التدريب الدولى منتجع
تجارى  86589 /سجل
ضريبى  323-237-526 /سجل

دورات تخصص القانون

انفهزص
1

دورة إدارة انًخبطز انتعبقذَت وإعذاد انهُبكم انقبَىَُت نحم انُشاعبث

2

دورة إدارة انعقىد انتجبرَت وانحهىل انعًهُت نًشكالث تُفُذهب

3

دورة انتقُُبث انًتقذيت نكشف انغش وانتشوَز فً انعقىد وتحذَذ انعقذ انقببم نإلبطبل

4

دورة تصًُى وبُبء انعقىد وتحهُم وتظىَت انُشاعبث انتعبقذَت

5

دورة إدارة انتعبقذاث وتذقُق انعقىد وانًشبرَع

6

دورة إدارة ورقببت انًُبقصبث وانعطبءاث وانعقىد

7

دورة انتقُُبث وافضم انًًبرطبث فٍ صُبغت وتذقُق وتحهُم انعقىد

8

دورة انُظى انحذَثت فً اعذاد وتقُُى انعطبءاث وانتفبوض انتُبفظٍ

9

دورة يهبراث انتفظُز انقبَىًَ

10

دورة إدارة انًطبنببث انتعبقذَت

11

دورة انًصطهحبث انقبَىَُت ببنهغت اإلَجهُشَت

12

دورة إدارة انعقىد :فهى وتُفُذ اإلنتشايبث انتعبقذَت

13

دورة اطــتزاتُجُبث انتحكُــى انتجــبرٌ وتظـىَت انُشاعـــبث

14

دورة إعذاد يذَز عقىد يحتزف

15

دورة األطض انقبَىَُت إلعذاد انعقىد وكتببت انًذكزاث

16

دورة انكفبءة فٍ انبحث انقبَىٍَ وانكتببت انقبَىَُت

17

دورة تقُُى وقُبص فعبنُت إدارة انعقىد واالنتشايبث انتعبقذَت

18

دورة اإلتجبهبث انًتقذيت فٍ يزاجعت انعقـــىد وانًظئىنُت انتعبقذَت

19

دورة انًهبراث انقبَىَُت و اإلدارَت

20

دورة اإلطتزاتُجُبث انًتقذيت فٍ انتحكُى وانتفبوض وإعذاد انعقىد

21

دورة عقىد B.O.T

22

دورة انتقُُبث انًتقذيت نهتحقُقبث وانُشاعبث اإلدارَت

23

دورة يهبراث إبزاو انعقىد انًحهُت و انذونُت

24

دورة صُبغت انعقىد انتجبرَت وأحكبيهب يٍ انُبحُت انقبَىَُت

25

دورة انتقُُبث وأفضم انًًبرطبث فً صُبغــــت و تـذقُـــق وتـحهُـــم انعقــــىد
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26

دورة انًهبراث انحذَثت نهتفظُز انقبَىًَ وكتببت انًذكزاث انقبَىَُت

27

دورة إعذاد وصُبغت انعقىد و إدارة انًُبقصبث

28

دورة إعذاد انًظتشبرٍَ انقبَىٍَُُ

29

دورة يهبراث انتحقُق اإلداري

30

دورة األطـــض انفُُـــت نصُبغــــت عقـــىد انًقـــبوالث اإلَشبئُـــــت

31

دورة انتقُُبث انًتقذيت نكشف انغش وانتذنُض فً انعقىد وتحذَذ انعقذ انقببم نإلبطبل

32

دورة اطتزاتُجُبث وتقُُبث اعذاد وادارة انعقىد وانحذ يٍ انًخبطز انًبنُت وانقبَىَُت

33

دورة انتحهُم انقبَىًَ وانصُبغت انقبَىَُت انًتقذيت

34

دورة اطتزاتُجُبث وتقُُبث إعذاد وإدارة انعقىد وانحذ يٍ انًخبطز انًبنُت وانقبَىَُت

35

دورة انقبَىٌ اإلدارٌ وانجىاَب انقبَىَُت فٍ وقف انعبيهٍُ عٍ انعًم

36

دورة تًُُت انىعٍ انقبَىٍَ واألداء األيٍُ

37

دورة انًًبرطبث انًتقذيت فً إدارة عقىد انفُذَك FIDIC

38

دورة تقُُى وقُبص فعبنُت إدارة انعقىد واالنتشايبث انتعبقذَت

39

دورة األطض انحذَثت فً صُبغت انعقىد وانىثبئق انقبَىَُت

40

دورة صُبغت وتفظُز انعقىد وانًُبسعبث ( األطض انعهًُت نهتفظُز انقبَىٍَ )

