




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
الریاض14-02-102019-02-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

جدة14-02-102019-02-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
تونس14-02-102019-02-2019وملحقاتھا

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019العقود والمطالبات

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
القاھرة14-02-102019-02-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
المنامة14-02-102019-02-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
بیروت14-02-102019-02-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
الكویت14-02-102019-02-2019علیھا

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
مراكش14-02-102019-02-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

الدوحة14-02-102019-02-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
مسقط14-02-102019-02-2019إلكترونیا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
برلین15-02-112019-02-2019نزاعاتھا

بروكسل15-02-112019-02-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

زیورخ15-02-112019-02-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
بكین15-02-112019-02-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
بانكوك15-02-112019-02-2019الشائعة فیھا

تورنتو15-02-112019-02-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
سنغافورة15-02-112019-02-2019الھندسـیة

لندن15-02-112019-02-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

جنیف15-02-112019-02-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

فیینا15-02-112019-02-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
میونیخ15-02-112019-02-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
براغ15-02-112019-02-2019المالیة والقانونیة

روما15-02-112019-02-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

جاكرتا15-02-112019-02-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

ماربیال15-02-112019-02-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

باریس15-02-112019-02-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

امستردام15-02-112019-02-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

برشلونة2019-02-112019-02-15



اسطنبول16-02-122019-02-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
جدة21-02-172019-02-2019القانونیة والتجاریة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
تونس21-02-172019-02-2019العقود والمطالبات

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

القاھرة21-02-172019-02-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
المنامة21-02-172019-02-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
بیروت21-02-172019-02-2019القانوني

الكویت21-02-172019-02-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

مراكش21-02-172019-02-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
الدوحة21-02-172019-02-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
مسقط21-02-172019-02-2019الشائعة فیھا

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
برلین22-02-182019-02-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
بروكسل22-02-182019-02-2019نزاعاتھا

زیورخ22-02-182019-02-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
بكین22-02-182019-02-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

بانكوك22-02-182019-02-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
تورنتو22-02-182019-02-2019إلكترونیا

سنغافورة22-02-182019-02-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
لندن22-02-182019-02-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
جنیف22-02-182019-02-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

فیینا22-02-182019-02-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

میونیخ22-02-182019-02-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
براغ22-02-182019-02-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
روما22-02-182019-02-2019المالیة والقانونیة

جاكرتا22-02-182019-02-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

ماربیال22-02-182019-02-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

مدرید22-02-182019-02-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

باریس22-02-182019-02-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

امستردام22-02-182019-02-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

برشلونة22-02-182019-02-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
اسطنبول23-02-192019-02-2019وملحقاتھا

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
القانوني

جدة2019-02-242019-02-28



تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
تونس28-02-242019-02-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
القاھرة28-02-242019-02-2019وملحقاتھا

المنامة28-02-242019-02-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
بیروت28-02-242019-02-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
الكویت28-02-242019-02-2019القانونیة والتجاریة

مراكش28-02-242019-02-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
الدوحة28-02-242019-02-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

مسقط28-02-242019-02-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

دبي28-02-242019-02-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

برلین01-03-252019-02-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
بروكسل01-03-252019-02-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
زیورخ01-03-252019-02-2019نزاعاتھا

بكین01-03-252019-02-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
بانكوك01-03-252019-02-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
تورنتو01-03-252019-02-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
سنغافورة01-03-252019-02-2019إلكترونیا

لندن01-03-252019-02-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

جنیف01-03-252019-02-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
فیینا01-03-252019-02-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

میونیخ01-03-252019-02-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

براغ01-03-252019-02-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
روما01-03-252019-02-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
جاكرتا01-03-252019-02-2019المالیة والقانونیة

ماربیال01-03-252019-02-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

مدرید01-03-252019-02-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

باریس01-03-252019-02-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

امستردام01-03-252019-02-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
برشلونة01-03-252019-02-2019الھندسـیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
اسطنبول02-03-262019-02-2019العقود والمطالبات

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
جدة07-03-032019-03-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
القاھرة07-03-032019-03-2019العقود والمطالبات

المنامة07-03-032019-03-2019البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184



وملحقاتھا

بیروت07-03-032019-03-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
الكویت07-03-032019-03-2019القانوني

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
مراكش07-03-032019-03-2019نزاعاتھا

الدوحة07-03-032019-03-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
مسقط07-03-032019-03-2019بشأنھا

دبي07-03-032019-03-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
برلین08-03-042019-03-2019القانونیة والتجاریة

بروكسل08-03-042019-03-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
زیورخ08-03-042019-03-2019علیھا

بكین08-03-042019-03-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
بانكوك08-03-042019-03-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

تورنتو08-03-042019-03-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
سنغافورة08-03-042019-03-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
لندن08-03-042019-03-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
جنیف08-03-042019-03-2019الھندسـیة

فیینا08-03-042019-03-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
میونیخ08-03-042019-03-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

براغ08-03-042019-03-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

روما08-03-042019-03-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
جاكرتا08-03-042019-03-2019واختیار البنود

ماربیال08-03-042019-03-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

مدرید08-03-042019-03-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

كوااللمبور08-03-042019-03-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
باریس08-03-042019-03-2019المالیة والقانونیة

امستردام08-03-042019-03-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

برشلونة08-03-042019-03-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
اسطنبول09-03-052019-03-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

جدة14-03-102019-03-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
القاھرة14-03-102019-03-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
المنامة14-03-102019-03-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
بیروت14-03-102019-03-2019وملحقاتھا

الكویت14-03-102019-03-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424



المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
مراكش14-03-102019-03-2019علیھا

الدوحة14-03-102019-03-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
مسقط14-03-102019-03-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

دبي14-03-102019-03-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

عمان14-03-102019-03-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
برلین15-03-112019-03-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
بروكسل15-03-112019-03-2019القانونیة والتجاریة

زیورخ15-03-112019-03-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
بكین15-03-112019-03-2019نزاعاتھا

بانكوك15-03-112019-03-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
تورنتو15-03-112019-03-2019بشأنھا

سنغافورة15-03-112019-03-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
لندن15-03-112019-03-2019الشائعة فیھا

جنیف15-03-112019-03-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
فیینا15-03-112019-03-2019الھندسـیة

میونیخ15-03-112019-03-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
براغ15-03-112019-03-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

روما15-03-112019-03-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

جاكرتا15-03-112019-03-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
ماربیال15-03-112019-03-2019المالیة والقانونیة

مدرید15-03-112019-03-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

كوااللمبور15-03-112019-03-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
باریس15-03-112019-03-2019واختیار البنود

امستردام15-03-112019-03-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
برشلونة15-03-112019-03-2019إلكترونیا

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
جدة21-03-172019-03-2019وملحقاتھا

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
المنامة21-03-172019-03-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
بیروت21-03-172019-03-2019العقود والمطالبات

الكویت21-03-172019-03-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

مراكش21-03-172019-03-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
الدوحة21-03-172019-03-2019نزاعاتھا

مسقط21-03-172019-03-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440



دبي21-03-172019-03-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

عمان21-03-172019-03-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
برلین22-03-182019-03-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
بروكسل22-03-182019-03-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
زیورخ22-03-182019-03-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
بكین22-03-182019-03-2019علیھا

بانكوك22-03-182019-03-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
تورنتو22-03-182019-03-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
سنغافورة22-03-182019-03-2019بشأنھا

لندن22-03-182019-03-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
جنیف22-03-182019-03-2019إلكترونیا

فیینا22-03-182019-03-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
میونیخ22-03-182019-03-2019الھندسـیة

براغ22-03-182019-03-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
روما22-03-182019-03-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

جاكرتا22-03-182019-03-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
ماربیال22-03-182019-03-2019واختیار البنود

