
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

city Date prices title Code 
 خطة البرامج القانونية

 LW9 دورة حقوق االنسان وتطبيقاتها العملية فى مجال التحقيق والمحاكمة $2850 يناير /7/11 دبي

 LW10 دورة إدارة العقود واألوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشأنها $2850 يناير /7/11 ماليزيا

 LW11 دورة الكفاءة فى إعداد البحوث القانونية والكتابة والتحليل القانونى $2950 يناير /7/11 بولاسطن

 LW12  دورة اعداد اإلستراتيجيات القانونية فى تدقيق العقود وضبط المخالفات والتدليس $2850 يناير /7/11 البحرين

 LW13 قدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراءدورة اإلجراءات واإلدارة المت $3950 يناير /7/11 المانيا

 LW14  دورة إعداد العقود وأنظمة التحكم اإلشرافى للمشاريع $3950 يناير /7/11 لندن

 LW15  دورة التميز فى إعداد وإدارة المناقصات والمواصفات والعقود $2850 يناير /7/11 الشارقة

 LW16 نى والصياغة القانونية المتقدمةدورة التحليل القانو $2850 يناير /7/11 القاهرة

 LW17  دورة إعداد العروض ومهارات التفاوض وإبرام العقود $2850 يناير /14/18 دبي

 LW18  دورة تحليل الجوانب القانونية والتعاقدية واعداد العقود $2850 يناير /14/18 ماليزيا

 LW19  والتحكيم وتسوية المنازعات دورة إدارة إجراءات التقاضي $2950 يناير /14/18 اسطنبول

 LW20 دورة المعايير الدولية التحكيم وأفضل الممارسات والحلول القانونية $2850 يناير /14/18 البحرين

 LW21  دورة التقنيات المتقدمة للتحقيقات االدارية وادارة المنازعات اإلدارية $3950 يناير /14/18 المانيا

 LW22 دورة التخطيط ومعايير االثبات وتقييم األدلة ومقابالت التحقيق $3950 يناير /14/18 لندن

 LW23 دورة استراتيجيات إعداد وإدارة العقود والمناقصات $2850 يناير /14/18 الشارقة

 LW24  دورة تحديد المخاطر وتقييم المطالبات وإجراءات التحكيم وتجنب المنازعات وتسويتها $2850 يناير /14/18 القاهرة

 LW25 دورة تنمية وصقل الملكات القانونية $2850 يناير /21/25 دبي

 LW26 دورة تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية $2850 يناير /21/25 ماليزيا

 LW27 دورة اإلعداد الفنى للمستشارين القانونيين $2950 يناير /21/25 اسطنبول

 LW28 هارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونية ) ورشة عمل (دورة فنون وم $2850 يناير /21/25 البحرين

 LW29 دورة فنون ومهارات صياغة ومراجعة التشـريعات واللوائح والتعاميم $3950 يناير /21/25 المانيا

 LW30 دورة أصول التفسير القانونى وكتابة المذكرات القانونية ) ورشة عمل ( $3950 يناير /21/25 لندن

 LW31 دورة الصياغات النموذجية للعقود اإلدارية ) ورشـة عمـل ( $2850 يناير /21/25 رقةالشا

 LW32 دورة التحقيقات والمحاكمات العسكرية $2850 يناير /21/25 القاهرة

/28/01 دبي فبراير -1  LW33 دورة النظام القانونى للبلديات 2850$ 

/28/01 ماليزيا فبراير -1  LW34 القانونى للتراخيص اإلداريةدورة النظام  2850$ 

/28/01 اسطنبول فبراير -1    LW35 آليات فض المنازعات( -تأسيس الشركات والوكاالت التجارية ) النظام القانوني  2950$ 

/28/01 البحرين فبراير -1    LW36 دورة إستراتيجيات إدارة العقود 2850$ 

/28/01 المانيا فبراير -1    LW37 تجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكترونىدورة عقود ال 3950$ 

/28/01 لندن فبراير -1     LW38 دورة الجوانب القانونية والمحاسبية فى عقود التأجير التمويلى 3950$ 

/28/01 الشارقة فبراير -1    LW39 دورة األنظمـة القانونية الحاكمة للنشاط المصرفى 2850$ 

/28/01 القاهرة فبراير -1     LW40 دورة النظام القانونى للمعامالت فى بورصة األوراق المالية 2850$ 

 LW41 دورة مهارات التفاوض وإبرام العقود البترولية $2850 فبراير/04/08 دبي

 LW42 دورة إدارة العقود والمناقصات النفطية $2850 فبراير/04/08 ماليزيا

 LW43 ة عقود المقاوالت اإلنشائية والمحاكمةدورة األسس الفنية لصياغ $2950 فبراير/04/08 اسطنبول

 LW44  دورة اإلتجاهات واإلستراتيجيات المتقدمة في صياغة وإدارة العقود والمناقصات وإجراءاتها $2850 فبراير/04/08 البحرين

 LW45 وإدارة المطالبات والنزاعات والطعون اإلستراتيجيات المتقدمة للعقود والمناقصات وتطبيقاتها الفنية واإلدارية $3950 فبراير/04/08 المانيا

 LW46 التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فى االستشارات القانونية دورة  $3950 فبراير/04/08 لندن

 LW47  دورة االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات $2850 فبراير/04/08 الشارقة

 LW48  ة النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسيدور $2850 فبراير/04/08 القاهرة

 LW49  دورة االستراتيجات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود والمطالبات $2850 فبراير/11/15 دبي

 LW50   دورة االتجاهات المتقدمة ألنظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها $2850 فبراير/11/15 ماليزيا

 LW51  دورة صياغة العقود التجارية وأحكامها من الناحية القانونية $2950 فبراير/11/15 اسطنبول

 LW52  دورة الكتابة والتر جمة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية $2850 فبراير/11/15 البحرين

 LW53 رات والمراسالتدورة الصياغة القانونية للمذك $3950 فبراير/11/15 المانيا

 LW54  دورة تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية $3950 فبراير/11/15 لندن

 LW55 دورة االتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية $2850 فبراير/11/15 الشارقة



 

 

 

 LW56 عاقدية وإعداد الهياكل القانونية لحل المنازعاتدورة إدارة المخاطر الت $2850 فبراير/11/15 القاهرة

 LW57 دورة االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود $2850 فبراير/18/22 دبي

