




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

الریاض14-02-102019-02-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

الدار البیضاء21-02-102019-02-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

القاھرة14-02-102019-02-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

المنامة14-02-102019-02-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
بیروت14-02-102019-02-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
الكویت14-02-102019-02-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
مراكش14-02-102019-02-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

الدوحة14-02-102019-02-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

مسقط14-02-102019-02-2019المكتب القانوني االلكتروني438

دبي14-02-102019-02-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
عمان14-02-102019-02-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
شرم الشیخ14-02-102019-02-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
تونس21-02-102019-02-2019القانونیة

جدة14-02-102019-02-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

برلین15-02-112019-02-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

بروكسل15-02-112019-02-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

زیورخ15-02-112019-02-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

بكین15-02-112019-02-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

بانكوك15-02-112019-02-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
تورنتو15-02-112019-02-2019القانونیة للعقود

سنغافورة22-02-112019-02-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

لندن15-02-112019-02-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

جنیف15-02-112019-02-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

فیینا15-02-112019-02-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
میونیخ15-02-112019-02-2019العالقة بینھم

براغ15-02-112019-02-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

روما15-02-112019-02-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
جاكرتا22-02-112019-02-2019االستشارات القانونیة

ماربیال15-02-112019-02-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
مدرید15-02-112019-02-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
كوااللمبور15-02-112019-02-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

ة ة أ



فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

طرابزون2019-02-112019-02-15

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
امستردام15-02-112019-02-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

باریس15-02-112019-02-2019المستشار القانوني المعتمد461

برشلونة22-02-112019-02-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
اسطنبول16-02-122019-02-2019القانونیة

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
القاھرة21-02-172019-02-2019القانونیة

المنامة21-02-172019-02-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

بیروت21-02-172019-02-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

الكویت21-02-172019-02-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

مراكش21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

الدوحة21-02-172019-02-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

مسقط21-02-172019-02-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
دبي21-02-172019-02-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
عمان21-02-172019-02-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
شرم الشیخ21-02-172019-02-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
الریاض21-02-172019-02-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تونس28-02-172019-02-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
جدة21-02-172019-02-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
برلین22-02-182019-02-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

بروكسل22-02-182019-02-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

زیورخ22-02-182019-02-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
بكین22-02-182019-02-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

بانكوك22-02-182019-02-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

تورنتو22-02-182019-02-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
سنغافورة22-02-182019-02-2019القانونیة للعقود

لندن01-03-182019-02-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

جنیف01-03-182019-02-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

فیینا22-02-182019-02-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

میونیخ22-02-182019-02-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
براغ22-02-182019-02-2019العالقة بینھم

روما22-02-182019-02-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

جاكرتا22-02-182019-02-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

ماربیال22-02-182019-02-2019المستشار القانوني المعتمد461

ة أ



تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

مدرید2019-02-182019-02-22

كوااللمبور22-02-182019-02-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
طرابزون22-02-182019-02-2019لوائح)

امستردام22-02-182019-02-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
باریس01-03-182019-02-2019االستشارات القانونیة

برشلونة22-02-182019-02-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
اسطنبول02-03-192019-02-2019القانونیة

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
القاھرة07-03-242019-02-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
المنامة28-02-242019-02-2019القانونیة

بیروت28-02-242019-02-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
الكویت28-02-242019-02-2019اإلداریة

مراكش28-02-242019-02-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
الدوحة28-02-242019-02-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

مسقط28-02-242019-02-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
دبي28-02-242019-02-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

عمان28-02-242019-02-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
شرم الشیخ28-02-242019-02-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
الدار البیضاء28-02-242019-02-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
الریاض28-02-242019-02-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

تونس28-02-242019-02-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

جدة28-02-242019-02-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

برلین01-03-252019-02-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
بروكسل01-03-252019-02-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

زیورخ01-03-252019-02-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

بكین01-03-252019-02-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

بانكوك01-03-252019-02-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

تورنتو01-03-252019-02-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

سنغافورة01-03-252019-02-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
لندن01-03-252019-02-2019القانونیة للعقود

جنیف01-03-252019-02-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

فیینا08-03-252019-02-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

میونیخ01-03-252019-02-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

براغ01-03-252019-02-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

روما01-03-252019-02-2019تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451



العالقة بینھم

جاكرتا01-03-252019-02-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
ماربیال08-03-252019-02-2019االستشارات القانونیة

مدرید01-03-252019-02-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
كوااللمبور01-03-252019-02-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
طرابزون01-03-252019-02-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

امستردام01-03-252019-02-2019المستشار القانوني المعتمد461

باریس01-03-252019-02-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

برشلونة08-03-252019-02-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

اسطنبول09-03-262019-02-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

القاھرة14-03-032019-03-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
المنامة14-03-032019-03-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
بیروت07-03-032019-03-2019القانونیة

الكویت07-03-032019-03-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

مراكش07-03-032019-03-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

الدوحة07-03-032019-03-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

مسقط07-03-032019-03-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

دبي07-03-032019-03-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
عمان07-03-032019-03-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
شرم الشیخ07-03-032019-03-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
الدار البیضاء07-03-032019-03-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
الریاض07-03-032019-03-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
تونس07-03-032019-03-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

جدة07-03-032019-03-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
برلین08-03-042019-03-2019اإلداریة

بروكسل08-03-042019-03-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
زیورخ08-03-042019-03-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

بكین08-03-042019-03-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
بانكوك08-03-042019-03-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

تورنتو08-03-042019-03-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

سنغافورة08-03-042019-03-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

لندن08-03-042019-03-2019المكتب القانوني االلكتروني438

جنیف15-03-042019-03-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

فیینا08-03-042019-03-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445



میونیخ15-03-042019-03-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

براغ08-03-042019-03-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

روما08-03-042019-03-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
جاكرتا08-03-042019-03-2019العالقة بینھم

ماربیال08-03-042019-03-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

مدرید08-03-042019-03-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
كوااللمبور08-03-042019-03-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

طرابزون08-03-042019-03-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
امستردام15-03-042019-03-2019االستشارات القانونیة

باریس08-03-042019-03-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
برشلونة08-03-042019-03-2019القانونیة للعقود

اسطنبول09-03-052019-03-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

القاھرة14-03-102019-03-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

المنامة21-03-102019-03-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
بیروت21-03-102019-03-2019القانونیة

الكویت14-03-102019-03-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
مراكش14-03-102019-03-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

الدوحة14-03-102019-03-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
مسقط14-03-102019-03-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

دبي14-03-102019-03-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
عمان14-03-102019-03-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
الدار البیضاء14-03-102019-03-2019لوائح)

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
الریاض14-03-102019-03-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
تونس14-03-102019-03-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
جدة14-03-102019-03-2019القانونیة

برلین15-03-112019-03-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
بروكسل15-03-112019-03-2019اإلداریة

زیورخ15-03-112019-03-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

بكین15-03-112019-03-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

بانكوك15-03-112019-03-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

تورنتو15-03-112019-03-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

سنغافورة15-03-112019-03-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

لندن15-03-112019-03-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433



مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
القانونیة للعقود

جنیف2019-03-112019-03-15

فیینا22-03-112019-03-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

میونیخ15-03-112019-03-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

براغ22-03-112019-03-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

روما15-03-112019-03-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

جاكرتا15-03-112019-03-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

ماربیال15-03-112019-03-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
مدرید22-03-112019-03-2019االستشارات القانونیة

كوااللمبور15-03-112019-03-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
طرابزون15-03-112019-03-2019العاملین عن العمل

امستردام15-03-112019-03-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
باریس15-03-112019-03-2019العالقة بینھم

برشلونة15-03-112019-03-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
اسطنبول16-03-122019-03-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

المنامة21-03-172019-03-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

بیروت28-03-172019-03-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
الكویت21-03-172019-03-2019القانونیة

مراكش21-03-172019-03-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

الدوحة21-03-172019-03-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

مسقط21-03-172019-03-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
دبي28-03-172019-03-2019االستشارات القانونیة

عمان21-03-172019-03-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
شرم الشیخ21-03-172019-03-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
الدار البیضاء21-03-172019-03-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

الریاض21-03-172019-03-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
القاھرة21-03-172019-03-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
تونس21-03-172019-03-2019لوائح)

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
جدة28-03-172019-03-2019القانونیة

برلین22-03-182019-03-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

بروكسل22-03-182019-03-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
زیورخ22-03-182019-03-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
بكین22-03-182019-03-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

بانكوك22-03-182019-03-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

تورنتو22-03-182019-03-2019البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430



القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

سنغافورة22-03-182019-03-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

لندن22-03-182019-03-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

جنیف22-03-182019-03-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
فیینا22-03-182019-03-2019القانونیة للعقود

میونیخ29-03-182019-03-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

براغ22-03-182019-03-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

روما29-03-182019-03-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

جاكرتا22-03-182019-03-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
ماربیال22-03-182019-03-2019العالقة بینھم

مدرید22-03-182019-03-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

كوااللمبور22-03-182019-03-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
طرابزون22-03-182019-03-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

