديسمبر 31 ديسمبرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت20 ديسمبر 24 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود20 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية20 ديسمبر 24 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: التدقيق الداخلي الفعال من الناحية القانونية20 ديسمبر 31 ديسمبرمدريد )اسبانيا(

فضل الممارسات فى صياغة ,تدقيق وتحليل العقود20 ديسمبر 31 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة متقدمة في: التقنيات وا

دورة: التقنيات المتقدمة لكـتابة وإعداد التقارير القانونية20 ديسمبر 24 ديسمبرفينا )النمسا(

دورة: الكـتابة والترجمة القانونية للعقود وتقنيات الصياغة التشريعية26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت

دورة: االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

ورشة عمل: التميز في إدارة المناقصات والمواصفات والعقود26 ديسمبر 30 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: الكـفاءة في البحث القانوني والكـتابة القانونية26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: انترنت االشياء "IOT" والمفهوم القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )االردن(

دورة: إدارة العقود لغير المتخصصين فيها26 ديسمبر 30 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت

ورشة عمل: التميز وتحقيق الكـفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية26 ديسمبر 6 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة متقدمة في: استراتيجيات وتقنيات إعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونية27 ديسمبر 7 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

لّيات الدولّية للعدالة27 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(
آ
دورة: القانون الدولي واال

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية27 ديسمبر 31 ديسمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة:إدارة اال

زمات القانونية في الشركات او الهيائت الحكومية27 ديسمبر 31 ديسمبرجاكرتا )إندونيسيا(
أ
دورة:إدارة اال

دورة: حل المنازعات والمطالبات27 ديسمبر 31 ديسمبرميالن )ايطاليا(

دورة: ادارة المخاطر التعاقدية واعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات27 ديسمبر 31 ديسمبردسلتورف )المانيا(

خــر التعــديــــالت في الدول العربية27 ديسمبر 31 ديسمبرجنيف )سويسرا(
آ
 ال

ً
مينــات االجتماعية وفقــا

أ
دورة:قـانــون التقاعد والتــا

مريكية(
أ
فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود27 ديسمبر 31 ديسمبربوسطن )الواليات المتحدة اال

أ
دورة: التقنيات وا

لّيات الدولّية للعدالة27 ديسمبر 31 ديسمبرسنغافورة
آ
دورة: القانون الدولي واال

فضل الممارسات في صياغة,تدقيق وتحليل العقود27 ديسمبر 31 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التقنيات وا

ليات العمل27 ديسمبر 31 ديسمبرباريس )فرنسا(
آ
دورة: صياغة القرارات واللوائح االدارية وا


