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 جدول األعمال 

 األول: الصياغة الوقائية للعقود المحور 

 (2022 ديسمبر  30ـ  16)

تقييم المخاطر المتعلقة بالمتعاقد وتنفيذ العقد ـ   16/12 لجمعةا  1
 تحديد المسئوليات التعاقدية 

 االستشاري/ 

 محمود صبرة  

 العقود  في  السعر تغير   إشكاليات  17/12 السبت   2

التعامل مع المجهول )الظروف الطارئة،   13/12 الجمعة  3
 التعويضات( 

 كشف الثغرات في العقود  24/12 السبت   4

 عملية ودراسات حالةتطبيقات  30/12 الجمعة  5
 

 المحور الثاني: المشكالت العملية في صياغة العقود الحكومية 

 (2023 يناير   27إلى  13)

  ولطائف ومفاتيح   المناقصة لجان في  العضو  دور 13/1 الجمعة  6
 قانونية 

 د/ أيمن حجر 

 ووثائقه   دارياإل العقد  14/1 السبت   7

 والتعاقد  الطرح  في  العامة د القواع 20/1 الجمعة  8

  المتعاقد  الختيار   جرائيةواإل  القانونية المشكالت  21/1 السبت   9
 العقد  وثائق عداد وإ

 الحكومية  العقود  بشأن وقضايا   عملية تطبيقات  27/1 الجمعة  10
 
 

 

 MCC: مدير العقود المعتمد الثالثالمحور 

 ( 2023 فبراير 24ـ  10)

 له  المبكر  والتخطيط  العقد  إدارة 10/2 الجمعة  11

 د/ أيمن حجر  للعقد  التمهيدية المستندات 

 العقود  تنفيذ  في  العملية المشكالت  11/2 السبت   12
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  المسئولية ـ  التعويضات  إدارةـ  التغيرات  إدارة 17/2 الجمعة  13
 العقد  ونهاية   التعاقدية

 التعاقدية  المنازعات  لفض  الودية  الطرق 18/2 السبت   14

  - الصلح  -  الوساطة -  التحكيم  -  )التوفيق 
 المشورة( 

 عملية ودراسات حالةتطبيقات  24/2   15
 

 المشكالت العملية في صياغة عقد العمل : الرابعالمحور 

 ( 2023 مارس 17ـ  3)

الشروط الشكلية والموضوعية الواجب إثباتها   3/3 الجمعة  16
 في عقد العمل 

 د/ عبد الرءوف حسن 

 حقوق والتزامات صاحب العمل والعامل  4/3 السبت   17

حاالت اإلنهاء المشروع والفصل التعسفي   10/3 الجمعة  18
 وشروط كل منها 

 تسوية الخالفات العمالية  11/3 السبت   19

 عملية ودراسات حالةتطبيقات  17/3 الجمعة  20
 

 : عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصالخامسالمحور 

 ( 2023 وماي  19ـ  5)

مفهوم الشراكة ومجاالت استخدامها واإلطار   5/5 الجمعة  21
 التنظيمي الذي يحكمها 

 أ.د/ طارق عبد السالم 

 آليات التعاقد في عقود الشراكة 6/5 السبت   22

 صياغة عقد الشراكة  12/5 الجمعة  23

 إدارة عقود الشراكة  13/5 السبت   24

 عملية ودراسات حالةتطبيقات  19/5 الجمعة  25
 

 : العقود التجارية السادسالمحور 

 ( 2023 يونية  16ـ  2)
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مفهوم العقد التجاري وطبيعته وخصائصه ـ عقد   2/6 الجمعة  26
 البيع الدولي للبضائع 

 السالم أ.د/ طارق عبد 

 تطبيقات عملية على العقود التجارية  3/6 السبت   27

 التجارية  والتراخيص   الوكالة  عقود  9/6 الجمعة  28

 عقود الفرانشايز  10/6 السبت   29

 عملية ودراسات حالةتطبيقات  16/6 الجمعة  30
 

 : صياغة العقود باللغة اإلنجليزية )مستوى تمهيدي( السابعالمحور 

 ( 2023 يوليو   21ـ  7)

المتطلبات األساسية لتحقيق تساوي الحجية في   7/7 الجمعة  31
 لغة العقود 

 االستشاري/ 

 عبد العزيز حمدي 

إشكالية المصطلحات ما بين المترجم   8/7 السبت   32
 والمتخصص 

السمات الخاصة بلغة القانون في العربية   14/7 الجمعة  33
 واإلنجليزية 

الحاكمة لتفسير اللغة القانونية وأثر ذلك  القواعد  15/7 السبت   34
 في الصياغة 

 السمات المميزة للغتين اإلنجليزية والعربية  21/7 الجمعة  35
 

 : صياغة العقود باللغة اإلنجليزية  )مستوى متقدم( الثامنالمحور 

 (2023 أغسطس  18ـ  4)

 وعناصره الرئيسة  تنظيم العقد  4/8 الجمعة  36

 االستشاري/ 

 محمود صبرة  

مقدمة العقد )العنوان، التاريخ، األطراف،   5/8 السبت   37
 التمهيد( 

 في العقود  الشروط العامة  11/8 الجمعة  38

ووصف موضوع التعاقد  ،  ءبنود الرضا 12/8 السبت   39
 الثمن /لمقابل وا

 عملية ودراسات حالةتطبيقات  18/8 الجمعة  40
 

 2023 نوفمبريستمر عرض المحاضرات التفاعلية المسجلة حتى نهاية 
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 دفعات  3على   أو ما يعادلها بالعمالت األخرى ،دوالر أمريكي 900 :الرسوم

 دوالر عند التسجيل 300 (1)

 2023مارس دوالر أول شهر  300 (2)

 2023يونية دوالر أول شهر   300 (3)

 % للسداد الفوري لكامل الرسوم 10خصم  

 الشهادات والعضويات:

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

 .QR code عبر  إليها الوصول ويمكن   الهيئة، موقع على مرفوعة  ، تدريبية ساعة  120 باجتياز المتحدة،

  على   رفعها  ويتم  ساعة،  120(  القاهرة )  واالقتصادية   القانونية   للدراسات   العدالة  أكاديمية  من  صادرة  شهادة  (2)

 .تحقق   برابط األكاديمية  موقع

 . ساعة 120( اإلمارات ) واالستشارات   للتدريب  أوس  مركز من صادرة  شهادة (3)

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