امستردام22-03-182019-03-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

باریس22-03-182019-03-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

برشلونة22-03-182019-03-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
اسطنبول23-03-192019-03-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

بیروت28-03-242019-03-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
الكویت04-04-242019-03-2019القانونیة

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
مراكش28-03-242019-03-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
الدوحة28-03-242019-03-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

مسقط28-03-242019-03-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

دبي28-03-242019-03-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

عمان28-03-242019-03-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
شرم الشیخ28-03-242019-03-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

الدار البیضاء28-03-242019-03-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
الریاض28-03-242019-03-2019العاملین عن العمل

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
القاھرة28-03-242019-03-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
المنامة28-03-242019-03-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
تونس28-03-242019-03-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

جدة04-04-242019-03-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
برلین29-03-252019-03-2019القانونیة

بروكسل29-03-252019-03-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

زیورخ29-03-252019-03-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

ة ة أل



بكین29-03-252019-03-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

بانكوك29-03-252019-03-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

تورنتو29-03-252019-03-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
سنغافورة29-03-252019-03-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

لندن29-03-252019-03-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

جنیف29-03-252019-03-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

فیینا29-03-252019-03-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
میونیخ29-03-252019-03-2019القانونیة للعقود

براغ05-04-252019-03-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

روما29-03-252019-03-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

جاكرتا05-04-252019-03-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

ماربیال29-03-252019-03-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

مدرید29-03-252019-03-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
كوااللمبور05-04-252019-03-2019االستشارات القانونیة

طرابزون29-03-252019-03-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
امستردام29-03-252019-03-2019العالقة بینھم

باریس29-03-252019-03-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

برشلونة29-03-252019-03-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
اسطنبول30-03-262019-03-2019لوائح)

الكویت11-04-312019-03-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

مراكش04-04-312019-03-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

الدوحة04-04-312019-03-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

مسقط04-04-312019-03-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

دبي04-04-312019-03-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
عمان11-04-312019-03-2019االستشارات القانونیة

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
الدار البیضاء04-04-312019-03-2019العاملین عن العمل

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
الریاض04-04-312019-03-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
القاھرة04-04-312019-03-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
المنامة04-04-312019-03-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
بیروت04-04-312019-03-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تونس04-04-312019-03-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

جدة04-04-312019-03-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
برلین12-04-012019-04-2019القانونیة

بروكسل05-04-012019-04-2019التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185



القانونیة

زیورخ05-04-012019-04-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
بكین05-04-012019-04-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
بانكوك05-04-012019-04-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

تورنتو05-04-012019-04-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

سنغافورة05-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
لندن05-04-012019-04-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

جنیف05-04-012019-04-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

فیینا05-04-012019-04-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

میونیخ05-04-012019-04-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
براغ05-04-012019-04-2019القانونیة للعقود

روما12-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

جاكرتا05-04-012019-04-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

ماربیال05-04-012019-04-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
مدرید05-04-012019-04-2019العالقة بینھم

كوااللمبور05-04-012019-04-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

طرابزون05-04-012019-04-2019المستشار القانوني المعتمد461

امستردام05-04-012019-04-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

باریس12-04-012019-04-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

برشلونة05-04-012019-04-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
اسطنبول06-04-022019-04-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

الكویت11-04-072019-04-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

مراكش11-04-072019-04-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
الدوحة11-04-072019-04-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
مسقط11-04-072019-04-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
دبي11-04-072019-04-2019العالقة بینھم

عمان11-04-072019-04-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
الدار البیضاء11-04-072019-04-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

الریاض11-04-072019-04-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
القاھرة11-04-072019-04-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
المنامة11-04-072019-04-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
بیروت11-04-072019-04-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
تونس11-04-072019-04-2019العاملین عن العمل



مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
جدة11-04-072019-04-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

برلین19-04-082019-04-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
بروكسل19-04-082019-04-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
زیورخ12-04-082019-04-2019القانونیة

بكین12-04-082019-04-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

بانكوك12-04-082019-04-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

تورنتو12-04-082019-04-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

سنغافورة12-04-082019-04-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

لندن12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

جنیف12-04-082019-04-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

فیینا12-04-082019-04-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

میونیخ12-04-082019-04-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

براغ12-04-082019-04-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
روما12-04-082019-04-2019القانونیة للعقود

جاكرتا19-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

ماربیال19-04-082019-04-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

مدرید12-04-082019-04-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

كوااللمبور12-04-082019-04-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
طرابزون19-04-082019-04-2019االستشارات القانونیة

امستردام12-04-082019-04-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

باریس12-04-082019-04-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
برشلونة12-04-082019-04-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

اسطنبول13-04-092019-04-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
مراكش18-04-142019-04-2019القانونیة

الدوحة18-04-142019-04-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

مسقط18-04-142019-04-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

دبي18-04-142019-04-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

عمان18-04-142019-04-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
شرم الشیخ25-04-142019-04-2019االستشارات القانونیة

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

الریاض18-04-142019-04-2019المستشار القانوني المعتمد461

القاھرة18-04-142019-04-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
المنامة18-04-142019-04-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
بیروت18-04-142019-04-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
الكویت18-04-142019-04-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

ة أ



تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

تونس2019-04-142019-04-18

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
جدة18-04-142019-04-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

برلین19-04-152019-04-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

بروكسل26-04-152019-04-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
زیورخ26-04-152019-04-2019القانونیة

بكین19-04-152019-04-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
بانكوك19-04-152019-04-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
تورنتو19-04-152019-04-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

سنغافورة19-04-152019-04-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

لندن19-04-152019-04-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
جنیف19-04-152019-04-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

فیینا19-04-152019-04-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

میونیخ19-04-152019-04-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

براغ19-04-152019-04-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

روما19-04-152019-04-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
جاكرتا19-04-152019-04-2019القانونیة للعقود

ماربیال19-04-152019-04-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

مدرید19-04-152019-04-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
كوااللمبور19-04-152019-04-2019العالقة بینھم

طرابزون19-04-152019-04-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

امستردام26-04-152019-04-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

باریس26-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

برشلونة19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
اسطنبول20-04-162019-04-2019العاملین عن العمل

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
مراكش02-05-212019-04-2019القانونیة

الدوحة25-04-212019-04-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
مسقط25-04-212019-04-2019اإلداریة

دبي25-04-212019-04-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
عمان25-04-212019-04-2019العالقة بینھم

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019المستشار القانوني المعتمد461

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
الریاض02-05-212019-04-2019االستشارات القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
القاھرة25-04-212019-04-2019العاملین عن العمل

المنامة25-04-212019-04-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465



إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
بیروت25-04-212019-04-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
الكویت25-04-212019-04-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
دبي25-04-212019-04-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تونس25-04-212019-04-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
جدة25-04-212019-04-2019لوائح)

بروكسل26-04-222019-04-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

زیورخ03-05-222019-04-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
بكین26-04-222019-04-2019القانونیة

بانكوك26-04-222019-04-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

تورنتو26-04-222019-04-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
سنغافورة26-04-222019-04-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

لندن26-04-222019-04-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

جنیف26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
فیینا26-04-222019-04-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

میونیخ26-04-222019-04-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

براغ26-04-222019-04-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

روما26-04-222019-04-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

جاكرتا26-04-222019-04-2019المكتب القانوني االلكتروني438

ماربیال03-05-222019-04-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

مدرید03-05-222019-04-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

كوااللمبور26-04-222019-04-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

طرابزون26-04-222019-04-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

امستردام26-04-222019-04-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
باریس26-04-222019-04-2019القانونیة للعقود

برشلونة26-04-222019-04-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
اسطنبول27-04-232019-04-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

مراكش09-05-282019-04-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
الدوحة02-05-282019-04-2019القانونیة

مسقط02-05-282019-04-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

دبي09-05-282019-04-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

عمان02-05-282019-04-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
الدار البیضاء09-05-282019-04-2019االستشارات القانونیة

الریاض02-05-282019-04-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القاھرة2019-04-282019-05-02



القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
المنامة02-05-282019-04-2019العاملین عن العمل

بیروت02-05-282019-04-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
الكویت02-05-282019-04-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
دبي02-05-282019-04-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

تونس02-05-282019-04-2019المستشار القانوني المعتمد461

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
جدة02-05-282019-04-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

زیورخ03-05-292019-04-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
بكین10-05-292019-04-2019القانونیة

بانكوك03-05-292019-04-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
تورنتو03-05-292019-04-2019اإلداریة

سنغافورة03-05-292019-04-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
لندن03-05-292019-04-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

جنیف03-05-292019-04-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

فیینا03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
میونیخ03-05-292019-04-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

براغ03-05-292019-04-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

روما03-05-292019-04-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

جاكرتا03-05-292019-04-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
ماربیال03-05-292019-04-2019القانونیة للعقود

مدرید03-05-292019-04-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

كوااللمبور03-05-292019-04-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
طرابزون03-05-292019-04-2019العالقة بینھم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
كوااللمبور03-05-292019-04-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

امستردام10-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

باریس03-05-292019-04-2019المكتب القانوني االلكتروني438

برشلونة03-05-292019-04-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

اسطنبول04-05-302019-04-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

مراكش09-05-052019-05-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
الدوحة16-05-052019-05-2019القانونیة

