
Location course name  
Dubai البرنامج المتكامل فى الشئون القانونية 

Cairo المهارات الحديثة للتفسير القانونى وكتابة المذكرات القانونية 

Alexandria األسس الحديثة فى صياغة العقود والوثائق القانونية 

Malaysia أدارة التعاقدات وتدقيق العقود والمشاريع 

sharm el sheikh أدارة ورقابة المناقصات والعطاءات والعقود 

Beirut أعداد المستشاريين القانونيين 

Casablanca مهارات التحقيق األدارى 

Dubai مهارات التفسير القانونى 

Paris األتجاهات الحديثة فى التحقيقات األدارية 

London المصطلحات القانونية باللغة األنجليزية 

Dubai مهارات كتابة المذكرات القانونية 

Cairo التحليل القانونى والصياغة القانونية المتقدمة 

Alexandria  األسس القانونية ألعداد العقود وكتابة المذكرات 

Malaysia طتزاتٍجٍاث وتقٍُاث إعذاد وإدارة انعقىد وانحذ يٍ انًخاطز انًانٍت وانقاَىٍَت 

sharm el sheikh االتجاهاث انًتقذيت فً يزاجعت انعقـــىد وانًظؤونٍت انتعاقذٌت 

Beirut إدارة انًخاطز انتعاقذٌت وإعذاد انهٍاكم انقاَىٍَت نحم انُشاعاث 

Casablanca انتقٍُاث انًتقذيت نكشف انغش وانتشوٌز فى انعقىد وتحذٌذ انعقذ انقابم نإلبطال 

sharm el sheikh االطتزاتٍجٍاث انًتقذيت فً انتحكٍى وانتفاوض وإعذاد انعقىد 

Dubai تصًٍى وبُاء انعقىد وتحهٍم وتظىٌت انُشاعاث انتعاقذٌت 

Alexandria انتقٍُاث انًتقذيت نهتحقٍقاث وانُشاعاث اإلدارٌت 

Paris تقٍٍى وقٍاص فعانٍت إدارة انعقىد واالنتشاياث انتعاقذٌت 

Casablanca صٍاغت انعقىد انتجارٌت وأحكايها يٍ انُاحٍت انقاَىٍَت 

London انتقٍُاث وأفضم انًًارطاث فى صٍاغــــت و تـذقٍـــق وتـحهٍـــم انعقــــىد 

Paris كتابت انعقىد وتجُب انُشاعاث انقاَىٍَت 

Casablanca األطض انقاَىٍَــت إلعــذاد انعقـــىد ، انًذكـــزاث وانقـــزاراث 

Casablanca االتجاهاث انحذٌثت وأفضم انًًارطاث فى صٍاغت و إدارة انعقىد اإلنكتزوٍَت 

Dubai تًٍُت انًهاراث انقاَىٍَت واالطتشارٌت نًذراء اإلدارة انقاَىٍَت 

Alexandria تًٍُـــــت يهـــــــاراث أعضــــاء اإلداراث انقاَىٍَـــــت 

Paris األطـــض انفٍُـــت نصٍاغــــت عقـــىد انًقـــاوالث اإلَشائٍـــــت 

Cairo انُظــــاو انقاَـــــىَى نهبهـــذٌاث واإلداراث انًحهٍــــــت 

London انتحقٍق وانتحزي فً قضاٌا انفظاد اإلداري 

Dubai اطتزاتٍجٍاث وتقٍُاث إدارة انعقىد وتقهٍم انًخاطز 

Dubai اطــتزاتٍجٍاث انتحكٍــى انتجــاري وتظـىٌت انُشاعـــاث 

sharm el sheikh انتقٍُــاث انحذٌثت فـً إعــــذاد وكتابـت انتقارٌـــز انقـاَىٍَـــت 

Cairo انكفاءة فً انبحث انقاَىًَ وانكتابت انقاَىٍَت 

Beirut انقاَىٌ اإلداري وانجىاَب انقاَىٍَت فً وقف انعايهٍٍ عٍ انعًم 

Alexandria ًُتًٍُت انىعً انقاَىًَ واألداء األي 

Dubai إدارة انعقىد انتجارٌت وانحهىل انعًهٍت نًشكالث تُفٍذها 

Malaysia انًهاراث انقاَىٍَت و اإلدارٌت 

Beirut  عقىدB.O.T 

sharm el sheikh )انتزجًت انقاَىٍَت )انًهاراث انكتابٍت وصٍاغت انتشزٌعاث و تصًٍى انعقىد 



sharm el sheikh يهاراث إبزاو انعقىد انًحهٍت و انذونٍت 

Beirut ًاطتزاتٍجٍاث انتحكٍى انتجاري وانذون 

Malaysia  )عقىد االتحاد انذونً ) انفٍذٌكFIDIC 

Dubai إعذاد وصٍاغت انعقىد و إدارة انًُاقصاث 

Alexandria )) ًَصٍاغت وتفظٍز انعقىد وانًُاسعاث)) األطض انعهًٍت نهتفظٍز انقاَى 

Beirut صٍاغت انُظى انقاَىٍَت وانهىائح وانقزاراث اإلدارٌت و انقاَىٍَت 

Cairo  انعقىدانتقٍُاث وافضم انًًارطاث فً صٍاغت وتذقٍق وتحهٍم 

sharm el sheikh إعذاد وصٍاغت انعقىد وإدارة انًُاقصاث 

Dubai انًهاراث انًتقذيت فً انتفظٍز و انتحهٍم انقاَىًَ وكتابت انًذكزاث 

Dubai إدارة انًطانباث انتعاقذٌت 

Cairo انتفاوض عهى انعقىد بفعانٍت واحتزاف 

Dubai إجزاءاث انًُاقصاث وتقٍٍى انعطاءاث 

Alexandria إدارة انعقىد: فهى وتُفٍذ االنتشاياث انتعاقذٌت 

London إعذاد يذٌز عقىد يحتزف 

   