مدرید22-03-182019-03-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

كوااللمبور22-03-182019-03-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

طرابزون22-03-182019-03-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

باریس22-03-182019-03-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
امستردام22-03-182019-03-2019المالیة والقانونیة

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
برشلونة22-03-182019-03-2019الشائعة فیھا

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
جدة28-03-242019-03-2019العقود والمطالبات

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
بیروت28-03-242019-03-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
الكویت28-03-242019-03-2019وملحقاتھا

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
مراكش28-03-242019-03-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
الدوحة28-03-242019-03-2019علیھا

مسقط28-03-242019-03-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

دبي28-03-242019-03-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

عمان28-03-242019-03-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104



برلین29-03-252019-03-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
بروكسل29-03-252019-03-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
زیورخ29-03-252019-03-2019القانوني

بكین29-03-252019-03-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
بانكوك29-03-252019-03-2019نزاعاتھا

تورنتو29-03-252019-03-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
سنغافورة29-03-252019-03-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
لندن29-03-252019-03-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
جنیف29-03-252019-03-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
فیینا29-03-252019-03-2019إلكترونیا

میونیخ29-03-252019-03-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
براغ29-03-252019-03-2019الھندسـیة

روما29-03-252019-03-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
جاكرتا29-03-252019-03-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

ماربیال29-03-252019-03-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
مدرید29-03-252019-03-2019المالیة والقانونیة

كوااللمبور29-03-252019-03-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

طرابزون29-03-252019-03-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

باریس29-03-252019-03-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
امستردام29-03-252019-03-2019واختیار البنود

برشلونة29-03-252019-03-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

الریاض04-04-312019-03-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
جدة04-04-312019-03-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
الكویت04-04-312019-03-2019العقود والمطالبات

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
مراكش04-04-312019-03-2019القانوني

الدوحة04-04-312019-03-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
مسقط04-04-312019-03-2019نزاعاتھا

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
دبي04-04-312019-03-2019المالیة والقانونیة

عمان04-04-312019-03-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
برلین05-04-012019-04-2019وملحقاتھا

بروكسل05-04-012019-04-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414



اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
زیورخ05-04-012019-04-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
بكین05-04-012019-04-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
بانكوك05-04-012019-04-2019علیھا

تورنتو05-04-012019-04-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

سنغافورة05-04-012019-04-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
لندن05-04-012019-04-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

جنیف05-04-012019-04-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
فیینا05-04-012019-04-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
میونیخ05-04-012019-04-2019إلكترونیا

براغ05-04-012019-04-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
روما05-04-012019-04-2019الھندسـیة

جاكرتا05-04-012019-04-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

ماربیال05-04-012019-04-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
مدرید05-04-012019-04-2019واختیار البنود

كوااللمبور05-04-012019-04-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

طرابزون05-04-012019-04-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
باریس05-04-012019-04-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

امستردام05-04-012019-04-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
برشلونة05-04-012019-04-2019بشأنھا

الریاض11-04-072019-04-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
الكویت11-04-072019-04-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
مراكش11-04-072019-04-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
الدوحة11-04-072019-04-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
مسقط11-04-072019-04-2019علیھا

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
دبي11-04-072019-04-2019واختیار البنود

عمان11-04-072019-04-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
برلین12-04-082019-04-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
بروكسل12-04-082019-04-2019وملحقاتھا

زیورخ12-04-082019-04-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

بكین12-04-082019-04-2019تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427



القانوني

بانكوك12-04-082019-04-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
تورنتو12-04-082019-04-2019نزاعاتھا

سنغافورة12-04-082019-04-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

لندن12-04-082019-04-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
جنیف12-04-082019-04-2019بشأنھا

فیینا12-04-082019-04-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
میونیخ12-04-082019-04-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
براغ12-04-082019-04-2019إلكترونیا

روما12-04-082019-04-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
جاكرتا12-04-082019-04-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
ماربیال12-04-082019-04-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

مدرید12-04-082019-04-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
كوااللمبور12-04-082019-04-2019المالیة والقانونیة

طرابزون12-04-082019-04-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

باریس12-04-082019-04-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

امستردام12-04-082019-04-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
برشلونة12-04-082019-04-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

الریاض18-04-142019-04-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

تونس18-04-142019-04-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

مراكش18-04-142019-04-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
الدوحة18-04-142019-04-2019القانوني

مسقط18-04-142019-04-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

دبي18-04-142019-04-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
عمان18-04-142019-04-2019المالیة والقانونیة

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
برلین19-04-152019-04-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
بروكسل19-04-152019-04-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
زیورخ19-04-152019-04-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
بكین19-04-152019-04-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
بانكوك19-04-152019-04-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
علیھا

تورنتو2019-04-152019-04-19



األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
سنغافورة19-04-152019-04-2019نزاعاتھا

لندن19-04-152019-04-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
جنیف19-04-152019-04-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
فیینا19-04-152019-04-2019بشأنھا

میونیخ19-04-152019-04-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
براغ19-04-152019-04-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
روما19-04-152019-04-2019إلكترونیا

جاكرتا19-04-152019-04-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

ماربیال19-04-152019-04-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

مدرید19-04-152019-04-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
كوااللمبور19-04-152019-04-2019واختیار البنود

طرابزون19-04-152019-04-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
باریس19-04-152019-04-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
امستردام19-04-152019-04-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

برشلونة19-04-152019-04-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

الریاض25-04-212019-04-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

تونس25-04-212019-04-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
مراكش25-04-212019-04-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
الدوحة25-04-212019-04-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
مسقط25-04-212019-04-2019القانونیة والتجاریة

دبي25-04-212019-04-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
عمان25-04-212019-04-2019واختیار البنود

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
بروكسل26-04-222019-04-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
زیورخ26-04-222019-04-2019العقود والمطالبات

بكین26-04-222019-04-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
بانكوك26-04-222019-04-2019القانوني

تورنتو26-04-222019-04-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
سنغافورة26-04-222019-04-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
لندن26-04-222019-04-2019نزاعاتھا

جنیف26-04-222019-04-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440



المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
فیینا26-04-222019-04-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
میونیخ26-04-222019-04-2019بشأنھا

براغ26-04-222019-04-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
روما26-04-222019-04-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
جاكرتا26-04-222019-04-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
ماربیال26-04-222019-04-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
مدرید26-04-222019-04-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

كوااللمبور26-04-222019-04-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
طرابزون26-04-222019-04-2019المالیة والقانونیة

باریس26-04-222019-04-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

امستردام26-04-222019-04-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

برشلونة26-04-222019-04-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

اسطنبول27-04-232019-04-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

الریاض02-05-282019-04-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

تونس02-05-282019-04-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
مراكش02-05-282019-04-2019العقود والمطالبات

الدوحة02-05-282019-04-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
مسقط02-05-282019-04-2019القانوني

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
دبي02-05-282019-04-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

عمان02-05-282019-04-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
شرم الشیخ02-05-282019-04-2019المالیة والقانونیة

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

القاھرة02-05-282019-04-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
زیورخ03-05-292019-04-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
بكین03-05-292019-04-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
بانكوك03-05-292019-04-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
تورنتو03-05-292019-04-2019القانونیة والتجاریة

سنغافورة03-05-292019-04-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
لندن03-05-292019-04-2019علیھا

جنیف03-05-292019-04-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

فیینا03-05-292019-04-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
میونیخ03-05-292019-04-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا



إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
براغ03-05-292019-04-2019بشأنھا

روما03-05-292019-04-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
جاكرتا03-05-292019-04-2019الشائعة فیھا

ماربیال03-05-292019-04-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

مدرید03-05-292019-04-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

كوااللمبور03-05-292019-04-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
طرابزون03-05-292019-04-2019واختیار البنود

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
باریس03-05-292019-04-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
امستردام03-05-292019-04-2019الھندسـیة