مسقط09-05-052019-05-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

دبي09-05-052019-05-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

عمان09-05-052019-05-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019العالقة بینھم

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

أ



الریاض09-05-052019-05-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

القاھرة09-05-052019-05-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
المنامة09-05-052019-05-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
بیروت09-05-052019-05-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
الكویت09-05-052019-05-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
دبي09-05-052019-05-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
عمان09-05-052019-05-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
تونس16-05-052019-05-2019االستشارات القانونیة

جدة09-05-052019-05-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

بكین17-05-062019-05-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
بانكوك10-05-062019-05-2019القانونیة

تورنتو10-05-062019-05-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
سنغافورة10-05-062019-05-2019اإلداریة

لندن10-05-062019-05-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

جنیف10-05-062019-05-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

فیینا10-05-062019-05-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

میونیخ10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
براغ10-05-062019-05-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

روما10-05-062019-05-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

جاكرتا10-05-062019-05-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

ماربیال10-05-062019-05-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مدرید17-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

كوااللمبور17-05-062019-05-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

طرابزون10-05-062019-05-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
كوااللمبور10-05-062019-05-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
امستردام10-05-062019-05-2019القانونیة للعقود

باریس10-05-062019-05-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
برشلونة10-05-062019-05-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

اسطنبول11-05-072019-05-2019المستشار القانوني المعتمد461

الدوحة23-05-122019-05-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
مسقط16-05-122019-05-2019القانونیة

دبي23-05-122019-05-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

عمان23-05-122019-05-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

أ



الدار البیضاء16-05-122019-05-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
الریاض16-05-122019-05-2019العالقة بینھم

القاھرة16-05-122019-05-2019المستشار القانوني المعتمد461

المنامة16-05-122019-05-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
بیروت16-05-122019-05-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

الكویت16-05-122019-05-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
دبي16-05-122019-05-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
عمان16-05-122019-05-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

تونس16-05-122019-05-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
جدة16-05-122019-05-2019العاملین عن العمل

بكین17-05-132019-05-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
بانكوك24-05-132019-05-2019القانونیة

تورنتو17-05-132019-05-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

سنغافورة17-05-132019-05-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
لندن17-05-132019-05-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
جنیف17-05-132019-05-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

فیینا17-05-132019-05-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

میونیخ17-05-132019-05-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

براغ17-05-132019-05-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
روما17-05-132019-05-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

جاكرتا17-05-132019-05-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

ماربیال17-05-132019-05-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
مدرید17-05-132019-05-2019القانونیة للعقود

كوااللمبور17-05-132019-05-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

طرابزون17-05-132019-05-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
كوااللمبور17-05-132019-05-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
طرابزون17-05-132019-05-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

امستردام17-05-132019-05-2019المكتب القانوني االلكتروني438

باریس17-05-132019-05-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

برشلونة17-05-132019-05-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
اسطنبول25-05-142019-05-2019االستشارات القانونیة

الدوحة23-05-192019-05-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
مسقط30-05-192019-05-2019القانونیة

دبي23-05-192019-05-2019مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439



القانونیة للعقود

عمان23-05-192019-05-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
الدار البیضاء23-05-192019-05-2019العالقة بینھم

الریاض23-05-192019-05-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
القاھرة30-05-192019-05-2019االستشارات القانونیة

المنامة23-05-192019-05-2019المستشار القانوني المعتمد461

بیروت23-05-192019-05-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
الكویت23-05-192019-05-2019العاملین عن العمل

دبي23-05-192019-05-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
عمان23-05-192019-05-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
شرم الشیخ23-05-192019-05-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تونس23-05-192019-05-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
جدة23-05-192019-05-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

بانكوك31-05-202019-05-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
تورنتو24-05-202019-05-2019القانونیة

سنغافورة24-05-202019-05-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

لندن24-05-202019-05-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

جنیف24-05-202019-05-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
فیینا24-05-202019-05-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

میونیخ24-05-202019-05-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

براغ24-05-202019-05-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

روما24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
جاكرتا24-05-202019-05-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

ماربیال24-05-202019-05-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

مدرید24-05-202019-05-2019المكتب القانوني االلكتروني438

كوااللمبور31-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

طرابزون31-05-202019-05-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
كوااللمبور24-05-202019-05-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
طرابزون24-05-202019-05-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

امستردام24-05-202019-05-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

باریس24-05-202019-05-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
برشلونة24-05-202019-05-2019اإلداریة

اسطنبول25-05-212019-05-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

مسقط06-06-262019-05-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117



دبي30-05-262019-05-2019المكتب القانوني االلكتروني438

عمان06-06-262019-05-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

شرم الشیخ06-06-262019-05-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

الریاض30-05-262019-05-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

القاھرة30-05-262019-05-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
المنامة06-06-262019-05-2019االستشارات القانونیة

بیروت30-05-262019-05-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
الكویت30-05-262019-05-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
دبي30-05-262019-05-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
عمان30-05-262019-05-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
الریاض30-05-262019-05-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
تونس30-05-262019-05-2019العالقة بینھم

جدة30-05-262019-05-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

بانكوك31-05-272019-05-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
تورنتو07-06-272019-05-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
سنغافورة31-05-272019-05-2019القانونیة

لندن31-05-272019-05-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
جنیف31-05-272019-05-2019اإلداریة

فیینا31-05-272019-05-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
میونیخ31-05-272019-05-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

براغ31-05-272019-05-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

روما31-05-272019-05-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

جاكرتا31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

ماربیال31-05-272019-05-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

مدرید31-05-272019-05-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
كوااللمبور31-05-272019-05-2019القانونیة للعقود

طرابزون31-05-272019-05-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

كوااللمبور31-05-272019-05-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
طرابزون31-05-272019-05-2019لوائح)

امستردام31-05-272019-05-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
باریس31-05-272019-05-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

برشلونة31-05-272019-05-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415



اسطنبول01-06-282019-05-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

مسقط06-06-022019-06-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

دبي06-06-022019-06-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
عمان06-06-022019-06-2019القانونیة للعقود

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

الریاض13-06-022019-06-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

القاھرة06-06-022019-06-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

المنامة06-06-022019-06-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
بیروت13-06-022019-06-2019االستشارات القانونیة

الكویت06-06-022019-06-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
دبي06-06-022019-06-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

عمان06-06-022019-06-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
الدار البیضاء06-06-022019-06-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
الریاض06-06-022019-06-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

تونس06-06-022019-06-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

جدة06-06-022019-06-2019المستشار القانوني المعتمد461

تورنتو14-06-032019-06-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
سنغافورة14-06-032019-06-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
لندن07-06-032019-06-2019القانونیة

جنیف07-06-032019-06-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
فیینا07-06-032019-06-2019اإلداریة

میونیخ07-06-032019-06-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
براغ07-06-032019-06-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

روما07-06-032019-06-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

جاكرتا07-06-032019-06-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
ماربیال07-06-032019-06-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

مدرید07-06-032019-06-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

كوااللمبور07-06-032019-06-2019المكتب القانوني االلكتروني438

طرابزون14-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
كوااللمبور07-06-032019-06-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
طرابزون07-06-032019-06-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

امستردام07-06-032019-06-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

ة أ ة



باریس07-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

برشلونة07-06-032019-06-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
اسطنبول08-06-042019-06-2019العالقة بینھم

دبي13-06-092019-06-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

عمان13-06-092019-06-2019المكتب القانوني االلكتروني438

شرم الشیخ20-06-092019-06-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

الدار البیضاء20-06-092019-06-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

الریاض13-06-092019-06-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
القاھرة13-06-092019-06-2019العالقة بینھم

المنامة13-06-092019-06-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

بیروت13-06-092019-06-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

الكویت13-06-092019-06-2019المستشار القانوني المعتمد461

دبي13-06-092019-06-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
عمان13-06-092019-06-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
الریاض13-06-092019-06-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
تونس13-06-092019-06-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تونس13-06-092019-06-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
جدة20-06-092019-06-2019االستشارات القانونیة

تورنتو14-06-102019-06-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

سنغافورة21-06-102019-06-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
لندن21-06-102019-06-2019القانونیة

جنیف14-06-102019-06-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

فیینا14-06-102019-06-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
میونیخ14-06-102019-06-2019اإلداریة

براغ14-06-102019-06-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
روما14-06-102019-06-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

جاكرتا14-06-102019-06-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

ماربیال14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

مدرید14-06-102019-06-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

كوااللمبور14-06-102019-06-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
طرابزون14-06-102019-06-2019القانونیة للعقود

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
كوااللمبور14-06-102019-06-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة



طرابزون14-06-102019-06-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
امستردام14-06-102019-06-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

باریس14-06-102019-06-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
برشلونة14-06-102019-06-2019القانونیة

اسطنبول15-06-112019-06-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

دبي20-06-162019-06-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

عمان20-06-162019-06-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
شرم الشیخ20-06-162019-06-2019القانونیة للعقود

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

الریاض27-06-162019-06-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

القاھرة20-06-162019-06-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
المنامة20-06-162019-06-2019العالقة بینھم