 LW58 دورة كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية $2850 فبراير/18/22 ماليزيا

 LW59 اتيجيات التفاوض وصياغة العقوددورة استر $2950 فبراير/18/22 اسطنبول

 LW60 دورة التقنيات وأفضل الممارسات فى صياغة وتدقيق وتحليل العقود $2850 فبراير/18/22 البحرين

 LW61 دورة معالجة التحديات وتجنب المنازعات وإدارة مخاطر التغييرات $3950 فبراير/18/22 المانيا

 LW62 اء الشائعة التى يقع فيها مديرو االدارة القانونيةدورة األخط $3950 فبراير/18/22 لندن

 LW63 دورة المشكالت الناتجة عن تفسير قوانين الخدمة المدنية $2850 فبراير/18/22 الشارقة

 LW64 دورة تنمية المهارات القانونية واالستشارية لمديري إدارة القانونية $2850 فبراير/18/22 القاهرة

مارس 1-فبراير   -25 دبي  LW65 دورة االعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود واالتفاقيات الدولية   2850$ 

مارس 1-فبراير   -25 ماليزيا  LW66 دورة اعداد الدراسات واالستشارات القانونية 2850$ 

مارس 1-فبراير   -25 اسطنبول  LW67 تدورة إعداد وصقل اللغة القانونية في تقديم االستشارا 2950$ 

مارس 1-فبراير   -25 البحرين  LW68 دورة اإلدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء الجهة القانونية والعملية 2850$ 

مارس 1-فبراير   -25- المانيا  LW69 دورة فنون ومهارات إجراءات التقاضى والدفاع أمام المحاكم 3950$ 

مارس 1-فبراير   -25 لندن  LW70 أساليب وإجراءات الضبطية القضائية في قوانين المعلوماتية واالنترنت دورة 3950$ 

مارس 1-فبراير   -25 الشارقة  LW71 دورة مسؤوليات وصالحيات مديرى الشئون القانونية ومعاونيهم 2850$ 

 LW72 دورة الجوانب اإلجرائية للتحقيق مع موظف $2850 مارس/04/08 القاهرة

 LW73 دورة حسم المنازعات اإلدارية في النظم القانونية $2850 مارس/04/08 دبي

 LW74 دورة التفاسير القانونية وكتابة المذكرات القانونية $2850 مارس/04/08 ماليزيا

 LW75 دورة الجوانب القانونية في مجال التحقيقات اإلدارية وتوقيع الجزاءات $2950 مارس/04/08 اسطنبول

 LW76 دورة صياغة األنظمة واللوائح المرتبطة بالقوانين  $2850 مارس/04/08 البحرين

 LW77 دورة المهارات القانونية لغير القانونيين $3950 مارس/04/08 المانيا

 LW78 دورة الرقابة على تنفيذ األنظمة واللوائح القانونية $3950 مارس/04/08 لندن

 LW79   مهارات إعداد وكتابة العقود القانونيةدورة البرنامج التخصصي في  $2850 مارس/11/15 الشارقة

 LW80 المتقدمة )أسرار ومهارات( دورة إدارة الشئون القانونية $2850 مارس/11/15 القاهرة

 LW81 مهارات إدارة التحقيق اإلدارى ومباشرة خصومة المنازعات العمالية فى الشركات والمؤسسات الخاصة  $2850 مارس/11/15 دبي

 LW82 دورة التحليل القانونى للقرارات االدارية $2850 مارس/11/15 ماليزيا

 LW83 دورة قانون التحكيم البحري $2950 مارس/11/15 اسطنبول

 LW84 دورة المهارات القانونية في التحقيق بالحوادث الصناعية والتحقيقات اإلدارية $2850 مارس/11/15 البحرين

 LW85 د العمل ) المشاكل اإلجرائية والحلول القانونية (دورة عقو $3950 مارس/11/15 المانيا

 LW86 دورة أصول وآداب المرافعة وحق التقاضي وتحضير المذكرات والتقارير القانونية واإلدارية  $3950 مارس/18/22 لندن

 LW87 اعداد  وتدقيق العقود واشكاالتها $2850 مارس/18/22 الشارقة

 LW88 عقود االلكترونية أفضل الممارسات واآلثار الجانبيةال $2850 مارس/18/22 القاهرة

 LW89  دورة قـانون التقاعد والتأمينات االجتماعية وفقاً آلخر التعــديالت في الدول العربية $2850 مارس/18/22 دبي

 LW90 دورة صياغة األنظمة واللوائح والقرارات اإلدارية  $2850 مارس/18/22 ماليزيا

/18 اسطنبول 22  LW91 دورة خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق  $2950 مارس/

 LW92 دورة صياغة عقود العمل  $2850 مارس/18/22 البحرين

 LW93 دورة مهارات تحليل النص القانوني  $3950 مارس/25/29 المانيا

 LW94 دورة دراسة ملف القضية وتحضير األسانيد  $3950 مارس/25/29 لندن

 LW95 دورة الئحة الدعوي والمذكرات الجوابية الشكل والمضمون  $2850 مارس/25/29 رقةالشا

 LW96 دورة إجراءات التعاهد وتنفيذ العهود في مجالي المناقصات والمزايدات ومشاكلها القانونية $2850 مارس/25/29 القاهرة

 LW97 نى للقانونيين وأعضاء االدارة القانونيةدورة التطويــر المتقدم واإلبـداع القانو  $2850 مارس/25/29 دبي

 LW98 دورة أصول التحقيقات اإلدارية مع الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية  $2850 مارس/25/29 ماليزيا

 LW99 دورة الجوانب القانونية لصياغة التقارير والمذكرات اإلدارية  $2950 مارس/25/29 اسطنبول

 LW100 دورة العقود اإللكترونية  $2850 مارس/25/29 البحرين

 LW101 دورة مهـارات إبـرام العقـود واإلتفاقـات  $3950 ابريل/01/05 المانيا

 LW102 دورة إنشاء وتطوير اإلدارات القانونية $3950 ابريل/01/05 لندن

 LW103 الفيديك" وتحليل العقود واإلدارة فى المحاكم دورة عقود االشغال في البنية التحتية والتوافق مع "نظام  $2850 ابريل/01/05 الشارقة

 LW104 دورة تنمية مهارات مديري ومسئولي الشئون القانونية  $2850 ابريل/01/05 القاهرة