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
برشلونة03-05-292019-04-2019نزاعاتھا

اسطنبول04-05-302019-04-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
الریاض09-05-052019-05-2019المالیة والقانونیة

تونس09-05-052019-05-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
مراكش09-05-052019-05-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
الدوحة09-05-052019-05-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
مسقط09-05-052019-05-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

دبي09-05-052019-05-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

عمان09-05-052019-05-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019واختیار البنود

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

القاھرة09-05-052019-05-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

المنامة09-05-052019-05-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
بكین10-05-062019-05-2019العقود والمطالبات

بانكوك10-05-062019-05-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
تورنتو10-05-062019-05-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
سنغافورة10-05-062019-05-2019القانونیة والتجاریة

لندن10-05-062019-05-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
جنیف10-05-062019-05-2019نزاعاتھا

فیینا10-05-062019-05-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

میونیخ10-05-062019-05-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
براغ10-05-062019-05-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
روما10-05-062019-05-2019بشأنھا



جاكرتا10-05-062019-05-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
ماربیال10-05-062019-05-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
مدرید10-05-062019-05-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
كوااللمبور10-05-062019-05-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

طرابزون10-05-062019-05-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
باریس10-05-062019-05-2019الشائعة فیھا

امستردام10-05-062019-05-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
برشلونة10-05-062019-05-2019علیھا

اسطنبول11-05-072019-05-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
الریاض16-05-122019-05-2019واختیار البنود

تونس16-05-122019-05-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
الدوحة16-05-122019-05-2019العقود والمطالبات

مسقط16-05-122019-05-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
دبي16-05-122019-05-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
عمان16-05-122019-05-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
الدار البیضاء16-05-122019-05-2019المالیة والقانونیة

القاھرة16-05-122019-05-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

المنامة16-05-122019-05-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

بیروت16-05-122019-05-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
بكین17-05-132019-05-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
بانكوك17-05-132019-05-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
تورنتو17-05-132019-05-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
سنغافورة17-05-132019-05-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
لندن17-05-132019-05-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
جنیف17-05-132019-05-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
فیینا17-05-132019-05-2019نزاعاتھا

میونیخ17-05-132019-05-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

براغ17-05-132019-05-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
روما17-05-132019-05-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
جاكرتا17-05-132019-05-2019بشأنھا



المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
ماربیال17-05-132019-05-2019الشائعة فیھا

مدرید17-05-132019-05-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

كوااللمبور17-05-132019-05-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

طرابزون17-05-132019-05-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

باریس17-05-132019-05-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
امستردام17-05-132019-05-2019إلكترونیا

برشلونة17-05-132019-05-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

اسطنبول18-05-142019-05-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

الریاض23-05-192019-05-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

جدة23-05-192019-05-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
تونس23-05-192019-05-2019المالیة والقانونیة

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
الدوحة23-05-192019-05-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
مسقط23-05-192019-05-2019وملحقاتھا

دبي23-05-192019-05-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

عمان23-05-192019-05-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
الدار البیضاء23-05-192019-05-2019واختیار البنود

القاھرة23-05-192019-05-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

المنامة23-05-192019-05-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

بیروت23-05-192019-05-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
بانكوك24-05-202019-05-2019العقود والمطالبات

تورنتو24-05-202019-05-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
سنغافورة24-05-202019-05-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
لندن24-05-202019-05-2019القانوني

جنیف24-05-202019-05-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
فیینا24-05-202019-05-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
میونیخ24-05-202019-05-2019نزاعاتھا

براغ24-05-202019-05-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

روما24-05-202019-05-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
جاكرتا24-05-202019-05-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

ماربیال24-05-202019-05-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
مدرید24-05-202019-05-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
كوااللمبور24-05-202019-05-2019الھندسـیة



إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

طرابزون2019-05-202019-05-24

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
باریس24-05-202019-05-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
امستردام24-05-202019-05-2019الشائعة فیھا

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
برشلونة24-05-202019-05-2019القانونیة والتجاریة

اسطنبول25-05-212019-05-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

الریاض30-05-262019-05-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
تونس30-05-262019-05-2019واختیار البنود

جدة30-05-262019-05-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
مسقط30-05-262019-05-2019العقود والمطالبات

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
دبي30-05-262019-05-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
عمان30-05-262019-05-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

القاھرة30-05-262019-05-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

المنامة30-05-262019-05-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

بیروت30-05-262019-05-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

الكویت30-05-262019-05-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
بانكوك31-05-272019-05-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
تورنتو31-05-272019-05-2019وملحقاتھا

سنغافورة31-05-272019-05-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
لندن31-05-272019-05-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
جنیف31-05-272019-05-2019القانونیة والتجاریة

فیینا31-05-272019-05-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
میونیخ31-05-272019-05-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
براغ31-05-272019-05-2019نزاعاتھا

روما31-05-272019-05-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

جاكرتا31-05-272019-05-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
ماربیال31-05-272019-05-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
مدرید31-05-272019-05-2019الشائعة فیھا

كوااللمبور31-05-272019-05-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

طرابزون31-05-272019-05-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441

أ

باریس2019-05-272019-05-31



وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

امستردام31-05-272019-05-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
برشلونة31-05-272019-05-2019القانوني

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
اسطنبول01-06-282019-05-2019المالیة والقانونیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
الریاض06-06-022019-06-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

تونس06-06-022019-06-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

جدة06-06-022019-06-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
مسقط06-06-022019-06-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
دبي06-06-022019-06-2019الشائعة فیھا

عمان06-06-022019-06-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
القاھرة06-06-022019-06-2019المالیة والقانونیة

المنامة06-06-022019-06-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

بیروت06-06-022019-06-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

الكویت06-06-022019-06-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

دبي06-06-022019-06-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
تورنتو07-06-032019-06-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
سنغافورة07-06-032019-06-2019وملحقاتھا

لندن07-06-032019-06-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
جنیف07-06-032019-06-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
فیینا07-06-032019-06-2019القانونیة والتجاریة

میونیخ07-06-032019-06-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
براغ07-06-032019-06-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
روما07-06-032019-06-2019نزاعاتھا

جاكرتا07-06-032019-06-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
ماربیال07-06-032019-06-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

مدرید07-06-032019-06-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
كوااللمبور07-06-032019-06-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
طرابزون07-06-032019-06-2019الھندسـیة

باریس07-06-032019-06-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
امستردام07-06-032019-06-2019بشأنھا

برشلونة07-06-032019-06-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424



المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
اسطنبول08-06-042019-06-2019واختیار البنود

الریاض13-06-092019-06-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

تونس13-06-092019-06-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

جدة13-06-092019-06-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

دبي13-06-092019-06-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
عمان13-06-092019-06-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
القاھرة13-06-092019-06-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
المنامة13-06-092019-06-2019المالیة والقانونیة

بیروت13-06-092019-06-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

الكویت13-06-092019-06-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

دبي13-06-092019-06-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
تورنتو14-06-102019-06-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
سنغافورة14-06-102019-06-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
لندن14-06-102019-06-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
جنیف14-06-102019-06-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
فیینا14-06-102019-06-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
میونیخ14-06-102019-06-2019القانونیة والتجاریة

براغ14-06-102019-06-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
روما14-06-102019-06-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
جاكرتا14-06-102019-06-2019نزاعاتھا

ماربیال14-06-102019-06-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
مدرید14-06-102019-06-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
كوااللمبور14-06-102019-06-2019الشائعة فیھا

طرابزون14-06-102019-06-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

كوااللمبور14-06-102019-06-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

باریس14-06-102019-06-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
امستردام14-06-102019-06-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

برشلونة14-06-102019-06-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اسطنبول15-06-112019-06-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097



المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
الھندسـیة

الریاض2019-06-162019-06-20

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
تونس20-06-162019-06-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