بیروت20-06-162019-06-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
الكویت27-06-162019-06-2019االستشارات القانونیة

دبي20-06-162019-06-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
عمان20-06-162019-06-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019لوائح)

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
الریاض20-06-162019-06-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
تونس20-06-162019-06-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

تونس27-06-162019-06-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

جدة20-06-162019-06-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

سنغافورة21-06-172019-06-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

لندن28-06-172019-06-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
جنیف21-06-172019-06-2019القانونیة

فیینا21-06-172019-06-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

میونیخ21-06-172019-06-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
براغ21-06-172019-06-2019اإلداریة

روما21-06-172019-06-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
جاكرتا21-06-172019-06-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

ماربیال21-06-172019-06-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
مدرید21-06-172019-06-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

كوااللمبور21-06-172019-06-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

طرابزون21-06-172019-06-2019المكتب القانوني االلكتروني438



كوااللمبور21-06-172019-06-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
طرابزون21-06-172019-06-2019العاملین عن العمل

امستردام21-06-172019-06-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

باریس21-06-172019-06-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
برشلونة28-06-172019-06-2019القانونیة

اسطنبول22-06-182019-06-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
اسطنبول22-06-182019-06-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
دبي27-06-232019-06-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

عمان27-06-232019-06-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019المكتب القانوني االلكتروني438

الدار البیضاء04-07-232019-06-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
الریاض27-06-232019-06-2019القانونیة للعقود

القاھرة27-06-232019-06-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

المنامة27-06-232019-06-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
بیروت27-06-232019-06-2019العالقة بینھم

الكویت27-06-232019-06-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
دبي04-07-232019-06-2019االستشارات القانونیة

عمان27-06-232019-06-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

الریاض27-06-232019-06-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
القاھرة27-06-232019-06-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
تونس27-06-232019-06-2019لوائح)

تونس27-06-232019-06-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

جدة27-06-232019-06-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

لندن28-06-242019-06-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
جنیف05-07-242019-06-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
فیینا28-06-242019-06-2019القانونیة

میونیخ28-06-242019-06-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

براغ28-06-242019-06-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
روما28-06-242019-06-2019اإلداریة

جاكرتا28-06-242019-06-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

ماربیال28-06-242019-06-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

مدرید28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426



كوااللمبور28-06-242019-06-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

طرابزون28-06-242019-06-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

كوااللمبور28-06-242019-06-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
طرابزون28-06-242019-06-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

امستردام28-06-242019-06-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
باریس28-06-242019-06-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

برشلونة05-07-242019-06-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

اسطنبول06-07-252019-06-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
اسطنبول29-06-252019-06-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

دبي04-07-302019-06-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

عمان04-07-302019-06-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
الدار البیضاء04-07-302019-06-2019القانونیة للعقود

الریاض04-07-302019-06-2019المكتب القانوني االلكتروني438

القاھرة11-07-302019-06-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

المنامة04-07-302019-06-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

بیروت04-07-302019-06-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

الكویت04-07-302019-06-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

دبي04-07-302019-06-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

عمان04-07-302019-06-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
الریاض04-07-302019-06-2019العاملین عن العمل

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
القاھرة04-07-302019-06-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
المنامة04-07-302019-06-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
تونس04-07-302019-06-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

تونس11-07-302019-06-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
جدة04-07-302019-06-2019العالقة بینھم

جنیف12-07-012019-07-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
فیینا12-07-012019-07-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
میونیخ05-07-012019-07-2019القانونیة

براغ05-07-012019-07-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

روما05-07-012019-07-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
جاكرتا05-07-012019-07-2019اإلداریة



المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
التحقیق والمحاكمة العادلة

ماربیال2019-07-012019-07-05

مدرید05-07-012019-07-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
كوااللمبور05-07-012019-07-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

طرابزون05-07-012019-07-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
كوااللمبور12-07-012019-07-2019االستشارات القانونیة

طرابزون05-07-012019-07-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

امستردام05-07-012019-07-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

باریس05-07-012019-07-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

برشلونة05-07-012019-07-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

اسطنبول06-07-022019-07-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
اسطنبول06-07-022019-07-2019لوائح)

دبي11-07-072019-07-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
عمان11-07-072019-07-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019المكتب القانوني االلكتروني438

الریاض11-07-072019-07-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

القاھرة11-07-072019-07-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

المنامة18-07-072019-07-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

بیروت11-07-072019-07-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
الكویت11-07-072019-07-2019العالقة بینھم

دبي11-07-072019-07-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
عمان18-07-072019-07-2019االستشارات القانونیة

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019العاملین عن العمل

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
الریاض11-07-072019-07-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
القاھرة11-07-072019-07-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
المنامة11-07-072019-07-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
بیروت11-07-072019-07-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تونس11-07-072019-07-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
تونس11-07-072019-07-2019القانونیة للعقود

جدة11-07-072019-07-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

جنیف12-07-082019-07-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

فیینا19-07-082019-07-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
میونیخ19-07-082019-07-2019القانونیة



التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
براغ12-07-082019-07-2019القانونیة

روما12-07-082019-07-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

جاكرتا12-07-082019-07-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

ماربیال12-07-082019-07-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

مدرید12-07-082019-07-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

كوااللمبور12-07-082019-07-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

طرابزون12-07-082019-07-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

كوااللمبور12-07-082019-07-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

طرابزون12-07-082019-07-2019المستشار القانوني المعتمد461

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
امستردام12-07-082019-07-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
باریس12-07-082019-07-2019اإلداریة

اسطنبول20-07-092019-07-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
اسطنبول13-07-092019-07-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

دبي18-07-142019-07-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

عمان18-07-142019-07-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

الریاض18-07-142019-07-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

القاھرة25-07-142019-07-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

المنامة18-07-142019-07-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

بیروت25-07-142019-07-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

الكویت18-07-142019-07-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
دبي18-07-142019-07-2019العالقة بینھم

عمان18-07-142019-07-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

الریاض18-07-142019-07-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
القاھرة18-07-142019-07-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
المنامة18-07-142019-07-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
بیروت18-07-142019-07-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
تونس18-07-142019-07-2019العاملین عن العمل

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
جدة18-07-142019-07-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تونس18-07-142019-07-2019المكتب القانوني االلكتروني438

جدة18-07-142019-07-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

فیینا19-07-152019-07-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107



میونیخ26-07-152019-07-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
براغ26-07-152019-07-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
روما19-07-152019-07-2019القانونیة

جاكرتا19-07-152019-07-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
ماربیال19-07-152019-07-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
مدرید19-07-152019-07-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

كوااللمبور19-07-152019-07-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
طرابزون19-07-152019-07-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

كوااللمبور19-07-152019-07-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
طرابزون26-07-152019-07-2019االستشارات القانونیة

امستردام19-07-152019-07-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

باریس19-07-152019-07-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
اسطنبول20-07-162019-07-2019القانونیة للعقود

اسطنبول20-07-162019-07-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
دبي25-07-212019-07-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

عمان25-07-212019-07-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

الریاض25-07-212019-07-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
القاھرة25-07-212019-07-2019القانونیة للعقود

المنامة01-08-212019-07-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

بیروت25-07-212019-07-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

الكویت25-07-212019-07-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

دبي25-07-212019-07-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

عمان25-07-212019-07-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
شرم الشیخ01-08-212019-07-2019االستشارات القانونیة

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

الریاض25-07-212019-07-2019المستشار القانوني المعتمد461

القاھرة25-07-212019-07-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
المنامة25-07-212019-07-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
بیروت25-07-212019-07-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
الكویت25-07-212019-07-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
تونس25-07-212019-07-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

ة ة أ



فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

جدة2019-07-212019-07-25

تونس25-07-212019-07-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

جدة01-08-212019-07-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

میونیخ26-07-222019-07-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

براغ02-08-222019-07-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
روما02-08-222019-07-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
جاكرتا26-07-222019-07-2019القانونیة

ماربیال26-07-222019-07-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

مدرید26-07-222019-07-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

كوااللمبور26-07-222019-07-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

طرابزون26-07-222019-07-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
كوااللمبور26-07-222019-07-2019العالقة بینھم

طرابزون26-07-222019-07-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
امستردام26-07-222019-07-2019اإلداریة

باریس26-07-222019-07-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اسطنبول27-07-232019-07-2019المكتب القانوني االلكتروني438

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
اسطنبول27-07-232019-07-2019العاملین عن العمل

دبي01-08-282019-07-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

عمان01-08-282019-07-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
الریاض01-08-282019-07-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

القاھرة01-08-282019-07-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
المنامة01-08-282019-07-2019القانونیة للعقود

بیروت08-08-282019-07-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

الكویت08-08-282019-07-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

دبي01-08-282019-07-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
عمان01-08-282019-07-2019العالقة بینھم

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019المستشار القانوني المعتمد461

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
الریاض08-08-282019-07-2019االستشارات القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
القاھرة01-08-282019-07-2019العاملین عن العمل

المنامة01-08-282019-07-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
بیروت01-08-282019-07-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