 LW105 دورة المنازعات القانونية الناشئة عن التعامالت المصرفية وطرق حلها  $2850 ابريل/01/05 دبي

 LW106  دورة العقود الصغيرة للشركة والمقاوالت  $2850 ابريل/01/05 ماليزيا



 

 

 

 LW107 دورة سلطة التأديب في الوظيفة العامة  $2950 ابريل/01/05 اسطنبول

 LW108 دورة منازعات األوراق المالية  $2850 ابريل/01/05 البحرين

 LW109 نية وضوابط تفويض الصالحيات(دورة نزع الملكية للمصلحة العامة ) اإلشكاالت القانو $3950 ابريل/08/12 المانيا

 LW110 القواعد القانونية للتحكيم $3950 ابريل/08/12 لندن

 LW111 إجراءات الطعن القضائي والتظلمات ضد األوامر القضائية وسلطات التحقيق $2850 ابريل/08/12 الشارقة

 LW112 اإلسالميةالتحكيم في القضايا المصرفية التقليدية و $2850 ابريل/08/12 القاهرة

 LW113 اإلعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود وتنفيذها $2850 ابريل/08/12 دبي

 LW114 إجراءات التظلم  األوامر والقرارات و إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية وضماناته $2850 ابريل/08/12 ماليزيا

 LW115 نونية في صياغة العقود والعطاءات واالقصاتالنواحي اإلدارية والقا $2950 ابريل/08/12 اسطنبول

 LW116 االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود $2850 ابريل/08/12 البحرين

 LW117 القواعد القانونية للتحكيم $3950 ابريل/08/12 المانيا

 LW118 ألوامر القضائية وسلطات التحقيقإجراءات الطعن القضائي والتظلمات ضد ا $3950 ابريل/15/19 لندن

 LW119 حماية حقوق الملكية الفكرية $2850 ابريل/15/19 الشارقة

 LW120 اإلعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود وتنفيذها $2850 ابريل/15/19 القاهرة

 LW121 األحكام القضائية وضماناتهإجراءات التظلم  األوامر والقرارات و إشكاالت تنفيذ  $2850 ابريل/15/19 دبي

 LW122 النواحي اإلدارية والقانونية في صياغة العقود والعطاءات واالقصات $2850 ابريل/15/19 ماليزيا

 LW123 إجراءات التظلم  األوامر والقرارات و إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية وضماناته $2950 ابريل/15/19 اسطنبول

/15/19 البحرين لابري  LW124 النظم واللوائح القانونية ومهارات صيغتها 2850$ 

 LW125 فنون ومهارات التحكيم اإلداري $3950 ابريل/22/26 المانيا

 LW126 االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم االقصات والعطاءات $3950 ابريل/22/26 لندن

 LW127 إلداريةإجراءات إبرام العقود ا $2850 ابريل/22/26 الشارقة

 LW128 القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و إشكاالتها $2850 ابريل/22/26 القاهرة

 LW129 مهارات إعداد و تدقيق العقود وإشكاالتها $2850 ابريل/22/26 دبي

 LW130 تنمية المهارات القانونية واإلستشارية $2850 ابريل/22/26 ماليزيا

 LW131 االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم االقصات والعطاءات $2950 ابريل/22/26 اسطنبول

 LW132 القواعد القانونية للتحكيم $2850 ابريل/22/26 البحرين

/ابريل/29 المانيا 10مايو     LW133 فنون ومهارات التحكيم اإلداري 3950$ 

/ابريل/29 لندن 10مايو     LW134 اد العقود وتقييم االقصات والعطاءاتاالستراتيجيات الحديثة إلعد 3950$ 

/ابريل/29 الشارقة 10مايو     LW135 صياغة العقود والدعاوى  2850$ 

/ابريل/29 القاهرة 10مايو     LW136 إجراءات إبرام العقود اإلدارية 2850$ 

/ابريل/29 دبي 10مايو     LW137 صياغة العقود والدعاوى  2850$ 

/ابريل/29 ماليزيا 10و ماي    LW138 مهارات إعداد و تدقيق العقود وإشكاالتها 2850$ 

/ابريل/29 اسطنبول 10مايو     LW139 القواعد واألسس اإلدارية والقانونية إلدارة فرق العمل الجماعية 2950$ 

/ابريل/29 البحرين 10مايو     LW140 تنمية المهارات القانونية واإلستشارية 2850$ 

 LW141 إجراءات التظلم  األوامر والقرارات و إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية وضماناته $3950 مايو/06/10 المانيا

 LW142 القواعد واألسس اإلدارية والقانونية إلدارة فرق العمل الجماعية $3950 مايو/06/10 لندن

 LW143 قواعد وتطبيقات في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب $2850 مايو/06/10 الشارقة

 LW144 االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود $2850 مايو/06/10 القاهرة

 LW145 فنون ومهارات التحكيم اإلداري $2850 مايو/06/10 دبي

 LW146 االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم االقصات والعطاءات $2850 مايو/06/10 ماليزيا

/06 اسطنبول 01  LW147 صياغة العقود والدعاوى  $2950 مايو/

 LW148 إجراءات إبرام العقود اإلدارية $2850 مايو/06/10 البحرين

 LW149 االتجاهات الحديثة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود $3950 مايو/13/17 المانيا

 LW150 فنون ومهارات التحكيم اإلداري $3950 مايو/13/17 لندن

31 الشارقة  LW151 االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم االقصات والعطاءات $2850 مايو/17/

 LW152 صياغة العقود والدعاوى  $2850 مايو/13/17 القاهرة

 LW153 إجراءات إبرام العقود اإلدارية $2850 مايو/13/17 دبي

 LW154 صياغة العقود والدعاوى  $2850 مايو/13/17 ماليزيا

 LW155 القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و إشكاالتها $2950 مايو/13/17 بولاسطن

 LW156 التقنيات الفنية والقانونية المتقدمة في التحقيقات اإلدارية $2850 مايو/13/17 البحرين

 LW157 النظم واللوائح القانونية ومهارات صيغتها $3950 مايو/20/24 المانيا



 

 

 

 LW158 القواعد واألسس اإلدارية والقانونية إلدارة فرق العمل الجماعية $3950 مايو/20/24 لندن

 LW159 النواحي اإلدارية والقانونية في صياغة العقود والعطاءات واالقصات $2850 مايو/20/24 الشارقة