جدة20-06-162019-06-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
دبي20-06-162019-06-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
عمان20-06-162019-06-2019الشائعة فیھا

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

القاھرة20-06-162019-06-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
المنامة20-06-162019-06-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
بیروت20-06-162019-06-2019المالیة والقانونیة

الكویت20-06-162019-06-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

دبي20-06-162019-06-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

عمان20-06-162019-06-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
سنغافورة21-06-172019-06-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
لندن21-06-172019-06-2019العقود والمطالبات

جنیف21-06-172019-06-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
فیینا21-06-172019-06-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
میونیخ21-06-172019-06-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
براغ21-06-172019-06-2019القانونیة والتجاریة

روما21-06-172019-06-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
جاكرتا21-06-172019-06-2019علیھا

ماربیال21-06-172019-06-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
مدرید21-06-172019-06-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

كوااللمبور21-06-172019-06-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
طرابزون21-06-172019-06-2019إلكترونیا

كوااللمبور21-06-172019-06-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
باریس21-06-172019-06-2019نزاعاتھا

امستردام21-06-172019-06-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
برشلونة21-06-172019-06-2019وملحقاتھا

اسطنبول22-06-182019-06-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

الریاض27-06-232019-06-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

تونس27-06-232019-06-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

جدة27-06-232019-06-2019التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099



المالیة والقانونیة

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
دبي27-06-232019-06-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

عمان27-06-232019-06-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019الھندسـیة

القاھرة27-06-232019-06-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

المنامة27-06-232019-06-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
بیروت27-06-232019-06-2019واختیار البنود

الكویت27-06-232019-06-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

دبي27-06-232019-06-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

عمان27-06-232019-06-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
لندن28-06-242019-06-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
جنیف28-06-242019-06-2019وملحقاتھا

فیینا28-06-242019-06-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
میونیخ28-06-242019-06-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
براغ28-06-242019-06-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
روما28-06-242019-06-2019القانونیة والتجاریة

جاكرتا28-06-242019-06-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
ماربیال28-06-242019-06-2019نزاعاتھا

مدرید28-06-242019-06-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
كوااللمبور28-06-242019-06-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
طرابزون28-06-242019-06-2019الشائعة فیھا

كوااللمبور28-06-242019-06-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

طرابزون28-06-242019-06-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
باریس28-06-242019-06-2019علیھا

امستردام28-06-242019-06-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
برشلونة28-06-242019-06-2019العقود والمطالبات

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
اسطنبول29-06-252019-06-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
الریاض04-07-302019-06-2019إلكترونیا

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
جدة04-07-302019-06-2019واختیار البنود

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
تونس04-07-302019-06-2019الھندسـیة

أ



دبي04-07-302019-06-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
عمان04-07-302019-06-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019الشائعة فیھا

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
القاھرة04-07-302019-06-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

المنامة04-07-302019-06-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

بیروت04-07-302019-06-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
الكویت04-07-302019-06-2019المالیة والقانونیة

دبي04-07-302019-06-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

عمان04-07-302019-06-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
جنیف05-07-012019-07-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
فیینا05-07-012019-07-2019وملحقاتھا

میونیخ05-07-012019-07-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
براغ05-07-012019-07-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
روما05-07-012019-07-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
جاكرتا05-07-012019-07-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
ماربیال05-07-012019-07-2019علیھا

مدرید05-07-012019-07-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
كوااللمبور05-07-012019-07-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

طرابزون05-07-012019-07-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

كوااللمبور05-07-012019-07-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

طرابزون05-07-012019-07-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

باریس05-07-012019-07-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
امستردام05-07-012019-07-2019نزاعاتھا

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
برشلونة05-07-012019-07-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

اسطنبول06-07-022019-07-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
الریاض11-07-072019-07-2019الشائعة فیھا

الریاض11-07-072019-07-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

جدة11-07-072019-07-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تونس11-07-072019-07-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

دبي11-07-072019-07-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
عمان11-07-072019-07-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا



شرم الشیخ11-07-072019-07-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019إلكترونیا

القاھرة11-07-072019-07-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
المنامة11-07-072019-07-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

بیروت11-07-072019-07-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
الكویت11-07-072019-07-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
دبي11-07-072019-07-2019المالیة والقانونیة

عمان11-07-072019-07-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
جنیف12-07-082019-07-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
فیینا12-07-082019-07-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
میونیخ12-07-082019-07-2019وملحقاتھا

براغ12-07-082019-07-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
روما12-07-082019-07-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
جاكرتا12-07-082019-07-2019القانوني

ماربیال12-07-082019-07-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
مدرید12-07-082019-07-2019نزاعاتھا

كوااللمبور12-07-082019-07-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
طرابزون12-07-082019-07-2019بشأنھا

كوااللمبور12-07-082019-07-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

طرابزون12-07-082019-07-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
باریس12-07-082019-07-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
امستردام12-07-082019-07-2019علیھا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
اسطنبول13-07-092019-07-2019الھندسـیة

الریاض18-07-142019-07-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

الریاض18-07-142019-07-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

جدة18-07-142019-07-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
تونس18-07-142019-07-2019إلكترونیا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
دبي18-07-142019-07-2019نزاعاتھا

عمان18-07-142019-07-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019بشأنھا

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446



الشائعة فیھا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
القاھرة18-07-142019-07-2019الھندسـیة

المنامة18-07-142019-07-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
بیروت18-07-142019-07-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

الكویت18-07-142019-07-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
دبي18-07-142019-07-2019واختیار البنود

عمان18-07-142019-07-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
فیینا19-07-152019-07-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
میونیخ19-07-152019-07-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
براغ19-07-152019-07-2019وملحقاتھا

روما19-07-152019-07-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
جاكرتا19-07-152019-07-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
ماربیال19-07-152019-07-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
مدرید19-07-152019-07-2019علیھا

كوااللمبور19-07-152019-07-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
طرابزون19-07-152019-07-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
كوااللمبور19-07-152019-07-2019المالیة والقانونیة

طرابزون19-07-152019-07-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
باریس19-07-152019-07-2019القانوني

امستردام19-07-152019-07-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

اسطنبول20-07-162019-07-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
الریاض25-07-212019-07-2019بشأنھا

الریاض25-07-212019-07-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

تونس25-07-212019-07-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
جدة25-07-212019-07-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
تونس25-07-212019-07-2019الشائعة فیھا

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
دبي25-07-212019-07-2019علیھا

عمان25-07-212019-07-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444



القاھرة25-07-212019-07-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
المنامة25-07-212019-07-2019الھندسـیة

بیروت25-07-212019-07-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

الكویت25-07-212019-07-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

دبي25-07-212019-07-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
عمان25-07-212019-07-2019المالیة والقانونیة

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
میونیخ26-07-222019-07-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
براغ26-07-222019-07-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
روما26-07-222019-07-2019وملحقاتھا

جاكرتا26-07-222019-07-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
ماربیال26-07-222019-07-2019القانوني

مدرید26-07-222019-07-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
كوااللمبور26-07-222019-07-2019نزاعاتھا

طرابزون26-07-222019-07-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
كوااللمبور26-07-222019-07-2019واختیار البنود

طرابزون26-07-222019-07-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
باریس26-07-222019-07-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
امستردام26-07-222019-07-2019القانونیة والتجاریة

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
اسطنبول27-07-232019-07-2019إلكترونیا

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
الریاض01-08-282019-07-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

الریاض01-08-282019-07-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

تونس01-08-282019-07-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

جدة01-08-282019-07-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

تونس01-08-282019-07-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

دبي01-08-282019-07-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
عمان01-08-282019-07-2019نزاعاتھا

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019بشأنھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
القاھرة01-08-282019-07-2019إلكترونیا

المنامة01-08-282019-07-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
الھندسـیة

بیروت2019-07-282019-08-01



إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
الكویت01-08-282019-07-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