الكویت01-08-282019-07-2019فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853



واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

تونس01-08-282019-07-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
جدة01-08-282019-07-2019لوائح)

تونس01-08-282019-07-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

جدة01-08-282019-07-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

براغ02-08-292019-07-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

روما09-08-292019-07-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
جاكرتا09-08-292019-07-2019القانونیة

ماربیال02-08-292019-07-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
مدرید02-08-292019-07-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
كوااللمبور02-08-292019-07-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

طرابزون02-08-292019-07-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

كوااللمبور02-08-292019-07-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

طرابزون02-08-292019-07-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
برلین02-08-292019-07-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

امستردام02-08-292019-07-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
باریس02-08-292019-07-2019القانونیة

اسطنبول03-08-302019-07-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
اسطنبول03-08-302019-07-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
دبي08-08-042019-08-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
عمان08-08-042019-08-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

الریاض08-08-042019-08-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

القاھرة08-08-042019-08-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

المنامة08-08-042019-08-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
بیروت08-08-042019-08-2019القانونیة للعقود

الكویت08-08-042019-08-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

دبي15-08-042019-08-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

عمان08-08-042019-08-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
الدار البیضاء15-08-042019-08-2019االستشارات القانونیة

الریاض08-08-042019-08-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
القاھرة08-08-042019-08-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

أ



القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
العاملین عن العمل

المنامة2019-08-042019-08-08

بیروت08-08-042019-08-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
الكویت08-08-042019-08-2019لوائح)

تونس08-08-042019-08-2019المستشار القانوني المعتمد461

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
جدة08-08-042019-08-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

تونس08-08-042019-08-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

جدة15-08-042019-08-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

روما09-08-052019-08-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

جاكرتا16-08-052019-08-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
ماربیال09-08-052019-08-2019القانونیة

مدرید09-08-052019-08-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

كوااللمبور09-08-052019-08-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

طرابزون09-08-052019-08-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

كوااللمبور09-08-052019-08-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
طرابزون09-08-052019-08-2019العالقة بینھم

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
برلین09-08-052019-08-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
بروكسل09-08-052019-08-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

امستردام09-08-052019-08-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
باریس16-08-052019-08-2019القانونیة

اسطنبول10-08-062019-08-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

اسطنبول10-08-062019-08-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

دبي15-08-112019-08-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

عمان15-08-112019-08-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

الریاض15-08-112019-08-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

القاھرة15-08-112019-08-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

المنامة15-08-112019-08-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

بیروت15-08-112019-08-2019المكتب القانوني االلكتروني438

الكویت22-08-112019-08-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

دبي15-08-112019-08-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

عمان15-08-112019-08-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019العالقة بینھم

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

الریاض15-08-112019-08-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

القاھرة15-08-112019-08-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

المنامة15-08-112019-08-2019تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463



تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
بیروت15-08-112019-08-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
الكویت15-08-112019-08-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
تونس22-08-112019-08-2019االستشارات القانونیة

جدة15-08-112019-08-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
تونس15-08-112019-08-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
جدة15-08-112019-08-2019القانونیة للعقود

جاكرتا16-08-122019-08-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
ماربیال23-08-122019-08-2019القانونیة

مدرید16-08-122019-08-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
كوااللمبور16-08-122019-08-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
طرابزون16-08-122019-08-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

كوااللمبور23-08-122019-08-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

طرابزون16-08-122019-08-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
برلین16-08-122019-08-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
بروكسل16-08-122019-08-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
زیورخ16-08-122019-08-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
امستردام16-08-122019-08-2019القانونیة

باریس23-08-122019-08-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

اسطنبول17-08-132019-08-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

اسطنبول17-08-132019-08-2019المستشار القانوني المعتمد461

دبي22-08-182019-08-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
عمان22-08-182019-08-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

الریاض22-08-182019-08-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

القاھرة22-08-182019-08-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

المنامة22-08-182019-08-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

بیروت22-08-182019-08-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
الكویت22-08-182019-08-2019القانونیة للعقود

دبي29-08-182019-08-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

عمان29-08-182019-08-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

أ



الدار البیضاء22-08-182019-08-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
الریاض22-08-182019-08-2019العالقة بینھم

القاھرة22-08-182019-08-2019المستشار القانوني المعتمد461

المنامة22-08-182019-08-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
بیروت22-08-182019-08-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

الكویت22-08-182019-08-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
مراكش22-08-182019-08-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تونس22-08-182019-08-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
جدة22-08-182019-08-2019العاملین عن العمل

تونس22-08-182019-08-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

جدة22-08-182019-08-2019المكتب القانوني االلكتروني438

ماربیال30-08-192019-08-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
مدرید23-08-192019-08-2019القانونیة

كوااللمبور23-08-192019-08-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

طرابزون23-08-192019-08-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

كوااللمبور23-08-192019-08-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

طرابزون23-08-192019-08-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
برلین23-08-192019-08-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
بروكسل23-08-192019-08-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
زیورخ23-08-192019-08-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
امستردام30-08-192019-08-2019القانونیة

باریس23-08-192019-08-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
اسطنبول24-08-202019-08-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
اسطنبول31-08-202019-08-2019االستشارات القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
دبي29-08-252019-08-2019القانونیة

عمان29-08-252019-08-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
الریاض29-08-252019-08-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
القاھرة29-08-252019-08-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

المنامة29-08-252019-08-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

بیروت29-08-252019-08-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

الكویت29-08-252019-08-2019المكتب القانوني االلكتروني438

دبي29-08-252019-08-2019مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439



القانونیة للعقود

عمان29-08-252019-08-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019العالقة بینھم

الریاض29-08-252019-08-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
القاھرة05-09-252019-08-2019االستشارات القانونیة

المنامة29-08-252019-08-2019المستشار القانوني المعتمد461

بیروت29-08-252019-08-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
الكویت29-08-252019-08-2019العاملین عن العمل

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
مراكش29-08-252019-08-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

تونس29-08-252019-08-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
جدة29-08-252019-08-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

تونس29-08-252019-08-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

جدة29-08-252019-08-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

ماربیال30-08-262019-08-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
مدرید06-09-262019-08-2019القانونیة

كوااللمبور30-08-262019-08-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
طرابزون30-08-262019-08-2019اإلداریة

كوااللمبور06-09-262019-08-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

طرابزون06-09-262019-08-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

برلین30-08-262019-08-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
بروكسل30-08-262019-08-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
زیورخ30-08-262019-08-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
بكین30-08-262019-08-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

امستردام06-09-262019-08-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

اسطنبول31-08-272019-08-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

اسطنبول31-08-272019-08-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
دبي12-09-012019-09-2019القانونیة

عمان05-09-012019-09-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

الریاض05-09-012019-09-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

القاھرة05-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
المنامة05-09-012019-09-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)



بیروت05-09-012019-09-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

الكویت05-09-012019-09-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

دبي05-09-012019-09-2019المكتب القانوني االلكتروني438

عمان12-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

شرم الشیخ12-09-012019-09-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

الریاض05-09-012019-09-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

القاھرة05-09-012019-09-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
المنامة12-09-012019-09-2019االستشارات القانونیة

بیروت05-09-012019-09-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
الكویت05-09-012019-09-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
مراكش05-09-012019-09-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
الدوحة05-09-012019-09-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
تونس05-09-012019-09-2019العالقة بینھم

جدة05-09-012019-09-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تونس05-09-012019-09-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

جدة05-09-012019-09-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

مدرید13-09-022019-09-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
كوااللمبور06-09-022019-09-2019القانونیة

طرابزون06-09-022019-09-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
كوااللمبور06-09-022019-09-2019القانونیة للعقود

طرابزون06-09-022019-09-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
برلین06-09-022019-09-2019العاملین عن العمل

بروكسل06-09-022019-09-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
زیورخ06-09-022019-09-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
بكین06-09-022019-09-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

امستردام06-09-022019-09-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

اسطنبول07-09-032019-09-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

اسطنبول07-09-032019-09-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

دبي19-09-082019-09-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
عمان12-09-082019-09-2019القانونیة

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
الریاض12-09-082019-09-2019اإلداریة

القاھرة12-09-082019-09-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425



المنامة12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
بیروت12-09-082019-09-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

الكویت12-09-082019-09-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

دبي12-09-082019-09-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
عمان12-09-082019-09-2019القانونیة للعقود

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

الریاض19-09-082019-09-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

القاھرة12-09-082019-09-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

المنامة12-09-082019-09-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
بیروت19-09-082019-09-2019االستشارات القانونیة

الكویت12-09-082019-09-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
مراكش12-09-082019-09-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
الدوحة12-09-082019-09-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

تونس12-09-082019-09-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

جدة12-09-082019-09-2019المستشار القانوني المعتمد461

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
تونس12-09-082019-09-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

جدة12-09-082019-09-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

مدرید13-09-092019-09-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
كوااللمبور20-09-092019-09-2019القانونیة

طرابزون13-09-092019-09-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

كوااللمبور13-09-092019-09-2019المكتب القانوني االلكتروني438

طرابزون20-09-092019-09-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
برلین13-09-092019-09-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
بروكسل13-09-092019-09-2019العاملین عن العمل