 LW160 القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و إشكاالتها $2850 مايو/20/24 القاهرة

/20 دبي 42  LW161 مسؤوليات وصالحيات مدراء و موظفين اقسام الشؤون القانونية $2850 مايو/

 LW162 تنمية وصقل الملكات القانونية لفهم النصوص و ممارسة الشؤون القانونية والقضائية $2850 مايو/20/24 ماليزيا

 LW163 لعطاءات واالقصاتالنواحي اإلدارية والقانونية في صياغة العقود وا $2950 مايو/20/24 اسطنبول

 LW164 القواعد واألسس اإلدارية والقانونية إلدارة فرق العمل الجماعية $2850 مايو/20/24 البحرين

 LW165 إجراءات إبرام العقود اإلدارية $3950 مايو/27/31 المانيا

 LW166 صياغة العقود والدعاوى  $3950 مايو/27/31 لندن

 LW167 القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و إشكاالتها $2850 مايو/27/31 الشارقة

 LW168 مهارات إعداد و تدقيق العقود وإشكاالتها $2850 مايو/27/31 القاهرة

 LW169 التقنيات الفنية والقانونية المتقدمة في التحقيقات اإلدارية $2850 مايو/27/31 دبي

 LW170 العقود اإلدارية و إشكاالتها القرارات اإلدارية و $2850 مايو/27/31 ماليزيا

 LW171 مسؤوليات وصالحيات مدراء و موظفين اقسام الشؤون القانونية $2950 مايو/27/31 اسطنبول

 LW172 تنمية وصقل الملكات القانونية لفهم النصوص و ممارسة الشؤون القانونية والقضائية $2850 مايو/27/31 البحرين

 LW173 إجراءات الطعن القضائي والتظلمات ضد األوامر القضائية وسلطات التحقيق $3950 مايو/27/31 المانيا

 LW174 التحكيم في القضايا المصرفية التقليدية واإلسالمية $3950 مايو/27/31 لندن

 LW175 مهارات إعداد و تدقيق العقود وإشكاالتها $2850 مايو/27/31 الشارقة

 LW176 ارات القانونية التي تحكم صياغة العقود وتنفيذهااإلعتب $2850 مايو/27/31 القاهرة

 LW177 إجراءات التظلم  األوامر والقرارات و إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية وضماناته $2850 يونيو/3/14 دبي

 LW178 صياغة اللوائح القانونية وإعداد القرارات اإلدارية والمذكرات    $2850 يونيو/3/14 ماليزيا

 LW179 النواحي اإلدارية والقانونية في صياغة العقود والعطاءات واالقصات $2950 يونيو/3/14 بولاسطن

 LW180 النظم واللوائح القانونية ومهارات صيغتها $2850 يونيو/3/14 البحرين

 LW181 تنمية المهارات القانونية واإلستشارية $3950 يوليو/01/05 المانيا

 LW182 االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود $3950 يوليو/01/05 لندن

 LW183 فنون ومهارات التحكيم اإلداري $2850 يوليو/01/05 الشارقة

 LW184 االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم االقصات والعطاءات $2850 يوليو/01/05 القاهرة

 LW185 الدعاوى صياغة العقود و $2850 يوليو/01/05 دبي

 LW186 إجراءات إبرام العقود اإلدارية $2850 يوليو/01/05 ماليزيا

 LW187 صياغة العقود والدعاوى  $2950 يوليو/01/05 اسطنبول

 LW188 القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و إشكاالتها $2850 يوليو/01/05 البحرين

 LW189 لكات القانونية لفهم النصوص و ممارسة الشؤون القانونية والقضائيةتنمية وصقل الم $3950 يوليو/08/12 المانيا

 LW190 النواحي اإلدارية والقانونية في صياغة العقود والعطاءات واالقصات $3950 يوليو/08/12 لندن

 LW191 قواعد المرافعات والطعن في األحكام أمام الجهات القضائية المختصة $2850 يوليو/08/12 الشارقة

 LW192 القواعد واألسس اإلدارية والقانونية إلدارة فرق العمل الجماعية $2850 يوليو/08/12 القاهرة

 LW193 تنمية المهارات القانونية واإلستشارية $2850 يوليو/08/12 دبي

 LW194 المذكرات والتقارير في األعمال اإلدارية و القانونية $2850 يوليو/08/12 ماليزيا

 LW195 صياغة اللوائح القانونية وإعداد القرارات اإلدارية والمذكرات    $2950 يوليو/08/12 اسطنبول

 LW196 إجراءات الطعن القضائي والتظلمات ضد األوامر القضائية وسلطات التحقيق $2850 يوليو/08/12 البحرين

 LW197 القصات والعطاءاتاالستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم ا $3950 يوليو/15/19 المانيا

 LW198 صياغة العقود والدعاوى  $3950 يوليو/15/19 لندن

 LW199 إجراءات إبرام العقود اإلدارية $2850 يوليو/15/19 الشارقة

 LW200 صياغة العقود والدعاوى  $2850 يوليو/15/19 القاهرة

 LW201 إشكاالتهاالقرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و  $2850 يوليو/15/19 دبي

 LW202 مهارات إعداد و تدقيق العقود وإشكاالتها $2850 يوليو/15/19 ماليزيا

 LW203 التقنيات الفنية والقانونية المتقدمة في التحقيقات اإلدارية $2950 يوليو/15/19 اسطنبول

 LW204 المذكرات والتقارير في األعمال اإلدارية و القانونية $2850 يوليو/15/19 البحرين

 LW205 دورة عقود الفيدك $3950 يوليو/22/26 المانيا

 LW206 دورة القانون اإلدارى $3950 يوليو/22/26 لندن

 LW207 دورة البرنامج المتكامل فى الشئون القانونية $2850 يوليو/22/26 الشارقة

 LW208 دورة صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات اإلدارية $2850 يوليو/22/26 القاهرة



 

 

 

 LW209 دورة األسس الفنية لصياغة عقود المقاوالت االنشائية $2850 يوليو/22/26 دبي

 LW210 اعداد المذكرات القانونية والقرارات اإلدارية دورة $2850 يوليو/22/26 ماليزيا

 LW211 الستراتيجيات المعاصرة فى صياغة وتنفيذ العقود االداريةدورة ا $2950 يوليو/22/26 اسطنبول

