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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

LTC 023 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 المزايدات وتقييم المناقصات تقديم إجراءات 

LTC 091 القاهرة 2023يناير  5 – 1 القانونية والصياغة القانوني البحث فى الكفاءة 

LTC 157 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 القانونية المذكرات وكتابة القانوني التفسير اصول 

LTC 025 
  لعقد القانوني والمفهوم IOT األشياء انترنت

 المحمول الهاتف خدمات
 دبي 2023يناير  12 – 8

LTC 093 
  إبرام في المتقدم التخصصي البرنامج

 وملحقاتها العقود وصياغة
 اسطنبول 2023يناير  11 – 15

LTC 159 لندن 2023يناير  11 – 15 وتسويتها المطالبات وتقييم العقود في المخاطر تحديد 

LTC 027 القاهرة 2023يناير  22 – 22 القانوني اإللكتروني والمستشار القانونية الشؤون إدارة 

LTC 095 اسطنبول 2023يناير  22 – 22 المعتمد القانوني المستشار 

LTC 161 امستردام 2023فبراير  2 –يناير  21 العقود إدارة في الحديثة االستراتيجيات 

LTC 029 الدولية الفيديك عقود تطبيق FIDIC 21  القاهرة 2023فبراير  2 –يناير 

LTC 097 دبي 2023فبراير   1 – 5 والتمويل لالئتمان القانونية الجوانب 

LTC 163 العقود إدارة في المصغر الماجستير Mini MBA 5 – 1   اسطنبول 2023فبراير 

LTC 031 شرم الشيخ 2023فبراير   12 – 12 فيها المتخصصين لغير العقود إدارة 

LTC 099 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 العقود أخصائي مهارات تنمية 

LTC 165 القاهرة 2023فبراير   23 – 11 والعطاءات للمناقصات والقانونية التقنية الجوانب 

LTC 033 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11 المصرفي المحامي شهادة 

LTC 101 النمسا 2023مارس  2 –فبراير  22 العقود ومراجعة وصياغة إعداد في اإلحترافي الدبلوم 

LTC 167 دبي 2023مارس  2 –فبراير  22 القانونية الناحية من وأحكامها التجارية العقود صياغة 

LTC 035 
 إعداد وإستراتيجيات للعقود والقانونية المالية المخاطر إدارة

 فيها المنازعات لحل القانونية الهياكل
 لندن 2023مارس   1 – 5

LTC 103 امستردام 2023مارس   1 – 5 المصرفية الخدمات مجال في للبنوك القانونية المسؤولية 

LTC 169 
  للعقود القانونية والترجمة الكتابة

 التشريعية الصياغة وتقنيات
 اسطنبول 2023مارس   12 – 12

LTC 037 شرم الشيخ 2023مارس   12 – 12 والمالي اإلداري للفساد والتشريعية القانونية المعالجة 

 القانون والعقود والمناقصات
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LTC 105 
  اإلدارية التحقيقات اصول في القانونية الجوانب

 التأديبية الجزاءات وتوقيع
 اسطنبول 2023مارس  23 – 11

LTC 171 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 اإلدارية والمنازعات الخالفات حل في القانونية القواعد 

LTC 039 
  مجال في االصطناعي الذكاء استخدام

 القانونية األعمال ممارسة
 دبي 2023مارس   30 – 22

LTC 107 
  القانونية االستشارات في المتميز القانوني الفكر

 القانوني الرأي وتكوين
 لندن 2023مارس   30 – 22

LTC 173 
 التفاوض واستراتيجيات المتقدمة التعاقدية االستراتيجيات

 والمطالبات العقود على
 القاهرة 2023 ابريل  2 – 2

LTC 041 ونظام الذكية العقود Blockchain 2 – 2  اسطنبول 2023 ابريل 

LTC 109 
 القانونية واألنظمة وضوابطه اإلداري والتأديب التحقيق

 الموظفين لشؤون
 امستردام 2023 ابريل  13 – 1

LTC 175 دبي 2023 ابريل  13 – 1 الرياضية والمؤسسات النوادي فى اإلدارية العقود 

LTC 043 كوااللمبور 2023 ابريل  20 – 12 المنازعات وتسوية التجاري التحكيم إستراتيجيات 

LTC 111 
 واإلنترنت المعلوماتية الجرائم في القضائية الضبطية

 اإللكتروني واإلعالم
 لندن 2023 ابريل  20 – 12

LTC 177 
  اإلدارية المخالفات اكتشاف في الحديثة األساليب

 والقانونية والمالية
 القاهرة 2023 ابريل  22 – 23

LTC 045 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 والمناقصات اإلدارية للعقود والقانونية النموذجية الصياغة 