دبي01-08-282019-07-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
عمان01-08-282019-07-2019واختیار البنود

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
براغ02-08-292019-07-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
روما02-08-292019-07-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
جاكرتا02-08-292019-07-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
ماربیال02-08-292019-07-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
مدرید02-08-292019-07-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
كوااللمبور02-08-292019-07-2019علیھا

طرابزون02-08-292019-07-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

كوااللمبور02-08-292019-07-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
طرابزون02-08-292019-07-2019المالیة والقانونیة

باریس02-08-292019-07-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
امستردام02-08-292019-07-2019القانوني

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
اسطنبول03-08-302019-07-2019الشائعة فیھا

اسطنبول03-08-302019-07-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

الریاض08-08-042019-08-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

الریاض08-08-042019-08-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

تونس08-08-042019-08-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
جدة08-08-042019-08-2019الھندسـیة

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
تونس08-08-042019-08-2019بشأنھا

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
دبي08-08-042019-08-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
عمان08-08-042019-08-2019علیھا

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
القاھرة08-08-042019-08-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
المنامة08-08-042019-08-2019إلكترونیا

بیروت08-08-042019-08-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

الكویت08-08-042019-08-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030



إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

دبي2019-08-042019-08-08

عمان08-08-042019-08-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019المالیة والقانونیة

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

القاھرة08-08-042019-08-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
روما09-08-052019-08-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
جاكرتا09-08-052019-08-2019العقود والمطالبات

ماربیال09-08-052019-08-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
مدرید09-08-052019-08-2019القانوني

كوااللمبور09-08-052019-08-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
طرابزون09-08-052019-08-2019نزاعاتھا

كوااللمبور09-08-052019-08-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
طرابزون09-08-052019-08-2019واختیار البنود

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
باریس09-08-052019-08-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
امستردام09-08-052019-08-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

اسطنبول10-08-062019-08-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

اسطنبول10-08-062019-08-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

الریاض15-08-112019-08-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
الریاض15-08-112019-08-2019المالیة والقانونیة

تونس15-08-112019-08-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

جدة15-08-112019-08-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
تونس15-08-112019-08-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
دبي15-08-112019-08-2019القانوني

عمان15-08-112019-08-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019نزاعاتھا

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

القاھرة15-08-112019-08-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
المنامة15-08-112019-08-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
بیروت15-08-112019-08-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
الكویت15-08-112019-08-2019الھندسـیة

دبي15-08-112019-08-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

عمان15-08-112019-08-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098



واختیار البنود

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

القاھرة15-08-112019-08-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

المنامة15-08-112019-08-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
جاكرتا16-08-122019-08-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
ماربیال16-08-122019-08-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
مدرید16-08-122019-08-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
كوااللمبور16-08-122019-08-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
طرابزون16-08-122019-08-2019علیھا

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
كوااللمبور16-08-122019-08-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

طرابزون16-08-122019-08-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
باریس16-08-122019-08-2019العقود والمطالبات

امستردام16-08-122019-08-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
اسطنبول17-08-132019-08-2019بشأنھا

اسطنبول17-08-132019-08-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
الریاض22-08-182019-08-2019نزاعاتھا

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
الریاض22-08-182019-08-2019واختیار البنود

تونس22-08-182019-08-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
جدة22-08-182019-08-2019إلكترونیا

تونس22-08-182019-08-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
دبي22-08-182019-08-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
عمان22-08-182019-08-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019علیھا

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
القاھرة22-08-182019-08-2019بشأنھا

المنامة22-08-182019-08-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
بیروت22-08-182019-08-2019الشائعة فیھا

الكویت22-08-182019-08-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
دبي22-08-182019-08-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
عمان22-08-182019-08-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097



التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
المالیة والقانونیة

الدار البیضاء2019-08-182019-08-22

القاھرة22-08-182019-08-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

المنامة22-08-182019-08-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

بیروت22-08-182019-08-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
ماربیال23-08-192019-08-2019العقود والمطالبات

مدرید23-08-192019-08-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
كوااللمبور23-08-192019-08-2019القانوني

طرابزون23-08-192019-08-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

كوااللمبور23-08-192019-08-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

طرابزون23-08-192019-08-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
باریس23-08-192019-08-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
امستردام23-08-192019-08-2019وملحقاتھا

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
اسطنبول24-08-202019-08-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

اسطنبول24-08-202019-08-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
الریاض29-08-252019-08-2019علیھا

الریاض29-08-252019-08-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

جدة29-08-252019-08-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
تونس29-08-252019-08-2019المالیة والقانونیة

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
جدة29-08-252019-08-2019الشائعة فیھا

تونس29-08-252019-08-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

دبي29-08-252019-08-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
عمان29-08-252019-08-2019القانوني

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019نزاعاتھا

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
القاھرة29-08-252019-08-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
المنامة29-08-252019-08-2019بشأنھا

بیروت29-08-252019-08-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
الكویت29-08-252019-08-2019إلكترونیا

دبي29-08-252019-08-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

عمان29-08-252019-08-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019واختیار البنود

القاھرة29-08-252019-08-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101



المنامة29-08-252019-08-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

بیروت29-08-252019-08-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
ماربیال30-08-262019-08-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
مدرید30-08-262019-08-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
كوااللمبور30-08-262019-08-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
طرابزون30-08-262019-08-2019القانونیة والتجاریة

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
كوااللمبور30-08-262019-08-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
طرابزون30-08-262019-08-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
امستردام30-08-262019-08-2019العقود والمطالبات

اسطنبول31-08-272019-08-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

اسطنبول31-08-272019-08-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

الریاض05-09-012019-09-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

الریاض05-09-012019-09-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
تونس05-09-012019-09-2019واختیار البنود

جدة05-09-012019-09-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

جدة05-09-012019-09-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
تونس05-09-012019-09-2019نزاعاتھا

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
دبي05-09-012019-09-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
عمان05-09-012019-09-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019علیھا

القاھرة05-09-012019-09-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
المنامة05-09-012019-09-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
بیروت05-09-012019-09-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
الكویت05-09-012019-09-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
دبي05-09-012019-09-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
عمان05-09-012019-09-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

القاھرة05-09-012019-09-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

المنامة05-09-012019-09-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101



بیروت05-09-012019-09-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

الكویت05-09-012019-09-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
مدرید06-09-022019-09-2019العقود والمطالبات

كوااللمبور06-09-022019-09-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
طرابزون06-09-022019-09-2019القانوني

كوااللمبور06-09-022019-09-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

طرابزون06-09-022019-09-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
امستردام06-09-022019-09-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

اسطنبول07-09-032019-09-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
اسطنبول07-09-032019-09-2019المالیة والقانونیة

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
الریاض12-09-082019-09-2019القانونیة والتجاریة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
الریاض12-09-082019-09-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

تونس12-09-082019-09-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

جدة12-09-082019-09-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
جدة12-09-082019-09-2019بشأنھا

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
تونس12-09-082019-09-2019علیھا

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
دبي12-09-082019-09-2019العقود والمطالبات

عمان12-09-082019-09-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
شرم الشیخ12-09-082019-09-2019القانوني

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

القاھرة12-09-082019-09-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنامة12-09-082019-09-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
بیروت12-09-082019-09-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

الكویت12-09-082019-09-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
دبي12-09-082019-09-2019الشائعة فیھا

عمان12-09-082019-09-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
القاھرة12-09-082019-09-2019المالیة والقانونیة

المنامة12-09-082019-09-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

بیروت12-09-082019-09-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

الكویت12-09-082019-09-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
مدرید13-09-092019-09-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

كوااللمبور13-09-092019-09-2019البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184



وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
طرابزون13-09-092019-09-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
كوااللمبور13-09-092019-09-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
طرابزون13-09-092019-09-2019الھندسـیة