41

دورة صُبغت انُظى انقبَىَُت وانهىائح وانقزاراث اإلدارَت و انقبَىَُت

42

دورة انقبَىٌ اإلدارٌ وتطبُقبته فً يُظىيبث اإلدارة انحذَثت

43

دورة انتحكُى انقضبئٍ

44

دورة انُظــــبو انقبَـــــىًَ نهبهـــذَبث واإلداراث انًحهُــــــت

45

دورة انتحقُق وانتحزٌ فٍ قضبَب انفظبد اإلدارٌ

46

دورة اطتزاتُجُبث وتقُُبث إدارة انعقىد وتقهُم انًخبطز

47

دورة انتقُُــبث انحذَثت فـٍ إعذاد وكتببـت انتقبرَـــز انقـبَىَُـــت

48

دورة انكتببت وانتز جًت انقبَىَُت نهعقىد و تقُُبث انصُبغت انتشزَعُت

49

دورة االطتزاتُجُبث انًتقذيت فٍ انتحكُى وانتفبوض واعذاد انعقىد

50

دورة انقضبء انعظكزٌ

51

دورة انتزجًت انقبَىَُت (انًهبراث انكتببُت وصُبغت انتشزَعبث و تصًُى انعقىد)

52

دورة اطتزاتُجُبث انتحكُى انتجبرٌ وانذونٍ

53

دورة انبزَبيج انًتكبيم فً انشئىٌ انقبَىَُت

54

دورة عقىد االتحبد انذونٍ ( انفُذَك) FIDIC
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55

دورة كتببت انعقىد وتجُب انُشاعبث انقبَىَُت

56

دورة األطض انقبَىَُــت إلعذاد انعقـــىد  ،انًذكـــزاث وانقـــزاراث

57

دورة اإلتجبهبث انحذَثت وأفضم انًًبرطبث فً صُبغت و إدارة انعقىد اإلنكتزوَُت

58

دورة تًُُت انًهبراث انقبَىَُت واإلطتشبرَت نًذراء اإلدارة انقبَىَُت

59

دورة إعذاد وصُبغت انعقىد وإدارة انًُبقصبث

60

دورة تًُُـــــت يهـــــــبراث أعضــــبء اإلداراث انقبَىَُـــــت

61

دورة انًهبراث انًتقذيت فٍ انتفظُز و انتحهُم انقبَىٍَ وكتببت انًذكزاث

62

دورة اإلتجبهبث انحذَثت فً انتحقُقبث اإلدارَت

63

دورة انتفبوض عهً انعقىد بفعبنُت واحتزاف

64

دورة االطض انقبَىَُت إلعذاد انعقىد  ،انًذكزاث وانقزاراث

65

دورة إجزاءاث انًُبقصبث وتقُُى انعطبءاث

66

دورة يهبراث كتببت انًذكزاث انقبَىَُت

تنعقد الدورات بالمدن التالية
اإلسكندرية

القاهرة

شرم الشيخ

دبي

جدة

اسطنبول

كوااللمبور

مواعيد إنعقاد الدورات
يناير

 7يناير 2308

 04يناير 2308

 20يناير 2308

 28يناير 2308

فبراير

 4فبراير 2308

 00فبراير 2308

 08فبراير 2308

 25فبراير 2308

مارس

 4مارس 2308

 00مارس 2308

 08مارس 2308

 25مارس 2308

أبريل

 0أبريل 2308

 8أبريل 2308

 05أبريل 2308

 22أبريل 2308

مايو

 6مايو 2308

يونيو

 24يونيو 2308

يوليو

 0يوليو 2308

 8يوليو 2308

 05يوليو 2308

أغسطس

 5أغسطس 2308

 02أغسطس 2308

 26أغسطس 2308

سبتمبر

 2سبتمبر 2308

 9سبتمبر 2308

 06سبتمبر 2308

 23سبتمبر 2308

أكتوبر

 7أكتوبر 2308

 04أكتوبر 2308

 20أكتوبر 2308

 28أكتوبر 2308

نوفمبر

 4نوفمبر 2308

 00نوفمبر 2308

 08نوفمبر 2308

 25نوفمبر 2308

ديسمبر

 2ديسمبر 2308

 9ديسمبر 2308

 06ديسمبر 2308

 23ديسمبر 2308

 22يوليو 2308

 29أبريل 2308

 29يوليو 2308

 33سبتمبر 2308

 33ديسمبر 2308
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