زیورخ13-09-092019-09-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
بكین13-09-092019-09-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
بانكوك13-09-092019-09-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

اسطنبول14-09-102019-09-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
اسطنبول14-09-102019-09-2019العالقة بینھم

دبي19-09-152019-09-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
عمان26-09-152019-09-2019القانونیة

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417



اإلداریة

الریاض19-09-152019-09-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

القاھرة19-09-152019-09-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

المنامة19-09-152019-09-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

بیروت19-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

الكویت19-09-152019-09-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

دبي19-09-152019-09-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

عمان19-09-152019-09-2019المكتب القانوني االلكتروني438

شرم الشیخ26-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

الدار البیضاء26-09-152019-09-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

الریاض19-09-152019-09-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
القاھرة19-09-152019-09-2019العالقة بینھم

المنامة19-09-152019-09-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

بیروت19-09-152019-09-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

الكویت19-09-152019-09-2019المستشار القانوني المعتمد461

مراكش19-09-152019-09-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
الدوحة19-09-152019-09-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
مسقط19-09-152019-09-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تونس19-09-152019-09-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
جدة26-09-152019-09-2019االستشارات القانونیة

تونس19-09-152019-09-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
جدة19-09-152019-09-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

كوااللمبور27-09-162019-09-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
طرابزون20-09-162019-09-2019القانونیة

كوااللمبور20-09-162019-09-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
طرابزون20-09-162019-09-2019القانونیة للعقود

برلین20-09-162019-09-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
بروكسل20-09-162019-09-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
زیورخ20-09-162019-09-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
بكین20-09-162019-09-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
بانكوك20-09-162019-09-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
اسطنبول21-09-172019-09-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

اسطنبول21-09-172019-09-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

عمان03-10-222019-09-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185



القانونیة

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

الریاض26-09-222019-09-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
القاھرة26-09-222019-09-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

المنامة26-09-222019-09-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

بیروت26-09-222019-09-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
الكویت26-09-222019-09-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

دبي26-09-222019-09-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

عمان26-09-222019-09-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
شرم الشیخ26-09-222019-09-2019القانونیة للعقود

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

الریاض03-10-222019-09-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

القاھرة26-09-222019-09-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
المنامة26-09-222019-09-2019العالقة بینھم

بیروت26-09-222019-09-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
الكویت03-10-222019-09-2019االستشارات القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
مراكش26-09-222019-09-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
الدوحة26-09-222019-09-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
مسقط26-09-222019-09-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

تونس03-10-222019-09-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

جدة26-09-222019-09-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
تونس26-09-222019-09-2019اإلداریة

جدة26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

كوااللمبور27-09-232019-09-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
طرابزون04-10-232019-09-2019القانونیة

كوااللمبور27-09-232019-09-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

طرابزون27-09-232019-09-2019المكتب القانوني االلكتروني438

برلین27-09-232019-09-2019المستشار القانوني المعتمد461

بروكسل27-09-232019-09-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
زیورخ27-09-232019-09-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

بكین27-09-232019-09-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
بانكوك27-09-232019-09-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
تورنتو27-09-232019-09-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

اسطنبول28-09-242019-09-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

ة ة أل



اسطنبول28-09-242019-09-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

عمان03-10-292019-09-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
شرم الشیخ10-10-292019-09-2019القانونیة

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
الریاض03-10-292019-09-2019القانونیة

القاھرة03-10-292019-09-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
المنامة03-10-292019-09-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

بیروت03-10-292019-09-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

الكویت03-10-292019-09-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
دبي03-10-292019-09-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

عمان03-10-292019-09-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019المكتب القانوني االلكتروني438

الدار البیضاء10-10-292019-09-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
الریاض03-10-292019-09-2019القانونیة للعقود

القاھرة03-10-292019-09-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

المنامة03-10-292019-09-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
بیروت03-10-292019-09-2019العالقة بینھم

الكویت03-10-292019-09-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
مراكش03-10-292019-09-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

الدوحة03-10-292019-09-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
مسقط03-10-292019-09-2019لوائح)

تونس03-10-292019-09-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

جدة03-10-292019-09-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

تونس03-10-292019-09-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

جدة03-10-292019-09-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

طرابزون11-10-302019-09-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

كوااللمبور04-10-302019-09-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

طرابزون04-10-302019-09-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
برلین11-10-302019-09-2019االستشارات القانونیة

بروكسل04-10-302019-09-2019المستشار القانوني المعتمد461

زیورخ04-10-302019-09-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
بكین04-10-302019-09-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
بانكوك04-10-302019-09-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
تورنتو04-10-302019-09-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

سنغافورة04-10-302019-09-2019مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871



العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
اسطنبول05-10-012019-10-2019اإلداریة

اسطنبول12-10-012019-10-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

شرم الشیخ17-10-062019-10-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019القانونیة

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
الریاض17-10-062019-10-2019القانونیة

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
القاھرة10-10-062019-10-2019اإلداریة

المنامة10-10-062019-10-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
بیروت10-10-062019-10-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

الكویت10-10-062019-10-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

دبي10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

عمان10-10-062019-10-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
الدار البیضاء10-10-062019-10-2019القانونیة للعقود

الریاض10-10-062019-10-2019المكتب القانوني االلكتروني438

القاھرة17-10-062019-10-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

المنامة10-10-062019-10-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

بیروت10-10-062019-10-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

الكویت10-10-062019-10-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

مراكش10-10-062019-10-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
الدوحة10-10-062019-10-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
مسقط10-10-062019-10-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

تونس17-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
جدة10-10-062019-10-2019العالقة بینھم

تونس10-10-062019-10-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

جدة10-10-062019-10-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

طرابزون11-10-072019-10-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
كوااللمبور11-10-072019-10-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

طرابزون11-10-072019-10-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

برلین11-10-072019-10-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
بروكسل18-10-072019-10-2019االستشارات القانونیة

زیورخ11-10-072019-10-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
بكین11-10-072019-10-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

بانكوك11-10-072019-10-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

تورنتو11-10-072019-10-2019متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518



لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
سنغافورة11-10-072019-10-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
لندن11-10-072019-10-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

اسطنبول12-10-082019-10-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اسطنبول12-10-082019-10-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
الدار البیضاء24-10-132019-10-2019القانونیة

الریاض24-10-132019-10-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

القاھرة17-10-132019-10-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
المنامة17-10-132019-10-2019اإلداریة

بیروت17-10-132019-10-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

الكویت17-10-132019-10-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

دبي17-10-132019-10-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
عمان17-10-132019-10-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019المكتب القانوني االلكتروني438

الریاض17-10-132019-10-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

القاھرة17-10-132019-10-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

المنامة24-10-132019-10-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

بیروت17-10-132019-10-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
الكویت17-10-132019-10-2019العالقة بینھم

مراكش17-10-132019-10-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
الدوحة17-10-132019-10-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

مسقط17-10-132019-10-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
تونس17-10-132019-10-2019القانونیة للعقود

جدة17-10-132019-10-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
تونس17-10-132019-10-2019القانونیة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
جدة17-10-132019-10-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

كوااللمبور18-10-142019-10-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

طرابزون18-10-142019-10-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

برلین18-10-142019-10-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

بروكسل18-10-142019-10-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
زیورخ25-10-142019-10-2019االستشارات القانونیة

بكین18-10-142019-10-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
بانكوك18-10-142019-10-2019العاملین عن العمل



إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

تورنتو2019-10-142019-10-18

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
سنغافورة18-10-142019-10-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
لندن18-10-142019-10-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
برشلونة18-10-142019-10-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

اسطنبول19-10-152019-10-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اسطنبول26-10-152019-10-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

الریاض24-10-202019-10-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

الدار البیضاء31-10-202019-10-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

القاھرة24-10-202019-10-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

المنامة24-10-202019-10-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
بیروت24-10-202019-10-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
الكویت24-10-202019-10-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

دبي24-10-202019-10-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

عمان24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

الریاض24-10-202019-10-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

القاھرة31-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

المنامة24-10-202019-10-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

بیروت31-10-202019-10-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

الكویت24-10-202019-10-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
مراكش31-10-202019-10-2019االستشارات القانونیة

الدوحة24-10-202019-10-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
مسقط24-10-202019-10-2019العاملین عن العمل

تونس24-10-202019-10-2019المكتب القانوني االلكتروني438

جدة24-10-202019-10-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
تونس31-10-202019-10-2019القانونیة

جدة24-10-202019-10-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

كوااللمبور25-10-212019-10-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
طرابزون25-10-212019-10-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
برلین25-10-212019-10-2019العالقة بینھم

بروكسل25-10-212019-10-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

زیورخ25-10-212019-10-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

بكین25-10-212019-10-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
بانكوك25-10-212019-10-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة



تورنتو25-10-212019-10-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
سنغافورة25-10-212019-10-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
لندن25-10-212019-10-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
جنیف25-10-212019-10-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
برشلونة25-10-212019-10-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
اسطنبول26-10-222019-10-2019القانونیة

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
اسطنبول26-10-222019-10-2019القانونیة للعقود