LTC 113 
  مهارات تنمية في المتكامل البرنامج

 القانونية اإلدارات اعضاء
 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30

LTC 179 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 القانونية الشؤون في المصغر المهني الدبلوم 

LTC 047 
  المناقصات إدارة في التخصصي البرنامج

 والمنازعات والعقود
 القاهرة 2023 مايو  11 – 2

LTC 115 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 اإللكتروني القانوني المكتب 

LTC 181 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14 المعتمد والمشتريات العقود اخصائي 

LTC 049 
 وإدارة والمناقصات للعقود واإلدارية القانونية المنظومة

 بشأنها والتحكيم المطالبات
 دبي 2023 مايو 18 – 14

LTC 117 
 العدلية الضابطة تحقيقات في والعلمية الحديثة األساليب

 ومخرجاتها وإجراءاتها
 النمسا 2023 مايو 25 – 21

LTC 183 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 القضايا وتحليل الحجة وبناء اإلقناع في القانونية المهارات 

LTC 051 القاهرة 2023 يونيو  1 –مايو  28 التنافسي والتفاوض العطاءات وتقييم إعداد في الحديثة النظم 

LTC 119 
 المالية التحقيقات في الحديثة الفنية االستراتيجيات

 (واالحتيال المخالفات كشف) 
 امستردام 2023 يونيو  1 –مايو  28
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LTC 185 
  والبناء التشييد عقود في المتخصص البرنامج

 المستندات وإعداد
 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4

LTC 053 شرم الشيخ 2023 يونيو  8 – 4 العروض وتقييم والمناقصات العقود تحضير 

LTC 121 الخدمة مستوى اتفاقيات SLA 11 – 15  دبي 2023 يونيو 

LTC 187 
 حق المرافعة، وآداب وأصول القانوني النص تحليل

 القانونية والتقارير المذكرات تحضير التقاضي،
 امستردام 2023 يونيو  15 – 11

LTC 055 القاهرة 2023 يونيو  22 – 18 المنازعات وفض التحكيم اسس 

LTC 123 اسطنبول 2023 يونيو  22 – 18 العقود وإعداد العطاءات وترسية العروض تقييم 

LTC 189 لندن 2023 يونيو  21 – 25 االجتماعية والتأمينات العمل قوانين في المتكامل البرنامج 

LTC 057 
 التدليس وكشف العقود في االحتيال مخاطر تقييم

 القانوني الجانب من 
 كوااللمبور 2023 يونيو  21 – 25

LTC 125 
  العقدية والمطالبات التغيرية واألوامر العقود إدارة

 بشأنها والتحكيم
 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2

LTC 191 دبي 2023 يوليو  2 – 2 التعاقدية وااللتزامات العقود إدارة فعالية وقياس تقييم 

LTC 059 القاهرة 2023 يوليو  13 – 1 والخاصة العامة الدولة ألمالك القانونية الحماية اسس 

LTC 127 
 واالستشارية القانونية المهارات تنمية

 القانونية اإلدارة لمديري 
 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1

LTC 193 
  المطالبات ودراسة التغيرية األوامر إعداد

 اإلنشائية العقود في
 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12

LTC 061 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 الفكرية الملكية حقوق 

LTC 129 القاهرة 2023 يوليو 22 – 23 النزاعات وفض الهندسي التحكيم 

LTC 195 
  العالمات وضع:  ( FIDIC) الفيديك عقود شروط

 والشروط العقد وصياغة
 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23

LTC 063 كوااللمبور 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 والقضائي القانوني العمل في المناظرات فن اتقان 

LTC 131 دبي 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 األدلة وجمع واالستجواب التحقيق طرق 

LTC 197 لندن 2023 اغسطس  10 - 2 التجارية واألسماء للعالمات القانونية الحماية وطرق اسس 

LTC 065 امستردام 2023 اغسطس  10 - 2 التحكيم طريق عن منازعاتها وفض الدولية المعامالت عقود 

LTC 133 القاهرة 2023 اغسطس  12 - 13 الفكرية الملكية منازعات في التحكيم 

LTC 199 
  الموردين مع التفاوض وتكتيكات العطاءات إعداد فن

 المشروعات إدارة في
 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13

LTC 067 النمسا 2023 اغسطس  24 - 20 التعاقدية االلتزامات وتطبيق فهم:  العقود إدارة 
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LTC 135 اسطنبول 2023 اغسطس  24 - 20 العقدية المنازعات وإدارة التفاوض فن 