برلین13-09-092019-09-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
اسطنبول14-09-102019-09-2019نزاعاتھا

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
اسطنبول14-09-102019-09-2019واختیار البنود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
الریاض19-09-152019-09-2019القانوني

الریاض19-09-152019-09-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

تونس19-09-152019-09-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

جدة19-09-152019-09-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
جدة19-09-152019-09-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

تونس19-09-152019-09-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
دبي19-09-152019-09-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
عمان19-09-152019-09-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019القانونیة والتجاریة

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
القاھرة19-09-152019-09-2019نزاعاتھا

المنامة19-09-152019-09-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

بیروت19-09-152019-09-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
الكویت19-09-152019-09-2019بشأنھا

دبي19-09-152019-09-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
عمان19-09-152019-09-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
القاھرة19-09-152019-09-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
المنامة19-09-152019-09-2019المالیة والقانونیة

بیروت19-09-152019-09-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

الكویت19-09-152019-09-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
كوااللمبور20-09-162019-09-2019العقود والمطالبات

طرابزون20-09-162019-09-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414



المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
الشائعة فیھا

كوااللمبور2019-09-162019-09-20

طرابزون20-09-162019-09-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

برلین20-09-162019-09-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

بروكسل20-09-162019-09-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
اسطنبول21-09-172019-09-2019علیھا

اسطنبول21-09-172019-09-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
الریاض26-09-222019-09-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
الریاض26-09-222019-09-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
تونس26-09-222019-09-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

جدة26-09-222019-09-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

جدة26-09-222019-09-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
تونس26-09-222019-09-2019القانونیة والتجاریة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
عمان26-09-222019-09-2019العقود والمطالبات

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
الدار البیضاء26-09-222019-09-2019القانوني

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
القاھرة26-09-222019-09-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
المنامة26-09-222019-09-2019نزاعاتھا

بیروت26-09-222019-09-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
الكویت26-09-222019-09-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
دبي26-09-222019-09-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
عمان26-09-222019-09-2019الشائعة فیھا

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

القاھرة26-09-222019-09-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
المنامة26-09-222019-09-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
بیروت26-09-222019-09-2019المالیة والقانونیة

الكویت26-09-222019-09-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
كوااللمبور27-09-232019-09-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
طرابزون27-09-232019-09-2019وملحقاتھا

كوااللمبور27-09-232019-09-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
طرابزون27-09-232019-09-2019إلكترونیا



برلین27-09-232019-09-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

بروكسل27-09-232019-09-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

زیورخ27-09-232019-09-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

اسطنبول28-09-242019-09-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

اسطنبول28-09-242019-09-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

الریاض03-10-292019-09-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

الریاض03-10-292019-09-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

تونس03-10-292019-09-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
جدة03-10-292019-09-2019المالیة والقانونیة

جدة03-10-292019-09-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
تونس03-10-292019-09-2019القانوني

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
عمان03-10-292019-09-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

القاھرة03-10-292019-09-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
المنامة03-10-292019-09-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
بیروت03-10-292019-09-2019نزاعاتھا

الكویت03-10-292019-09-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
دبي03-10-292019-09-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

عمان03-10-292019-09-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019الھندسـیة

القاھرة03-10-292019-09-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

المنامة03-10-292019-09-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
بیروت03-10-292019-09-2019واختیار البنود

الكویت03-10-292019-09-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

مراكش03-10-292019-09-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
طرابزون04-10-302019-09-2019العقود والمطالبات

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
كوااللمبور04-10-302019-09-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
طرابزون04-10-302019-09-2019الشائعة فیھا

برلین04-10-302019-09-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

بروكسل04-10-302019-09-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

زیورخ04-10-302019-09-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

اسطنبول05-10-012019-10-2019األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428



القانونیة والتجاریة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
اسطنبول05-10-012019-10-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
الریاض10-10-062019-10-2019وملحقاتھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
الریاض10-10-062019-10-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
تونس10-10-062019-10-2019الھندسـیة

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
جدة10-10-062019-10-2019واختیار البنود

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
جدة10-10-062019-10-2019نزاعاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
تونس10-10-062019-10-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019العقود والمطالبات

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
القاھرة10-10-062019-10-2019القانونیة والتجاریة

المنامة10-10-062019-10-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
بیروت10-10-062019-10-2019علیھا

الكویت10-10-062019-10-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

دبي10-10-062019-10-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
عمان10-10-062019-10-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019الشائعة فیھا

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
القاھرة10-10-062019-10-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

المنامة10-10-062019-10-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

بیروت10-10-062019-10-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
الكویت10-10-062019-10-2019المالیة والقانونیة

مراكش10-10-062019-10-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
طرابزون11-10-072019-10-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
كوااللمبور11-10-072019-10-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

طرابزون11-10-072019-10-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

برلین11-10-072019-10-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

بروكسل11-10-072019-10-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

زیورخ11-10-072019-10-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

بكین11-10-072019-10-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
اسطنبول12-10-082019-10-2019القانوني

اسطنبول12-10-082019-10-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030



االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
العقود والمطالبات

الریاض2019-10-132019-10-17

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
الریاض17-10-132019-10-2019الشائعة فیھا

جدة17-10-132019-10-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تونس17-10-132019-10-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
جدة17-10-132019-10-2019علیھا

تونس17-10-132019-10-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019وملحقاتھا

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
القاھرة17-10-132019-10-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
المنامة17-10-132019-10-2019القانونیة والتجاریة

بیروت17-10-132019-10-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
الكویت17-10-132019-10-2019نزاعاتھا

دبي17-10-132019-10-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
عمان17-10-132019-10-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019إلكترونیا

القاھرة17-10-132019-10-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
المنامة17-10-132019-10-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

بیروت17-10-132019-10-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
الكویت17-10-132019-10-2019واختیار البنود

مراكش17-10-132019-10-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

الدوحة17-10-132019-10-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

كوااللمبور18-10-142019-10-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
طرابزون18-10-142019-10-2019بشأنھا

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
برلین18-10-142019-10-2019المالیة والقانونیة

بروكسل18-10-142019-10-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

زیورخ18-10-142019-10-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

بكین18-10-142019-10-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
اسطنبول19-10-152019-10-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
اسطنبول19-10-152019-10-2019الھندسـیة

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
الریاض24-10-202019-10-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

الریاض24-10-202019-10-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

أ أ



جدة24-10-202019-10-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
تونس24-10-202019-10-2019إلكترونیا

جدة24-10-202019-10-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
تونس24-10-202019-10-2019وملحقاتھا

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019العقود والمطالبات

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
القاھرة24-10-202019-10-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
المنامة24-10-202019-10-2019القانوني

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
بیروت24-10-202019-10-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
الكویت24-10-202019-10-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
دبي24-10-202019-10-2019نزاعاتھا

عمان24-10-202019-10-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
شرم الشیخ24-10-202019-10-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019الشائعة فیھا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
القاھرة24-10-202019-10-2019الھندسـیة

المنامة24-10-202019-10-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
بیروت24-10-202019-10-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

الكویت24-10-202019-10-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

مراكش24-10-202019-10-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

الدوحة24-10-202019-10-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

كوااللمبور25-10-212019-10-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
طرابزون25-10-212019-10-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
برلین25-10-212019-10-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
بروكسل25-10-212019-10-2019المالیة والقانونیة

زیورخ25-10-212019-10-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

بكین25-10-212019-10-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

بانكوك25-10-212019-10-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

اسطنبول26-10-222019-10-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اسطنبول26-10-222019-10-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
الریاض31-10-272019-10-2019بشأنھا

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
جدة31-10-272019-10-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
تونس31-10-272019-10-2019الشائعة فیھا

أل ة ة ة أل



األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
القانونیة والتجاریة

جدة2019-10-272019-10-31

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
تونس31-10-272019-10-2019العقود والمطالبات