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
القاھرة31-10-272019-10-2019القانونیة

المنامة31-10-272019-10-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

بیروت31-10-272019-10-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

الكویت31-10-272019-10-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
دبي31-10-272019-10-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

عمان31-10-272019-10-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

الریاض31-10-272019-10-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
القاھرة31-10-272019-10-2019القانونیة للعقود

المنامة07-11-272019-10-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

بیروت31-10-272019-10-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

الكویت31-10-272019-10-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

مراكش31-10-272019-10-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

الدوحة31-10-272019-10-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
مسقط31-10-272019-10-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

تونس31-10-272019-10-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

جدة07-11-272019-10-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

تونس07-11-272019-10-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
جدة31-10-272019-10-2019اإلداریة

كوااللمبور01-11-282019-10-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

طرابزون01-11-282019-10-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

برلین01-11-282019-10-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
بروكسل01-11-282019-10-2019العالقة بینھم

زیورخ01-11-282019-10-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
االستشارات القانونیة

بكین2019-10-282019-11-08



بانكوك01-11-282019-10-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
تورنتو01-11-282019-10-2019العاملین عن العمل

سنغافورة01-11-282019-10-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
لندن01-11-282019-10-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
جنیف01-11-282019-10-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
فیینا01-11-282019-10-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
برشلونة01-11-282019-10-2019لوائح)

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
اسطنبول09-11-292019-10-2019القانونیة

اسطنبول02-11-292019-10-2019المكتب القانوني االلكتروني438

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
القاھرة14-11-032019-11-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
المنامة07-11-032019-11-2019القانونیة

بیروت07-11-032019-11-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
الكویت07-11-032019-11-2019اإلداریة

دبي07-11-032019-11-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

عمان07-11-032019-11-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
الریاض07-11-032019-11-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

القاھرة07-11-032019-11-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
المنامة07-11-032019-11-2019القانونیة للعقود

بیروت14-11-032019-11-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

الكویت14-11-032019-11-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

مراكش07-11-032019-11-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
الدوحة14-11-032019-11-2019االستشارات القانونیة

مسقط07-11-032019-11-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تونس07-11-032019-11-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

جدة07-11-032019-11-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

تونس07-11-032019-11-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

جدة07-11-032019-11-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
كوااللمبور08-11-042019-11-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

طرابزون08-11-042019-11-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

برلین08-11-042019-11-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

بروكسل08-11-042019-11-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

زیورخ08-11-042019-11-2019تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451



العالقة بینھم

بكین08-11-042019-11-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

بانكوك08-11-042019-11-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
تورنتو08-11-042019-11-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
سنغافورة08-11-042019-11-2019العاملین عن العمل

لندن08-11-042019-11-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
جنیف08-11-042019-11-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
فیینا08-11-042019-11-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
میونیخ08-11-042019-11-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
برشلونة08-11-042019-11-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

اسطنبول16-11-052019-11-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

اسطنبول09-11-052019-11-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

القاھرة21-11-102019-11-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
المنامة21-11-102019-11-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
بیروت14-11-102019-11-2019القانونیة

الكویت14-11-102019-11-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
دبي14-11-102019-11-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
عمان14-11-102019-11-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

الریاض14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

القاھرة14-11-102019-11-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

المنامة14-11-102019-11-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
بیروت14-11-102019-11-2019القانونیة للعقود

الكویت14-11-102019-11-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
مراكش14-11-102019-11-2019العالقة بینھم

الدوحة14-11-102019-11-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

مسقط14-11-102019-11-2019المستشار القانوني المعتمد461

تونس14-11-102019-11-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

جدة21-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

جدة14-11-102019-11-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

كوااللمبور15-11-112019-11-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

طرابزون15-11-112019-11-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

برلین22-11-112019-11-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

ة ة أل



بروكسل15-11-112019-11-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

زیورخ15-11-112019-11-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

بكین15-11-112019-11-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
بانكوك22-11-112019-11-2019االستشارات القانونیة

تورنتو15-11-112019-11-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
سنغافورة15-11-112019-11-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
لندن15-11-112019-11-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
جنیف15-11-112019-11-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
فیینا15-11-112019-11-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
میونیخ15-11-112019-11-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
براغ15-11-112019-11-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

برشلونة15-11-112019-11-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

اسطنبول16-11-122019-11-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

اسطنبول16-11-122019-11-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

القاھرة21-11-172019-11-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

المنامة28-11-172019-11-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
بیروت28-11-172019-11-2019القانونیة

الكویت21-11-172019-11-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

دبي21-11-172019-11-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

عمان21-11-172019-11-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

الریاض21-11-172019-11-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

القاھرة21-11-172019-11-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

المنامة21-11-172019-11-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

بیروت21-11-172019-11-2019المكتب القانوني االلكتروني438

الكویت28-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

مراكش21-11-172019-11-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

الدوحة21-11-172019-11-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
مسقط28-11-172019-11-2019االستشارات القانونیة

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
تونس21-11-172019-11-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
جدة21-11-172019-11-2019القانونیة للعقود

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
جدة21-11-172019-11-2019القانونیة

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
كوااللمبور22-11-182019-11-2019اإلداریة



المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
التحقیق والمحاكمة العادلة

طرابزون2019-11-182019-11-22

برلین22-11-182019-11-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

بروكسل29-11-182019-11-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

زیورخ22-11-182019-11-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
بكین22-11-182019-11-2019العالقة بینھم

بانكوك22-11-182019-11-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

تورنتو22-11-182019-11-2019المستشار القانوني المعتمد461

سنغافورة22-11-182019-11-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
لندن22-11-182019-11-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

جنیف22-11-182019-11-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
فیینا22-11-182019-11-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
میونیخ22-11-182019-11-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
براغ22-11-182019-11-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
روما22-11-182019-11-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
برشلونة22-11-182019-11-2019العاملین عن العمل

اسطنبول23-11-192019-11-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

المنامة28-11-242019-11-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

بیروت05-12-242019-11-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
الكویت28-11-242019-11-2019القانونیة

دبي28-11-242019-11-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
عمان28-11-242019-11-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

الریاض28-11-242019-11-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

القاھرة28-11-242019-11-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

المنامة28-11-242019-11-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

بیروت28-11-242019-11-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
الكویت28-11-242019-11-2019القانونیة للعقود

مراكش28-11-242019-11-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
الدوحة28-11-242019-11-2019العالقة بینھم

مسقط28-11-242019-11-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

تونس28-11-242019-11-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

جدة28-11-242019-11-2019المكتب القانوني االلكتروني438

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
جدة05-12-242019-11-2019القانونیة



كوااللمبور29-11-252019-11-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

طرابزون29-11-252019-11-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

برلین06-12-252019-11-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

بروكسل29-11-252019-11-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

زیورخ06-12-252019-11-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

بكین29-11-252019-11-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

بانكوك29-11-252019-11-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
تورنتو06-12-252019-11-2019االستشارات القانونیة

سنغافورة29-11-252019-11-2019المستشار القانوني المعتمد461

لندن29-11-252019-11-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
جنیف29-11-252019-11-2019العاملین عن العمل

فیینا29-11-252019-11-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
میونیخ29-11-252019-11-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
براغ29-11-252019-11-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
روما29-11-252019-11-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
جاكرتا29-11-252019-11-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
برشلونة29-11-252019-11-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
اسطنبول30-11-262019-11-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

بیروت05-12-012019-12-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
الكویت12-12-012019-12-2019القانونیة

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
دبي05-12-012019-12-2019القانونیة

عمان05-12-012019-12-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
الریاض05-12-012019-12-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
القاھرة05-12-012019-12-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

المنامة05-12-012019-12-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

بیروت05-12-012019-12-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

الكویت05-12-012019-12-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مراكش12-12-012019-12-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

الدوحة05-12-012019-12-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

مسقط05-12-012019-12-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

تونس05-12-012019-12-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

جدة05-12-012019-12-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

جدة12-12-012019-12-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117



كوااللمبور06-12-022019-12-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
طرابزون06-12-022019-12-2019اإلداریة

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
برلین06-12-022019-12-2019القانونیة للعقود

بروكسل13-12-022019-12-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

زیورخ06-12-022019-12-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

بكین06-12-022019-12-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
بانكوك06-12-022019-12-2019العالقة بینھم

تورنتو06-12-022019-12-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
سنغافورة13-12-022019-12-2019االستشارات القانونیة

لندن06-12-022019-12-2019المستشار القانوني المعتمد461

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
جنیف06-12-022019-12-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
فیینا06-12-022019-12-2019العاملین عن العمل

میونیخ06-12-022019-12-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
براغ06-12-022019-12-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
روما06-12-022019-12-2019لوائح)

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
جاكرتا06-12-022019-12-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
باریس06-12-022019-12-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

برشلونة06-12-022019-12-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

اسطنبول07-12-032019-12-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

الكویت19-12-082019-12-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
دبي19-12-082019-12-2019القانونیة

عمان12-12-082019-12-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
شرم الشیخ12-12-082019-12-2019اإلداریة

