
 خبراء إدارة العقود وصياغتها

 (باللغتين العربية واإلنجليزية)

 م4244ديسمبر  42مارس إلى  11من 

 العقود التجارية: المحور األول

 (4244مارس  42ـ  11)

  4244مارس 
مفهوم العقد التجاري وطبيعته وخصائصه ـ  11 الجمعة  1

 عقد البيع الدولي للبضائع
 طارق عبد السالم/ د.أ

التشريعات االقتصادية؛ األستاذ بكلية ستاذ أ

القانون بالجامعة األمريكية في اإلمارات؛ 

األستاذ بكلية القانون بجامعة أم القوين 

؛ المحامي بالنقض والدستورية (حاليا)

 العليا

 تطبيقات عملية على العقود التجارية 14 السبت  4
 التجارية والتراخيص الوكالة عقود 11 الجمعة  3
 عقود الفرانشايز 11 السبت  2
 تطبيقات نهاية المحور 42 الجمعة  2

 إجازة شهر رمضان 

 المشكالت العملية في صياغة العقود الحكومية: المحور الثاني

 (4244 مايو 42ـ  13)

  مايو
 ومفاتيح المناقصة لجان في العضو دور 13 الجمعة  6

 أيمن حجر/ د قانونية ولطائف
اإلداري في  القانونب األستاذ المنتدب

جامعة حلوان؛ المحامي أمام محاكم 
ابن "االستئناف والنقض؛ مؤلف موسوعة 

 حجر في القانون اإلداري

 ووثائقه دارياإل العقد 12 السبت  2
 والتعاقد الطرح في العامة دالقواع 42 الجمعة  1
 المتعاقد الختيار جرائيةواإل القانونية المشكالت 41 السبت  1

 قدالع وثائق عدادوإ
 الحكومية العقود بشأن وقضايا عملية تطبيقات 42 الجمعة  12

 MCCمدير العقود المعتمد : الثالثالمحور 

 (4244 يونيو 42ـ  12)

  يونيو
 له المبكر والتخطيط العقد إدارة 12 الجمعة  11

 للعقد التمهيدية المستندات
 أيمن حجر/ د

القانون اإلداري في ب األستاذ المنتدب
؛ المحامي أمام محاكم جامعة حلوان  العقود تنفيذ في العملية المشكالت 11 السبت  14



 المسئولية ـ  التعويضات إدارةـ  التغيرات إدارة 12 الجمعة  13
 العقد ونهاية التعاقدية

ابن "االستئناف والنقض؛ مؤلف موسوعة 
 حجر في القانون اإلداري

 التعاقدية المنازعات لفض الودية الطرق 11 السبت  12
 - الصلح - الوساطة - التحكيم - لتوفيقا)

 (المشورة
 وقضايا عمليةتطبيقات  42 الجمعة  12

 المشكالت العملية في صياغة عقد العمل: الرابعالمحور 

 (4244 أغسطس 2ـ  يوليو 44)

  يوليو
الشروط الشكلية والموضوعية الواجب إثباتها  44 الجمعة  16

 عبد الرءوف حسن/ د في عقد العمل
 ـ أستاذ مساعدفي القانون المدني  ةادكتور

منتدب كلية الحقوق جامعة حلوان، كبير 
باحثين مدير عام بمصلحة الضرائب 

 المصرية

 حقوق والتزامات صاحب العمل والعامل 43 السبت  12
حاالت اإلنهاء المشروع والفصل التعسفي  41 الجمعة  11

 وشروط كل منها
 تسوية الخالفات العمالية 32 السبت  11

  أغسطس
  عملية ودراسات حالةتطبيقات  2 الجمعة  1

 عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الخامسالمحور 

 (4244 سبتمبر 16ـ  4)

  سبتمبر
مفهوم الشراكة ومجاالت استخدامها واإلطار  4 الجمعة  1

 التنظيمي الذي يحكمها
 طارق عبد السالم/ د.أ

ستاذ بكلية ستاذ التشريعات االقتصادية؛ األأ

القانون بالجامعة األمريكية في اإلمارات؛ 

األستاذ بكلية القانون بجامعة أم القوين 

؛ المحامي بالنقض والدستورية (حاليا)

 العليا

 آليات التعاقد في عقود الشراكة 3 السبت  4
 صياغة عقد الشراكة 1 الجمعة  3
 إدارة عقود الشراكة 12 السبت  2
 اية المحورتطبيقات نه 16 الجمعة  2

 الصياغة الوقائية للعقود: السادسالمحور 

 (4244 أكتوبر 2ـ  سبتمبر 43)
تقييم المخاطر المتعلقة بالمتعاقد وتنفيذ العقد ـ  43 الجمعة  6

 تحديد المسئوليات التعاقدية
 محمود صبرة /االستشاري

 لألمم التشريعية الصياغة ستشاريإ

 الصياغة" مادة المتحدة ـ محاضر

 القاهرة جامعة الحقوق بكلية" ونيةالقان

 بالجامعة الترجمة مدرس ؛(سابقا)

 ـ مؤلف (سابقا) القاهرة في األمريكية

 والترجمة الصياغة في كتب سلسلة

 العقود في السعر تغير إشكاليات 42 السبت  2
الظروف الطارئة، )التعامل مع المجهول  30 الجمعة  1

 (التعويضات

  أكتوبر



  لثغرات في العقودكشف ا 1 السبت  1
 تطبيقات نهاية المحور 7 الجمعة  4

 عقود الخدمات :السابعالمحور 

 (4244 أكتوبر 41ـ  12)
 محمود صبرة/ االستشاري مفهوم عقود الخدمات وأنواعها وطرق إسنادها 14 الجمعة  3