 LW212 دورة تنمية مهارات وفن الدفاع فى القضايا $2850 يوليو/22/26 البحرين

/يوليو/29 المانيا 02اغسطس/   LW213 دورة حقوق االنسان وتطبيقاتها العملية فى مجال التحقيق والمحاكمة 3950$ 

/يوليو/29 لندن 02/اغسطس  LW214 دورة إدارة العقود واألوامر التغيرية والمطالبات العقدية والتحكيم بشأنها 3950$ 

/يوليو/29 الشارقة 02اغسطس/  LW215 دورة الكفاءة فى إعداد البحوث القانونية والكتابة والتحليل القانونى 2850$ 

/يوليو/29 القاهرة 02اغسطس/  LW216  نية فى تدقيق العقود وضبط المخالفات والتدليسدورة اعداد اإلستراتيجيات القانو 2850$ 

/يوليو/29 دبي 02اغسطس/  LW217 دورة اإلجراءات واإلدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء 2850$ 

/يوليو/29 ماليزيا 02اغسطس/  LW218  دورة إعداد العقود وأنظمة التحكم اإلشرافى للمشاريع 2850$ 

/يوليو/29 اسطنبول 02اغسطس//  LW219  دورة التميز فى إعداد وإدارة المناقصات والمواصفات والعقود 2950$ 

/يوليو/29 البحرين 02اغسطس/  LW220 دورة التحليل القانونى والصياغة القانونية المتقدمة 2850$ 

 LW221  دورة إعداد العروض ومهارات التفاوض وإبرام العقود $3950 اغسطس/05/09 المانيا

 LW222  دورة تحليل الجوانب القانونية والتعاقدية واعداد العقود $3950 اغسطس/05/09 نلند

 LW223  دورة إدارة إجراءات التقاضي والتحكيم وتسوية المنازعات $2850 اغسطس/05/09 الشارقة

 LW224 يةدورة المعايير الدولية التحكيم وأفضل الممارسات والحلول القانون $2850 اغسطس/05/09 القاهرة

 LW225  دورة التقنيات المتقدمة للتحقيقات االدارية وادارة المنازعات اإلدارية $2850 اغسطس/05/09 دبي

 LW226 دورة التخطيط ومعايير االثبات وتقييم األدلة ومقابالت التحقيق $2850 اغسطس/05/09 ماليزيا

 LW227 العقود والمناقصات دورة استراتيجيات إعداد وإدارة $2950 اغسطس/05/09 اسطنبول

 LW228  دورة تحديد المخاطر وتقييم المطالبات وإجراءات التحكيم وتجنب المنازعات وتسويتها $2850 اغسطس/05/09 البحرين

 LW229 دورة تنمية وصقل الملكات القانونية $3950 اغسطس/19/23 المانيا

 LW230 ارات القانونيةدورة تنمية مهارات أعضاء اإلد $3950 اغسطس/19/23 لندن

 LW231 دورة اإلعداد الفنى للمستشارين القانونيين $2850 اغسطس/19/23 الشارقة

 LW232 دورة فنون ومهارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونية ) ورشة عمل ( $2850 اغسطس/19/23 القاهرة

 LW233 يعات واللوائح والتعاميمدورة فنون ومهارات صياغة ومراجعة التشـر $2850 اغسطس/19/23 دبي

 LW234 دورة أصول التفسير القانونى وكتابة المذكرات القانونية ) ورشة عمل ( $2850 اغسطس/19/23 ماليزيا

 LW235 دورة الصياغات النموذجية للعقود اإلدارية ) ورشـة عمـل ( $2950 اغسطس/19/23 اسطنبول

 LW236 ات والمحاكمات العسكريةدورة التحقيق $2850 اغسطس/19/23 البحرين

 LW237 دورة النظام القانونى للبلديات $3950 اغسطس/26/30 المانيا

 LW238 دورة النظام القانونى للتراخيص اإلدارية $3950 اغسطس/26/30 لندن

 LW239 عات(آليات فض المناز -تأسيس الشركات والوكاالت التجارية ) النظام القانوني  $2850 اغسطس/26/30 الشارقة

 LW240 دورة إستراتيجيات إدارة العقود $2850 اغسطس/26/30 القاهرة

 LW241 دورة عقود التجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكترونى $2850 اغسطس/26/30 دبي

 LW242 دورة الجوانب القانونية والمحاسبية فى عقود التأجير التمويلى $2850 اغسطس/26/30 ماليزيا

 LW243 دورة األنظمـة القانونية الحاكمة للنشاط المصرفى $2950 اغسطس/26/30 اسطنبول

 LW244 دورة النظام القانونى للمعامالت فى بورصة األوراق المالية $2850 اغسطس/26/30 البحرين

 LW245 دورة مهارات التفاوض وإبرام العقود البترولية $3950 سبتمبر/02/06 المانيا

 LW246 دورة إدارة العقود والمناقصات النفطية $3950 سبتمبر/02/06 لندن

 LW247 دورة األسس الفنية لصياغة عقود المقاوالت اإلنشائية والمحاكمة $2850 سبتمبر/02/06 الشارقة

 LW248  دورة اإلتجاهات واإلستراتيجيات المتقدمة في صياغة وإدارة العقود والمناقصات وإجراءاتها $2850 سبتمبر/02/06 القاهرة

 LW249 اإلستراتيجيات المتقدمة للعقود والمناقصات وتطبيقاتها الفنية واإلدارية وإدارة المطالبات والنزاعات والطعون $2850 سبتمبر/02/06 دبي

 LW250 التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فى االستشارات القانونية دورة  $2850 سبتمبر/02/06 ماليزيا

 LW251  دورة االستراتيجيات المتقدمة لتخطيط واعداد العقود والمناقصات $2950 سبتمبر/02/06 اسطنبول

 LW252  دورة النظم الحديثة فى اعداد وتقييم العطاءات والتفاوض التنافسي $2850 سبتمبر/02/06 البحرين

 LW253  لمطالباتدورة االستراتيجات التعاقدية المتقدمة والتفاوض على العقود وا $3950 سبتمبر/09/14 المانيا

 LW254   دورة االتجاهات المتقدمة ألنظمة المشتريات والمناقصات وادارة عقودها $3950 سبتمبر/09/14 لندن

 LW255  دورة صياغة العقود التجارية وأحكامها من الناحية القانونية $2850 سبتمبر/09/14 الشارقة