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

الریاض12-12-082019-12-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

القاھرة12-12-082019-12-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
المنامة12-12-082019-12-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

بیروت12-12-082019-12-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

الكویت12-12-082019-12-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مراكش12-12-082019-12-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

الدوحة12-12-082019-12-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
مسقط12-12-082019-12-2019العالقة بینھم

تونس12-12-082019-12-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422



جدة12-12-082019-12-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

جدة12-12-082019-12-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
كوااللمبور13-12-092019-12-2019القانونیة

طرابزون13-12-092019-12-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

برلین13-12-092019-12-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
بروكسل13-12-092019-12-2019القانونیة للعقود

زیورخ20-12-092019-12-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

بكین20-12-092019-12-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

بانكوك13-12-092019-12-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تورنتو13-12-092019-12-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

سنغافورة13-12-092019-12-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
لندن20-12-092019-12-2019االستشارات القانونیة

جنیف13-12-092019-12-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
فیینا13-12-092019-12-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
میونیخ13-12-092019-12-2019العاملین عن العمل

براغ13-12-092019-12-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
روما13-12-092019-12-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
جاكرتا13-12-092019-12-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
ماربیال13-12-092019-12-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
باریس13-12-092019-12-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

برشلونة13-12-092019-12-2019المستشار القانوني المعتمد461

اسطنبول14-12-102019-12-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

الكویت19-12-152019-12-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

دبي26-12-152019-12-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
عمان19-12-152019-12-2019القانونیة

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
الریاض19-12-152019-12-2019اإلداریة

القاھرة19-12-152019-12-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

المنامة19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
بیروت19-12-152019-12-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

الكویت19-12-152019-12-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

مراكش26-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

الدوحة26-12-152019-12-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

مسقط19-12-152019-12-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450



المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
التحقیق والمحاكمة العادلة

تونس2019-12-152019-12-19

جدة19-12-152019-12-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
كوااللمبور27-12-162019-12-2019القانونیة

طرابزون20-12-162019-12-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

برلین20-12-162019-12-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

بروكسل20-12-162019-12-2019المكتب القانوني االلكتروني438

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
زیورخ20-12-162019-12-2019القانونیة للعقود

بكین20-12-162019-12-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

بانكوك20-12-162019-12-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
تورنتو20-12-162019-12-2019العالقة بینھم

سنغافورة20-12-162019-12-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

لندن20-12-162019-12-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

جنیف20-12-162019-12-2019المستشار القانوني المعتمد461

فیینا20-12-162019-12-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
میونیخ20-12-162019-12-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
براغ20-12-162019-12-2019العاملین عن العمل

روما20-12-162019-12-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
جاكرتا20-12-162019-12-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
ماربیال20-12-162019-12-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
امستردام20-12-162019-12-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
باریس20-12-162019-12-2019لوائح)

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
برشلونة27-12-162019-12-2019االستشارات القانونیة

اسطنبول21-12-172019-12-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

دبي26-12-222019-12-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
عمان02-01-222020-12-2019القانونیة

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
الدار البیضاء26-12-222019-12-2019اإلداریة

الریاض26-12-222019-12-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

القاھرة26-12-222019-12-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

المنامة26-12-222019-12-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

بیروت26-12-222019-12-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

الكویت26-12-222019-12-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
مراكش26-12-222019-12-2019القانونیة للعقود

الدوحة26-12-222019-12-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445



مسقط26-12-222019-12-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

تونس26-12-222019-12-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
جدة26-12-222019-12-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)

كوااللمبور03-01-232020-12-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
طرابزون27-12-232019-12-2019القانونیة

برلین27-12-232019-12-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

بروكسل27-12-232019-12-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

زیورخ27-12-232019-12-2019المكتب القانوني االلكتروني438

بكین03-01-232020-12-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

بانكوك03-01-232020-12-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

تورنتو27-12-232019-12-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
سنغافورة27-12-232019-12-2019العالقة بینھم

لندن27-12-232019-12-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
جنیف03-01-232020-12-2019االستشارات القانونیة

فیینا27-12-232019-12-2019المستشار القانوني المعتمد461

میونیخ27-12-232019-12-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
براغ27-12-232019-12-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
روما27-12-232019-12-2019العاملین عن العمل

جاكرتا27-12-232019-12-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
ماربیال27-12-232019-12-2019لوائح)

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
مدرید27-12-232019-12-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
امستردام27-12-232019-12-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
باریس27-12-232019-12-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

برشلونة27-12-232019-12-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
اسطنبول28-12-242019-12-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

عمان09-01-292020-12-2019التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في االستشارات القانونیة117

التطویر المتقدم والجوانب اإلبداعیة للقانونیین وأعضاء االدارة185
شرم الشیخ02-01-292020-12-2019القانونیة

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019فنون ومھارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونیة415

الریاض02-01-292020-12-2019صیاغة ومراجعة التشـریعات واللوائح والتعامیم413

المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان وتطبیقاتھا العملیة في مجال421
القاھرة02-01-292020-12-2019التحقیق والمحاكمة العادلة

المنامة02-01-292020-12-2019إسـتراتیجیات التحكیم التجاري وتسویة المنازعات422

بیروت02-01-292020-12-2019النظم واإلستراتیجیات المتكاملة في الشؤون القانونیة425

البرنامج المتكامل لالعتمادات المستندیة (األسس، القواعد430
الكویت02-01-292020-12-2019القانونیة، المشاكل، اللجوء الى القضاء)



مراكش02-01-292020-12-2019المكتب القانوني االلكتروني438

الدوحة09-01-292020-12-2019البرنامج المتكامل في قوانین العمل والتأمینات االجتماعیة443

مسقط09-01-292020-12-2019تطـویر الجوانب القانونیة والعملیة في االستشارات القانونیة447

مھارات صیاغة التشریعات وكتابة وتفسیر وحل منازعات871
دبي02-01-292020-12-2019العقود وإستراتیجیة إدارة التحقیقات وكتابة المذكرات والتقاریر

اإلبداع والتمیز في تطبیق الجوانب القانونیة في العملیة417
تونس02-01-292020-12-2019اإلداریة

جدة02-01-292020-12-2019البرنامج المتكامل في تنمیة مھارات أعضاء اإلدارات القانونیة426

كوااللمبور03-01-302020-12-2019الكفاءة فى البحث القانوني والصیاغة القانونیة107

التمیز وتحقیق الكفاءة المھنیة في دراسة ومعالجة المخالفات181
طرابزون10-01-302020-12-2019القانونیة

برلین03-01-302020-12-2019التفسیر القانوني وإعداد وصیاغة المذكـرات القانونیة431

بروكسل03-01-302020-12-2019معاییر إعداد وصیاغة وتقدیم المذكرات القانونیة432

زیورخ03-01-302020-12-2019الجوانب القانونیة في العملیة اإلداریة والمالیة واإللكترونیة433

مھارات وتقنیات الكتابة، الصیاغة التشریعیة، والترجمة439
بكین03-01-302020-12-2019القانونیة للعقود

بانكوك03-01-302020-12-2019التقنیات الفنیة في إعـداد وكتابة التقاریر القانونیة445

تورنتو03-01-302020-12-2019األصول الحدیثة لصیاغة بنود واتفاقیات التحكیم449

سنغافورة03-01-302020-12-2019تنمیة المھارات القانونیة واالستشاریة لمدیري االدارة القانونیة450

تنمیة وتعزیز المھارات اإلداریة واإلشرافیة والقانونیة وتطویر451
لندن03-01-302020-12-2019العالقة بینھم

جنیف03-01-302020-12-2019القواعد القانونیة في حل الخالفات والمنازعات اإلداریة454

اإلعداد الفني للمستشارین القانونیین وتطویر وتنمیة فنون460
فیینا10-01-302020-12-2019االستشارات القانونیة

میونیخ03-01-302020-12-2019المستشار القانوني المعتمد461

براغ03-01-302020-12-2019قانون المعلوماتیة واإلنترنت وقوانین السوق االلكتروني462

تحلیل النص القانوني وأصول وآداب المرافعة، حق التقاضي،463
روما03-01-302020-12-2019تحضیر المذكرات والتقاریر القانونیة

القانون اإلداري ومھارات التحقیق والتأدیب اإلداري ووقف464
جاكرتا03-01-302020-12-2019العاملین عن العمل

إدارة المخاطر المالیة والقانونیة للعقود وإستراتیجیات إعداد467
ماربیال03-01-302020-12-2019الھیاكل القانونیة لحل المنازعات فیھا

فنون ومھارات وأسالیب صیاغة ومراجعة التشریعات والنظم853
مدرید03-01-302020-12-2019واللوائح والقرارات االداریة والتعامیم

متطلبات أسواق التصدیر الخارجیة (قانونیة - إجراءات -518
امستردام03-01-302020-12-2019لوائح)

باریس03-01-302020-12-2019التحقیق والتحري في قضایا الفساد اإلداري والمالي465

برشلونة03-01-302020-12-2019فنـون ومھارات إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم453

اسطنبول04-01-312020-12-2019األسس والجوانب التقنیة والقانونیة للمناقصات والعطاءات419