LTC 201 
 ومعالجة دراسة في المهنية الكفاءة وتحقيق التميز

 القانونية المخالفات
 اسطنبول 2023  اغسطس 31 – 22

LTC 069 امستردام 2023  اغسطس 31 – 22 المحاكم امام والدفاع التقاضي إجراءات ومهارات فنون 

LTC 137 القاهرة 2023سبتمبر   2  - 3 العقدية والمطالبات التغييرات إدارة 

LTC 203 
 ومراجعة صياغة ومهارات فنون

 والتعاميم واللوائح التشريعات 
 دبي 2023سبتمبر   2  - 3

LTC 071 
 القضائى التفتيش فى الحديثة اإلتجاهات

 المرافعات وفن والتحقيق 
 لندن 2023سبتمبر  14  - 10

LTC 139 
 اللجان وقرارات التحكيم وقرارات القضائية األحكام كتابة

 اإلدارية واللجان القضائية شبه
 كوااللمبور 2023سبتمبر  14  - 10

LTC 205 اسطنبول 2023سبتمبر  21  - 12 والعقود والمواصفات المناقصات إدارة في التميز 

LTC 073 القاهرة 2023سبتمبر  21  - 12 التعاقدية المنازعات وتجنب العقود كتابة 

LTC 141 
 القاهرة القوى مع التعامل التعاقدية، المسؤولية العقود، إدارة

 حلها وطرق عليها يترتب وما وآثارها بالعقود
 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24

LTC 207 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24 الحكومية والمشتريات العقود في الفساد كشف 

LTC 075 دبي 2023اكتوبر   5  - 1 والمناقصات العقود وإعداد لتخطيط المتقدمة االستراتيجيات 

LTC 143 
  الخارجية التصدير أسواق متطلبات

 (لوائح إجراءات، قانونية،)
 شرم الشيخ 2023اكتوبر   5  - 1

LTC 209 
 القانونية الشؤون إدارة في اإللكترونية التقنيات

 األعمال وتنظيم 
 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8

LTC 077 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8 المعتمد العقود مدير 

LTC 145 اسطنبول 2023اكتوبر   11  - 15 القانونية المشاريع إدارة 

LTC 211 
  التجارية العقود عدادإ مهارات

 (التوزيع - الفرنشايز - الوكالة - التوريد)
 اسطنبول 2023اكتوبر   11  - 15

LTC 079 القاهرة 2023اكتوبر   22  - 22 للشركات القانونية األشكال 

LTC 147 لندن 2023اكتوبر   22  - 22 الهندسية العقود إعداد مهارات 

LTC 213 دبي 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 البنوك جرائم في التصالح 

LTC 081 امستردام 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 والعقود اإلتفاقيات وإبرام إعداد مهارات 

LTC 149 
 والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود صياغة اساليب

 تنفيذها وآليات
 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5

LTC 215 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 اإلنترنت جرائم في التحري مهارات 
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LTC 083 النمسا 2023نوفمبر   12  - 12 وتنفيذها العقود صياغة تحكم التي القانونية االعتبارات 

LTC 151 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 المحامين لغير الفعالة القانونية الكتابة مهارات 

LTC 217 لندن 2023نوفمبر   23  - 11 المصرفية المنازعات حل وبدائل التحكيم 

LTC 085 
 المخالفات وكشف العقود ومراجعة تدقيق مهارات

 واإلحتيال والتدليس 
 القاهرة 2023نوفمبر   23  - 11

LTC 153 دبي 2023نوفمبر   30  - 22 التفاوض في المستخدمة والتقنيات للعقود الفعال اإلعداد 

LTC 219 
 القانوني والتحليل التفسير مهارات

 القانونية اإلجراءات وصياغة 
 اسطنبول 2023نوفمبر   30  - 22

LTC 087 امستردام 2023ديسمبر   2  - 3 العقود مجال في للعاملين المشاريع إدارة 

LTC 155 لندن 2023ديسمبر   14  - 10 للشيكات القانونية الجوانب 

LTC 221 
  وتطوير القانونيين للمستشارين الفني اإلعداد

 القانونية االستشارات فنون وتنمية
 اسطنبول 2023ديسمبر   21  - 12

LTC 089 القاهرة 2023ديسمبر   28  - 24 والتشغيل الصيانة عقود إدارة 

 

  