 LW256  ة القانونية للعقود و تقنيات الصياغة التشريعيةدورة الكتابة والتر جم $2850 سبتمبر/09/14 القاهرة

 LW257 دورة الصياغة القانونية للمذكرات والمراسالت $2850 سبتمبر/09/14 دبي

 LW258  دورة تقييم وقياس فعالية إدارة العقود وااللتزامات التعاقدية $2850 سبتمبر/09/14 ماليزيا

 LW259 تجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقديةدورة اال $2950 سبتمبر/09/14 اسطنبول



 

 

 

 LW260 دورة إدارة المخاطر التعاقدية وإعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات $2850 سبتمبر/09/14 البحرين

 LW261 دورة االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود $3950 سبتمبر/16/20 المانيا

 LW262 دورة كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية $3950 سبتمبر/16/20 لندن

 LW263 دورة استراتيجيات التفاوض وصياغة العقود $2850 سبتمبر/16/20 الشارقة

 LW264 دورة التقنيات وأفضل الممارسات فى صياغة وتدقيق وتحليل العقود $2850 سبتمبر/16/20 القاهرة

/16/20 دبي بتمبرس  LW265 دورة معالجة التحديات وتجنب المنازعات وإدارة مخاطر التغييرات 2850$ 

 LW266 دورة األخطاء الشائعة التى يقع فيها مديرو االدارة القانونية $2850 سبتمبر/16/20 ماليزيا

 LW267 دورة المشكالت الناتجة عن تفسير قوانين الخدمة المدنية $2950 سبتمبر/16/20 اسطنبول

 LW268 دورة تنمية المهارات القانونية واالستشارية لمديري إدارة القانونية $2850 سبتمبر/16/20 البحرين

 LW269 دورة االعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود واالتفاقيات الدولية   $3950 سبتمبر/23/27 المانيا

 LW270 تشارات القانونيةدورة اعداد الدراسات واالس $3950 سبتمبر/23/27 لندن

 LW271 دورة إعداد وصقل اللغة القانونية في تقديم االستشارات $2850 سبتمبر/23/27 الشارقة

 LW272 اعداد  وتدقيق العقود واشكاالتها $2850 سبتمبر/23/27 القاهرة

 LW273 القانونية والعملية دورة اإلدارة المتقدمة ألعمال المناقصات وعقود الشراء الجهة $2850 سبتمبر/23/27 دبي

 LW274 دورة فنون ومهارات إجراءات التقاضى والدفاع أمام المحاكم $2850 سبتمبر/23/27 ماليزيا

 LW275 دورة أساليب وإجراءات الضبطية القضائية في قوانين المعلوماتية واالنترنت $2950 سبتمبر/23/27 اسطنبول

 LW276 ليات وصالحيات مديرى الشئون القانونية ومعاونيهمدورة مسؤو $2850 سبتمبر/23/27 البحرين

/سبتمبر /30 المانيا 4/اكتوبر   LW277 دورة الجوانب اإلجرائية للتحقيق مع موظف 3950$ 

/سبتمبر /30 لندن 4/اكتوبر   LW278 دورة حسم المنازعات اإلدارية في النظم القانونية 3950$ 

/سبتمبر /30 الشارقة 4/اكتوبر   LW279 دورة التفاسير القانونية وكتابة المذكرات القانونية 2850$ 

/سبتمبر /30 القاهرة 4/اكتوبر   LW280 فـي الشؤون القانـونية دورة النظم واالستراتيجيات المتكاملة 2850$ 

/سبتمبر /30 دبي 4/اكتوبر   LW281 دورة الجوانب القانونية في مجال التحقيقات اإلدارية وتوقيع الجزاءات 2850$ 

/سبتمبر /30 ماليزيا 4/اكتوبر   LW282 دورة صياغة األنظمة واللوائح المرتبطة بالقوانين  2850$ 

/سبتمبر /30 اسطنبول 4/اكتوبر   LW283 دورة المهارات القانونية لغير القانونيين 2950$ 

/سبتمبر /30 البحرين 4/اكتوبر   LW284 نونيةدورة الرقابة على تنفيذ األنظمة واللوائح القا 2850$ 

/سبتمبر /23 المانيا 04/اكتوبر  LW285   دورة البرنامج التخصصي في مهارات إعداد وكتابة العقود القانونية 3950$ 

/سبتمبر /23 لندن 04/اكتوبر  LW286 المتقدمة )أسرار ومهارات( دورة إدارة الشئون القانونية 3950$ 

/سبتمبر /23 الشارقة 04/اكتوبر  LW287 رة التحقيق اإلدارى ومباشرة خصومة المنازعات العمالية فى الشركات والمؤسسات الخاصةمهارات إدا 2850$ 

/سبتمبر /23 القاهرة 04/اكتوبر  LW288 دورة التحليل القانونى للقرارات االدارية 2850$ 

/سبتمبر /23 دبي 04/اكتوبر  LW289 دورة قانون التحكيم البحري 2850$ 

/سبتمبر /23 ماليزيا 04/براكتو  LW290 دورة المهارات القانونية في التحقيق بالحوادث الصناعية والتحقيقات اإلدارية 2850$ 

/سبتمبر /23 اسطنبول 04/اكتوبر  LW291 دورة عقود العمل ) المشاكل اإلجرائية والحلول القانونية ( 2950$ 

 LW292 تحضير المذكرات والتقارير القانونية واإلداريةدورة أصول وآداب المرافعة وحق التقاضي و  $2850 اكتوبر/07/11 البحرين

 LW293 اعداد  وتدقيق العقود واشكاالتها $3950 اكتوبر/07/11 المانيا

 LW294 العقود االلكترونية أفضل الممارسات واآلثار الجانبية $3950 اكتوبر/07/11 لندن

 LW295  ت االجتماعية وفقاً آلخر التعــديالت في الدول العربيةدورة قـانون التقاعد والتأمينا $2850 اكتوبر/07/11 الشارقة

 LW296 دورة صياغة األنظمة واللوائح والقرارات اإلدارية  $2850 اكتوبر/07/11 القاهرة

 LW297 دورة خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق  $2850 اكتوبر/07/11 دبي