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

القاھرة31-10-272019-10-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
المنامة31-10-272019-10-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
بیروت31-10-272019-10-2019القانوني

الكویت31-10-272019-10-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
دبي31-10-272019-10-2019علیھا

عمان31-10-272019-10-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

القاھرة31-10-272019-10-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
المنامة31-10-272019-10-2019الھندسـیة

بیروت31-10-272019-10-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

الكویت31-10-272019-10-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

مراكش31-10-272019-10-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

الدوحة31-10-272019-10-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

مسقط31-10-272019-10-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
كوااللمبور01-11-282019-10-2019نزاعاتھا

طرابزون01-11-282019-10-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

برلین01-11-282019-10-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
بروكسل01-11-282019-10-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
زیورخ01-11-282019-10-2019المالیة والقانونیة

بكین01-11-282019-10-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

بانكوك01-11-282019-10-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
اسطنبول02-11-292019-10-2019وملحقاتھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
اسطنبول02-11-292019-10-2019إلكترونیا

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
الریاض07-11-032019-11-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

جدة07-11-032019-11-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

تونس07-11-032019-11-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
جدة07-11-032019-11-2019القانوني

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
تونس07-11-032019-11-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

القاھرة07-11-032019-11-2019البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184



وملحقاتھا

المنامة07-11-032019-11-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
بیروت07-11-032019-11-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
الكویت07-11-032019-11-2019القانونیة والتجاریة

دبي07-11-032019-11-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
عمان07-11-032019-11-2019نزاعاتھا

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019بشأنھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
القاھرة07-11-032019-11-2019إلكترونیا

المنامة07-11-032019-11-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
بیروت07-11-032019-11-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
الكویت07-11-032019-11-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
مراكش07-11-032019-11-2019المالیة والقانونیة

الدوحة07-11-032019-11-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

مسقط07-11-032019-11-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
كوااللمبور08-11-042019-11-2019علیھا

طرابزون08-11-042019-11-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

برلین08-11-042019-11-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

بروكسل08-11-042019-11-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
زیورخ08-11-042019-11-2019واختیار البنود

بكین08-11-042019-11-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

بانكوك08-11-042019-11-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

تورنتو08-11-042019-11-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
اسطنبول09-11-052019-11-2019العقود والمطالبات

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
اسطنبول09-11-052019-11-2019الشائعة فیھا

الریاض14-11-102019-11-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
جدة14-11-102019-11-2019الھندسـیة

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
تونس14-11-102019-11-2019بشأنھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
جدة14-11-102019-11-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
القاھرة14-11-102019-11-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
المنامة14-11-102019-11-2019وملحقاتھا

بیروت14-11-102019-11-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414



تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
القانوني

الكویت2019-11-102019-11-14

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
دبي14-11-102019-11-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
عمان14-11-102019-11-2019علیھا

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
القاھرة14-11-102019-11-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
المنامة14-11-102019-11-2019إلكترونیا

بیروت14-11-102019-11-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

الكویت14-11-102019-11-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
مراكش14-11-102019-11-2019واختیار البنود

الدوحة14-11-102019-11-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

مسقط14-11-102019-11-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

كوااللمبور15-11-112019-11-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
طرابزون15-11-112019-11-2019نزاعاتھا

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
برلین15-11-112019-11-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

بروكسل15-11-112019-11-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

زیورخ15-11-112019-11-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
بكین15-11-112019-11-2019المالیة والقانونیة

بانكوك15-11-112019-11-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

تورنتو15-11-112019-11-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

سنغافورة15-11-112019-11-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
اسطنبول16-11-122019-11-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

اسطنبول16-11-122019-11-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

الریاض21-11-172019-11-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

جدة21-11-172019-11-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
تونس21-11-172019-11-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

جدة21-11-172019-11-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
القاھرة21-11-172019-11-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
المنامة21-11-172019-11-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
بیروت21-11-172019-11-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
الكویت21-11-172019-11-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
دبي21-11-172019-11-2019القانوني



عمان21-11-172019-11-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019نزاعاتھا

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

القاھرة21-11-172019-11-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
المنامة21-11-172019-11-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
بیروت21-11-172019-11-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
الكویت21-11-172019-11-2019الھندسـیة

مراكش21-11-172019-11-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
الدوحة21-11-172019-11-2019المالیة والقانونیة

مسقط21-11-172019-11-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
كوااللمبور22-11-182019-11-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
طرابزون22-11-182019-11-2019علیھا

برلین22-11-182019-11-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
بروكسل22-11-182019-11-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

زیورخ22-11-182019-11-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
بكین22-11-182019-11-2019واختیار البنود

بانكوك22-11-182019-11-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

تورنتو22-11-182019-11-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

سنغافورة22-11-182019-11-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

لندن22-11-182019-11-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
اسطنبول23-11-192019-11-2019بشأنھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
الریاض28-11-242019-11-2019نزاعاتھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
جدة28-11-242019-11-2019إلكترونیا

تونس28-11-242019-11-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
جدة28-11-242019-11-2019وملحقاتھا

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
المنامة28-11-242019-11-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
بیروت28-11-242019-11-2019العقود والمطالبات

الكویت28-11-242019-11-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
دبي28-11-242019-11-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
عمان28-11-242019-11-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019علیھا

ة أل



الدار البیضاء28-11-242019-11-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
القاھرة28-11-242019-11-2019بشأنھا

المنامة28-11-242019-11-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
بیروت28-11-242019-11-2019الشائعة فیھا

الكویت28-11-242019-11-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

مراكش28-11-242019-11-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
الدوحة28-11-242019-11-2019واختیار البنود

مسقط28-11-242019-11-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
كوااللمبور29-11-252019-11-2019القانوني

طرابزون29-11-252019-11-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
برلین29-11-252019-11-2019الھندسـیة

بروكسل29-11-252019-11-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
زیورخ29-11-252019-11-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

بكین29-11-252019-11-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
بانكوك29-11-252019-11-2019المالیة والقانونیة

تورنتو29-11-252019-11-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

سنغافورة29-11-252019-11-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

لندن29-11-252019-11-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

برشلونة29-11-252019-11-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
اسطنبول30-11-262019-11-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
الریاض05-12-012019-12-2019علیھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
جدة05-12-012019-12-2019الشائعة فیھا

تونس05-12-012019-12-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
جدة05-12-012019-12-2019العقود والمطالبات

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
بیروت05-12-012019-12-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
الكویت05-12-012019-12-2019وملحقاتھا

دبي05-12-012019-12-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
عمان05-12-012019-12-2019القانوني

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019نزاعاتھا

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
القاھرة05-12-012019-12-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
المنامة05-12-012019-12-2019بشأنھا



بیروت05-12-012019-12-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
الكویت05-12-012019-12-2019إلكترونیا

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
مراكش05-12-012019-12-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

الدوحة05-12-012019-12-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
مسقط05-12-012019-12-2019المالیة والقانونیة

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
كوااللمبور06-12-022019-12-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
طرابزون06-12-022019-12-2019القانونیة والتجاریة

برلین06-12-022019-12-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
بروكسل06-12-022019-12-2019الھندسـیة

زیورخ06-12-022019-12-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

بكین06-12-022019-12-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
بانكوك06-12-022019-12-2019واختیار البنود

تورنتو06-12-022019-12-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

سنغافورة06-12-022019-12-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

لندن06-12-022019-12-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

جنیف06-12-022019-12-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

برشلونة06-12-022019-12-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

اسطنبول07-12-032019-12-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

الریاض12-12-082019-12-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

جدة12-12-082019-12-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
تونس12-12-082019-12-2019نزاعاتھا

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
جدة12-12-082019-12-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
الكویت12-12-082019-12-2019العقود والمطالبات