 لألمم التشريعية الصياغة ستشاريإ

 الصياغة" مادة المتحدة ـ محاضر

 القاهرة جامعة الحقوق بكلية" القانونية

 بالجامعة الترجمة مدرس ؛(سابقا)

 ـ مؤلف (سابقا) القاهرة في األمريكية

 والترجمة الصياغة في كتب سلسلة

 الشروط العامة في عقود الخدمات 15 السبت  2
نقل الموظفين، النظافة، : نماذج لعقود الخدمات 21 الجمعة  2

 تشغيل البوفيهات
الحراسة، التشغيل : الخدماتنماذج لعقود  22 السبت  6

 والصيانة، الخدمات البترولية
 تطبيقات نهاية المحور 28 الجمعة  2

 (مستوى تمهيدي)تطبيقات عملية على العقود باللغة اإلنجليزية : المحور الثامن

 (4244 نوفمبر 11ـ  2)

  نوفمبر
المتطلبات األساسية لتحقيق تساوي الحجية في  2 الجمعة  1

 محمود صبرة/ االستشاري لغة العقود
 لألمم التشريعية الصياغة ستشاريإ

 الصياغة" مادة المتحدة ـ محاضر

 القاهرة جامعة الحقوق بكلية" القانونية

 بالجامعة الترجمة مدرس ؛(سابقا)

 ـ مؤلف (سابقا) القاهرة في األمريكية

 والترجمة الصياغة في كتب سلسلة

لمترجم إشكالية المصطلحات ما بين ا 2 السبت  4
 والمتخصص

السمات الخاصة بلغة القانون في العربية  11 الجمعة  3
 واإلنجليزية

القواعد الحاكمة لتفسير اللغة القانونية وأثر  14 السبت  2
 ذلك في الصياغة

 السمات المميزة للغتين اإلنجليزية والعربية 11 الجمعة  2
 (مستوى متقدم)نجليزية  تطبيقات عملية على العقود باللغة اإل: المحور التاسع

 (4244 ديسمبر 1ـ  نوفمبر 42)
 وعناصره الرئيسة تنظيم العقد 42 الجمعة  6

 محمود صبرة/ االستشاري
 لألمم التشريعية الصياغة ستشاريإ

 الصياغة" مادة المتحدة ـ محاضر

 القاهرة جامعة الحقوق بكلية" القانونية

 بالجامعة الترجمة مدرس ؛(سابقا)

 ـ مؤلف (سابقا) القاهرة يف األمريكية

 والترجمة الصياغة في كتب سلسلة

العنوان، التاريخ، األطراف، )مقدمة العقد  46 السبت  2
 (التمهيد

 ديسمبر
 في العقود الشروط العامة 4 الجمعة  1
ووصف موضوع التعاقد ، ءبنود الرضا 3 السبت  4

 الثمن/لمقابلوا
 تطبيقات نهاية المحور 1 الجمعة  3

 على ما سبقتطبيقات عملية : حور العاشرالم

 (4244 ديسمبر 42ـ  16)
يجري تجهيز الموضوعات حسب مستوى  16 الجمعة  2

 الدارسين

 طارق عبد السالم/ د.أ

ستاذ التشريعات االقتصادية؛ األستاذ بكلية أ يجري تجهيز الموضوعات حسب مستوى  12 السبت  2



القانون بالجامعة األمريكية في اإلمارات؛  الدارسين

األستاذ بكلية القانون بجامعة أم القوين 

؛ المحامي بالنقض والدستورية (لياحا)

 العليا

يجري تجهيز الموضوعات حسب مستوى  43 الجمعة  6
 الدارسين

يجري تجهيز الموضوعات حسب مستوى  42 السبت  2
 الدارسين

 

:الرسوم  

 يتضمن شهادة حضور البرنامج ي ـدوالر أمريك 162، جنيهاً مصرياً  4222: للمحور الواحد

 يوماً بعد انتهاء المحور 22مع إتاحة التسجيالت على موقع العدالة لمدة 

 دفعات 3تسدد على  ـ للبرنامج المتكاملدوالر أمريكي  069، جنيها    15000

 عند التسجيل$ 342جنيهاً  2222الدفعة األولى 

 م4244 يونيوأول شهر $ 342جنيهاً  2222الدفعة الثانية 

 م4244 أكتوبرأول شهر $ 342جنيهاً  2222الدفعة األولى 

  للسداد الفوري% 12خصم 

  :تتضمن

 اإلمارات ـ دبي لحكومة التابعة KHDA البشرية والتنمية المعرفة هيئة من ومعتمدة صادرة شهادة  (1)

 على مرفوعة ،إلدارة العقود وصياغتها االحترافية الشهادة في تدريبية ساعة 122 باجتياز المتحدة، العربية

 .QR code عبر إليها الوصول ويمكن الهيئة، موقع

شهادة احترافية من أكاديمية العدالة للدراسات القانونية واالقتصادية بالتعاون مع المجموعة الدولية  (2)

 .ساعة تدريبية( 122)للتدريب ـ صبرة جروب ـ 

 .ساعة 122( اإلمارات) واالستشارات للتدريب أوس مركز من صادرة شهادة (3)

 .عضوية مركز الترجمة والتعليم المستمر بالجمعية العربية للعلوم القانونية (4)

  م4243نهاية شهر مارس حتى  البرنامجكامل بعد انتهاء إتاحة الفيديو والماتيريل  (5)

 