 LW298 اغة عقود العملدورة صي  $2850 اكتوبر/07/11 ماليزيا

 LW299 دورة مهارات تحليل النص القانوني  $2950 اكتوبر/14/18 اسطنبول

 LW300 دورة دراسة ملف القضية وتحضير األسانيد  $2850 اكتوبر/14/18 البحرين

 LW301 دورة الئحة الدعوي والمذكرات الجوابية الشكل والمضمون  $3950 اكتوبر/14/18 المانيا

 LW302 دورة التطويــر المتقدم واإلبـداع القانونى للقانونيين وأعضاء االدارة القانونية  $3950 اكتوبر/14/18 لندن

 LW303 دورة أصول التحقيقات اإلدارية مع الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية  $2850 اكتوبر/14/18 الشارقة

 LW304 لصياغة التقارير والمذكرات اإلداريةدورة الجوانب القانونية   $2850 اكتوبر/14/18 القاهرة

 LW305 دورة العقود اإللكترونية  $2850 اكتوبر/14/18 دبي

 LW306 دورة مهـارات إبـرام العقـود واإلتفاقـات  $2850 اكتوبر/21/25 ماليزيا

 LW307 دورة إنشاء وتطوير اإلدارات القانونية $2950 اكتوبر/21/25 اسطنبول

 LW308 دورة عقود االشغال في البنية التحتية والتوافق مع "نظام الفيديك" وتحليل العقود واإلدارة فى المحاكم  $2850 اكتوبر/21/25 البحرين

 LW309 دورة المنازعات القانونية الناشئة عن التعامالت المصرفية وطرق حلها  $3950 اكتوبر/21/25 المانيا

 LW310  الصغيرة للشركة والمقاوالتدورة العقود   $3950 اكتوبر/21/25 لندن



 

 

 

 LW311 دورة سلطة التأديب في الوظيفة العامة  $2850 اكتوبر/21/25 الشارقة

 LW312 دورة منازعات األوراق المالية  $2850 اكتوبر/21/25 القاهرة

 LW313 يض الصالحيات(دورة نزع الملكية للمصلحة العامة ) اإلشكاالت القانونية وضوابط تفو $2850 اكتوبر/21/25 دبي

/اكتوبر/28 ماليزيا 01/نوفمبر  LW314 القواعد القانونية للتحكيم 2850$ 

/اكتوبر/28 اسطنبول 01/نوفمبر  LW315 إجراءات الطعن القضائي والتظلمات ضد األوامر القضائية وسلطات التحقيق 2950$ 

/اكتوبر/28 البحرين 01/نوفمبر  LW316 تحكم صياغة العقود وتنفيذهااإلعتبارات القانونية التي  2850$ 

/اكتوبر/28 المانيا 01/نوفمبر  LW317 إجراءات التظلم  األوامر والقرارات و إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية وضماناته 3950$ 

/اكتوبر/28 لندن 01/نوفمبر  LW318 النواحي اإلدارية والقانونية في صياغة العقود والعطاءات واالقصات 3950$ 

/اكتوبر/28 رقةالشا 01/نوفمبر  LW319 االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود 2850$ 

/اكتوبر/28 القاهرة 01/نوفمبر  LW320 القواعد القانونية للتحكيم 2850$ 

/اكتوبر/28 دبي 01/نوفمبر  LW321 قإجراءات الطعن القضائي والتظلمات ضد األوامر القضائية وسلطات التحقي 2850$ 

 LW322 حماية حقوق الملكية الفكرية $2850 نوفمبر/04/08 ماليزيا

 LW323 إجراءات التظلم  األوامر والقرارات و إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية وضماناته $2950 نوفمبر/04/08 اسطنبول

 LW324 اءات واالقصاتالنواحي اإلدارية والقانونية في صياغة العقود والعط $2850 نوفمبر/04/08 البحرين

 LW325 إجراءات التظلم  األوامر والقرارات و إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية وضماناته $3950 نوفمبر/04/08 المانيا

 LW326 النظم واللوائح القانونية ومهارات صيغتها $3950 نوفمبر/04/08 لندن

 LW327 يفنون ومهارات التحكيم اإلدار $2850 نوفمبر/04/08 الشارقة

 LW328 االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم االقصات والعطاءات $2850 نوفمبر/04/08 القاهرة

 LW329 إجراءات إبرام العقود اإلدارية $2850 نوفمبر/04/08 دبي

 LW330 القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و إشكاالتها $2850 نوفمبر/04/15 ماليزيا

 LW331 مهارات إعداد و تدقيق العقود وإشكاالتها $2950 نوفمبر/04/15 اسطنبول

 LW332 تنمية المهارات القانونية واإلستشارية $2850 نوفمبر/04/15 البحرين

 LW333 االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم االقصات والعطاءات $3950 نوفمبر/04/15 المانيا

 LW334 واعد القانونية للتحكيمالق $3950 نوفمبر/04/15 لندن

 LW335 فنون ومهارات التحكيم اإلداري $2850 نوفمبر/04/15 الشارقة

 LW336 االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم االقصات والعطاءات $2850 نوفمبر/04/15 القاهرة

 LW337 صياغة العقود والدعاوى  $2850 نوفمبر/04/15 دبي

/11/15 ماليزيا وفمبرن  LW338 إجراءات إبرام العقود اإلدارية 2850$ 

 LW339 صياغة العقود والدعاوى  $2950 نوفمبر/11/15 اسطنبول

 LW340 مهارات إعداد و تدقيق العقود وإشكاالتها $2850 نوفمبر/11/15 البحرين

 LW341 ل الجماعيةالقواعد واألسس اإلدارية والقانونية إلدارة فرق العم $3950 نوفمبر/11/15 المانيا

 LW342 تنمية المهارات القانونية واإلستشارية $3950 نوفمبر/11/15 لندن

 LW343 إجراءات التظلم  األوامر والقرارات و إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية وضماناته $2850 نوفمبر/11/15 الشارقة

 LW344 ة إلدارة فرق العمل الجماعيةالقواعد واألسس اإلدارية والقانوني $2850 نوفمبر/11/15 القاهرة

 LW345 قواعد وتطبيقات في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب $2850 نوفمبر/11/15 دبي

 LW346 االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود $2850 نوفمبر/18/22 ماليزيا

 LW347 اإلداريفنون ومهارات التحكيم  $2950 نوفمبر/18/22 اسطنبول

 LW348 االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم االقصات والعطاءات $2850 نوفمبر/18/22 البحرين