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
دبي12-12-082019-12-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
عمان12-12-082019-12-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019القانونیة والتجاریة

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019علیھا

القاھرة12-12-082019-12-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
المنامة12-12-082019-12-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
بیروت12-12-082019-12-2019بشأنھا

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
الكویت12-12-082019-12-2019الشائعة فیھا

مراكش12-12-082019-12-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

أ أ



الدوحة12-12-082019-12-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
مسقط12-12-082019-12-2019واختیار البنود

كوااللمبور13-12-092019-12-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
طرابزون13-12-092019-12-2019القانوني

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
برلین13-12-092019-12-2019إلكترونیا

بروكسل13-12-092019-12-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
زیورخ13-12-092019-12-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
بكین13-12-092019-12-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

بانكوك13-12-092019-12-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
تورنتو13-12-092019-12-2019المالیة والقانونیة

سنغافورة13-12-092019-12-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

لندن13-12-092019-12-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

جنیف13-12-092019-12-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

فیینا13-12-092019-12-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

برشلونة13-12-092019-12-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

اسطنبول14-12-102019-12-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
الریاض19-12-152019-12-2019القانونیة والتجاریة

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
جدة19-12-152019-12-2019بشأنھا

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
تونس19-12-152019-12-2019علیھا

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
الكویت19-12-152019-12-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
دبي19-12-152019-12-2019العقود والمطالبات

عمان19-12-152019-12-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
شرم الشیخ19-12-152019-12-2019القانوني

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

القاھرة19-12-152019-12-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنامة19-12-152019-12-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
بیروت19-12-152019-12-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

الكویت19-12-152019-12-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
مراكش19-12-152019-12-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
الدوحة19-12-152019-12-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

مسقط19-12-152019-12-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
كوااللمبور20-12-162019-12-2019وملحقاتھا

طرابزون20-12-162019-12-2019اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424



المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
برلین20-12-162019-12-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
بروكسل20-12-162019-12-2019إلكترونیا

زیورخ20-12-162019-12-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

بكین20-12-162019-12-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

بانكوك20-12-162019-12-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
تورنتو20-12-162019-12-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
سنغافورة20-12-162019-12-2019المالیة والقانونیة

لندن20-12-162019-12-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

جنیف20-12-162019-12-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

فیینا20-12-162019-12-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

میونیخ20-12-162019-12-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

برشلونة20-12-162019-12-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
اسطنبول21-12-172019-12-2019نزاعاتھا

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
الریاض26-12-222019-12-2019القانوني

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
جدة26-12-222019-12-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

تونس26-12-222019-12-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
دبي26-12-222019-12-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
عمان26-12-222019-12-2019وملحقاتھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
شرم الشیخ26-12-222019-12-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019القانونیة والتجاریة

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
القاھرة26-12-222019-12-2019نزاعاتھا

المنامة26-12-222019-12-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

بیروت26-12-222019-12-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
الكویت26-12-222019-12-2019بشأنھا

مراكش26-12-222019-12-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468

الدوحة26-12-222019-12-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

مسقط26-12-222019-12-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
كوااللمبور27-12-232019-12-2019العقود والمطالبات

طرابزون27-12-232019-12-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

برلین27-12-232019-12-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
بروكسل27-12-232019-12-2019الشائعة فیھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
إلكترونیا

زیورخ2019-12-232019-12-27



المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
بكین27-12-232019-12-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
بانكوك27-12-232019-12-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

تورنتو27-12-232019-12-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
سنغافورة27-12-232019-12-2019واختیار البنود

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
لندن27-12-232019-12-2019المالیة والقانونیة

جنیف27-12-232019-12-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

فیینا27-12-232019-12-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

میونیخ27-12-232019-12-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

براغ27-12-232019-12-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

برشلونة27-12-232019-12-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
اسطنبول28-12-242019-12-2019علیھا

اإلستراتیجیات المتقدمة في التحكیم والتفاوض وإعداد424
الریاض02-01-292020-12-2019المناقصات والتمیز في إدارة وإعـداد العقود

جدة02-01-292020-12-2019إدارة العقـود والمناقصات والمطالبات والتحكیم بشأنھا440

األسس الحدیثة لكتابة وصیاغة العقود من خالل األحكام428
تونس02-01-292020-12-2019القانونیة والتجاریة

االستراتیجیات التعاقدیة المتقدمة وإستراتجیات التفاوض على183
عمان02-01-292020-12-2019العقود والمطالبات

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019االستراتیجات المتقدمة لتخطیط واعداد العقود والمناقصات414

تقییم مخاطر االحتیال في العقود وكشف التدلیس من الجانب427
الدار البیضاء02-01-292020-12-2019القانوني

العقـود اإللكترونیة أفضل الممارسات واألثار القانونیة المترتبة435
القاھرة02-01-292020-12-2019علیھا

األسس القانونیة إلعـداد العقـود والتفاوض إلبرامھا وحل436
المنامة02-01-292020-12-2019نزاعاتھا

بیروت02-01-292020-12-2019األسس القانونیة إلعداد العقود، المذكرات والقرارات437

المنظومة اإلداریة والقانونیة المتقدمة في العقود والمناقصات441
الكویت02-01-292020-12-2019وإدارة المطالبات والتحكیم بشأنھا

تقیم وتحلیل العروض وترسیة العطاءات وإعداد العقود459
مراكش02-01-292020-12-2019إلكترونیا

المھارات اإلداریة والفنیة والقانونیة في إعداد العقود929
الدوحة02-01-292020-12-2019الھندسـیة

إدارة العقود، المسؤولیة التعاقدیة، التعامل مع القوى القاھرة1094
مسقط02-01-292020-12-2019بالعقود واثارھا وما یترتب علیھا وطرق حلھا

تقنیات صیاغة ومراجعة التشریعات، اللوائح، التعامیم، تصمیم178
كوااللمبور03-01-302020-12-2019العقود ومھارات الكتابة والترجمة القانونیة

البرنامج التخصصي المتقدم في إبرام وصیاغـة العقود184
طرابزون03-01-302020-12-2019وملحقاتھا

إدارة العقـود واألوامر التغیریة والمطالبات العقـدیة والتحكیم442
برلین03-01-302020-12-2019بشأنھا

بروكسل03-01-302020-12-2019االعتبارات القانونیة التي تحكم صیاغة العقود وتنفیذھا444

المھارات الحدیثة في إعداد العقود اإلداریة وتجنب األخطاء446
زیورخ03-01-302020-12-2019الشائعة فیھا

بكین03-01-302020-12-2019كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونیة468



بانكوك03-01-302020-12-2019االتجاھات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولیة التعاقدیة1030

تورنتو03-01-302020-12-2019أحكام عقود التأمین وفض منازعاتھا بالتحكیم1096

سنغافورة03-01-302020-12-2019إدارة عقـــود الصیـانـــة والتشغیــل1097

تقنیات اعداد وتقییم المناقصات والمزایدات وتصمیم العقد1098
لندن03-01-302020-12-2019واختیار البنود

جنیف03-01-302020-12-2019تنمیة مھارات أخصائي العقود1100

فیینا03-01-302020-12-2019إعداد األوامر التغیریة ودراسة المطالبات في العقود االنشائیة1101

میونیخ03-01-302020-12-2019االدارة المتقدمة للمشاریع وعقـودھا1102

براغ03-01-302020-12-2019االستراتیجیات الحدیثة في إعداد العقود وإدارتھا1103

روما03-01-302020-12-2019التمیز في إدارة المناقصات،العطاءات والمواصفات1104

التفاوض على العقود والمناقصات والحد من التعرض للمخاطر1099
برشلونة03-01-302020-12-2019المالیة والقانونیة

اسطنبول04-01-312020-12-2019الصیاغة النموذجیة والقانونیة للعقود اإلداریة والمناقصات429