 LW349 صياغة العقود والدعاوى  $3950 نوفمبر/18/22 المانيا

 LW350 إجراءات إبرام العقود اإلدارية $3950 نوفمبر/18/22 لندن

 LW351 التجاهات الحديثة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقودا $2850 نوفمبر/18/22 الشارقة

 LW352 فنون ومهارات التحكيم اإلداري $2850 نوفمبر/18/22 القاهرة

 LW353 االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم االقصات والعطاءات $2850 نوفمبر/18/22 دبي

 LW354 عاوى صياغة العقود والد $2850 نوفمبر/25/29 ماليزيا

 LW355 إجراءات إبرام العقود اإلدارية $2950 نوفمبر/25/29 اسطنبول

 LW356 صياغة العقود والدعاوى  $2850 نوفمبر/25/29 البحرين

 LW357 القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و إشكاالتها $3950 نوفمبر/25/29 المانيا

 LW358 والقانونية المتقدمة في التحقيقات اإلداريةالتقنيات الفنية  $3950 نوفمبر/25/29 لندن

 LW359 النظم واللوائح القانونية ومهارات صيغتها $2850 نوفمبر/25/29 الشارقة

 LW360 القواعد واألسس اإلدارية والقانونية إلدارة فرق العمل الجماعية $2850 نوفمبر/25/29 القاهرة

 LW361 ة والقانونية في صياغة العقود والعطاءات واالقصاتالنواحي اإلداري $2850 نوفمبر/25/29 دبي



 

 

 

 LW362 القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و إشكاالتها $2850 ديسمبر/02/06 ماليزيا

 LW363 مسؤوليات وصالحيات مدراء و موظفين اقسام الشؤون القانونية $2950 ديسمبر/02/06 اسطنبول

 LW364 مية وصقل الملكات القانونية لفهم النصوص و ممارسة الشؤون القانونية والقضائيةتن $2850 ديسمبر/02/06 البحرين

 LW365 النواحي اإلدارية والقانونية في صياغة العقود والعطاءات واالقصات $3950 ديسمبر/02/06 المانيا

 LW366 لجماعيةالقواعد واألسس اإلدارية والقانونية إلدارة فرق العمل ا $3950 ديسمبر/02/06 لندن

 LW367 إجراءات إبرام العقود اإلدارية $2850 ديسمبر/02/06 الشارقة

 LW368 صياغة العقود والدعاوى  $2850 ديسمبر/02/06 القاهرة

 LW369 القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و إشكاالتها $2850 ديسمبر/02/06 دبي

 LW370 تدقيق العقود وإشكاالتهامهارات إعداد و  $2850 ديسمبر/09/13 ماليزيا

 LW371 التقنيات الفنية والقانونية المتقدمة في التحقيقات اإلدارية $2950 ديسمبر/09/13 اسطنبول

 LW372 القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و إشكاالتها $2850 ديسمبر/09/13 البحرين

 LW373 و موظفين اقسام الشؤون القانونيةمسؤوليات وصالحيات مدراء  $3950 ديسمبر/09/13 المانيا

 LW374 تنمية وصقل الملكات القانونية لفهم النصوص و ممارسة الشؤون القانونية والقضائية $3950 ديسمبر/09/13 لندن

 LW375 إجراءات الطعن القضائي والتظلمات ضد األوامر القضائية وسلطات التحقيق $2850 ديسمبر/09/13 الشارقة

 LW376 التحكيم في القضايا المصرفية التقليدية واإلسالمية $2850 ديسمبر/09/13 القاهرة

 LW377 مهارات إعداد و تدقيق العقود وإشكاالتها $2850 ديسمبر/09/13 دبي

 LW378 اإلعتبارات القانونية التي تحكم صياغة العقود وتنفيذها $2850 ديسمبر/16/20 ماليزيا

 LW379 إجراءات التظلم  األوامر والقرارات و إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية وضماناته $2950 ديسمبر/16/20 اسطنبول

 LW380 صياغة اللوائح القانونية وإعداد القرارات اإلدارية والمذكرات    $2850 ديسمبر/16/20 البحرين

 LW381 طاءات واالقصاتالنواحي اإلدارية والقانونية في صياغة العقود والع $3950 ديسمبر/16/20 المانيا

 LW382 النظم واللوائح القانونية ومهارات صيغتها $3950 ديسمبر/16/20 لندن

 LW383 تنمية المهارات القانونية واإلستشارية $2850 ديسمبر/16/20 الشارقة

 LW384 االستراتيجيات المتقدمة في التحكيم والتفاوض وإعداد العقود $2850 ديسمبر/16/20 القاهرة

 LW385 فنون ومهارات التحكيم اإلداري $2850 ديسمبر/16/20 بيد

 LW386 االستراتيجيات الحديثة إلعداد العقود وتقييم االقصات والعطاءات $2850 ديسمبر/23/27 ماليزيا

 LW387 صياغة العقود والدعاوى  $2950 ديسمبر/23/27 اسطنبول

 LW388 د اإلداريةإجراءات إبرام العقو $2850 ديسمبر/23/27 البحرين

 LW389 صياغة العقود والدعاوى  $3950 ديسمبر/23/27 المانيا

 LW390 القرارات اإلدارية و العقود اإلدارية و إشكاالتها $3950 ديسمبر/23/27 لندن

 LW391 ةتنمية وصقل الملكات القانونية لفهم النصوص و ممارسة الشؤون القانونية والقضائي $2850 ديسمبر/23/27 الشارقة

 LW392 النواحي اإلدارية والقانونية في صياغة العقود والعطاءات واالقصات $2850 ديسمبر/23/27 القاهرة

 LW393 قواعد المرافعات والطعن في األحكام أمام الجهات القضائية المختصة $2850 ديسمبر/23/27 دبي

/ديسمبر/30 ماليزيا 03/يناير   LW394 ة واإلستشاريةتنمية المهارات القانوني 2850$ 

/ديسمبر/30 اسطنبول 03/يناير   LW395 المذكرات والتقارير في األعمال اإلدارية و القانونية 2950$ 

/ديسمبر/30 البحرين 03/يناير   LW396 صياغة اللوائح القانونية وإعداد القرارات اإلدارية والمذكرات    2850$ 

/ديسمبر/30 دبي 03/يناير   LW397 طعن القضائي والتظلمات ضد األوامر القضائية وسلطات التحقيقإجراءات ال 3950$ 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


