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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج القانون

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
 التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فـــى الاستشـارات القـانـونيــة

Achieving excellence and professionalism in the legal adviceكوالمبورالقاهرة5 أيام

اسطنبولمدريد5 أيامالعلامات التجارية – مفهومها وأهميتها وإجراءات تسجيلها  

 تحديد المخاطر وتقييم المطالبات وإجراءات التحكيم وتجنب المنازعات
وتسويتها

Risk identification and assessment of claims and procedures for 
arbitration and dispute avoidance and settlement 

لندندبي5 أيام

منظمة التجارة العالمية ) W.T.O (والاتفاقيات التي تديرها وخاصة اتفاقية 
) TRIPS (دبىكوالمبور5 أيامتريبس

فبراير 2019
اتفاق نيس لعام 7591 الخاص بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لغايات 

دبيكوالمبور5 أيامتسجيل العلامة التجارية

الجوانب القانونية في المعاملات الالكترونية
Legal aspects of electronic transactionsكوالمبوردبي5 أيام

 البرنامج المتكامل في إدارة عقود الصيانة و التشغيل
 Integrated program in maintenance contracts and operating

management
لندنالقاهرة5 أيام

 التحكيم في فض المنازعات في العقود الإدارية
Arbitration in the dispute in administrative contractsجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
الاعتبارات القانونية والفنية التى تحكم صياغة العقود وتنفيذها 

ومهارة اعداد العقود 
Legal and technical considerations that the formulation and 
execution of contracts and contract preparation skill Control

الاردنشرم الشيخ5 أيام

 دورة حق الامتياز التجارى - الفرنشايز
The Franchise rightمدريدكوالمبور5 أيام

 الأصول الفنية لإعداد وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين
 Technical assets to the preparation and drafting and reviewing draft

laws
اسطنبولالقاهرة5 أيام

  العقود الدولية للمقاولات وتنازع القوانين
International contracts for contracting and the conflict of lawsكوالمبوراسطنبول5 أيام

  تسوية المشاريع الانشائيه وفض المنازعات
Settlement construction projects and dispute resolutionاسطنبولالاسكندرية5 أيام
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
 الرقابة على تنفيذ الانظمة و اللوائح القانونية

Control over the implementation of regulations and legal regulationsباريسشرم الشيخ5 أيام

كوالالمبوردبي5 أياممهارات التفسير القانوني و صياغة و متابعة الإجراءات القانونية

مهارات اعداد وتقديم المذكرات القانونية للمحاكم – متقدم 
Skills of legal briefs preparation and submission to the courts 

-Advanced-
اسطنبولالقاهرة5 أيام

مهارات الكتابة والترجمة القانونية وتقنيات الصياغة التشريعية وتصميم 
 العقود

 Writing and Legal Translation, legislative drafting and techniques of
contracts design

جدةدبي5 أيام

دبيالاسكندرية5 أيامكشف الأوراق المزورة والاحتيال المصرفي

يونيو 2019
 دورة التحقيق الاداري للمخالفات العمالية

Administrative investigation into labor breachesلندنالقاهرة5 أيام

جدةدبى5 أيامكيف تتجنب الأخطاء الشائعة فى العقود وقواعدها القانونيه

 دورة الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية
Legal Aspects of Human Resource Managementاسطنبولالقاهرة5 أيام

 الترجمة القانونية التجارية وترجمة العقود
Commercial legal translation andcontracts  translation  كوالمبورالاسكندرية5 أيام

يوليو 2019
المهارات القانونية في التحقيق بالحوادث الصناعية والتحقيقات الإدارية
Legal skills to investigate industrial accidents and administrative 

investigations
اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

القاهرةدبي5 أيامتنمية مهارات مديري ومسئولي الشئون القانونية

كوالمبورالقاهرة5 أيامدورة الممارسات المتقدمة في إدارة عقود الفيديك

 استراتيجية وتخطيط العقود وإدارة المطالبات
Strategy and planning contracts and claims managementجدةالاسكندرية5 أيام

برامج القانون
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اغسطس 2019
الأساليب الحديثة في ادارة الشؤون القانونية

Modern methods in the management of Legal Affairsالاردنشرم الشيخ5 أيام

اسطنبولدبي5 أيامإستراتيجيات التحكيم التجاري وتسـوية المنازعات

باريسالقاهرة5 أياممهارات التفسير القانوني وصياغة ومتابعة الإجراءات القانونية

 أصول التفسير القانونى وكتابة المذكرات القانونية 
Assets of legal interpretation and writing legal memosكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
 البرنامج المتكامل لأعداد المحكمين التجاريين الدوليين

 Integrated program for the number of international commercial
arbitrators

كوالالمبوردبي5 أيام

 مهارات صياغة العقود الإدارية
 Skills of drafting management contracts اسطنبولالقاهرة5 أيام

تسوية المنازعات عن طريق التحكيم
The settlement of disputes by arbitrationكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 أساليب الكتابة والترجمة القانونيه وصياغة التشريعات واللوائح والعقود
 writing legal interpretations, the drafting of legislation and

regulations and contracts
دبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
 إعداد وإدارة المناقصات والعقود في المشاريع الإنشائية

 Preparation and management of tenders and contracts in
construction projects

اسبانياالقاهرة5 أيام

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامإدارة عــقود الإستثمار و مخـــاطرها

 الجوانب التقنية والقانونية للمناقصات والعطاءات 
 Technical and legal aspects of tenders and bids اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

الدمامدبي5 أيامالبرنامج المتكامل في الشؤون القانونية

ماهية الإجراءات القانونية المتخذة في ظل توصيات لجنة العمل المالي 
اسطنبولالاسكندرية5 أيام)FATF( ودور الإشراف والرقابة عليها

برامج القانون
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
متطلبات صياغة العقود الادارية

Drafting contracts and administrative requirementsلندنالقاهرة5 أيام

فنون ومهارات كتابة المذكرات والمراسلات القانونية
Arts and skills of writing legal memos and correspondenceاسطنبولالاسكندرية5 أيام

استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية 
 والقانونية

 Strategies and techniques of preparation and management of
contracts and the reduction of financial and legal risks

كوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 الأساليب الحديثة في إدارة العقود والأوامر التغيرية و المطالبات العقدية
 Modern methods of management contracts , contractual claims and

variability orders
جدةدبي5 أيام

 استراتجيات التحقيقات التامينية وكشف المخالفات والاحتيال
Insurance investigations and detect irregularities and fraudدبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
الإعداد الفنى للمستشارين القانونيين

Technical preparation of legal advisersالقاهرة5 أيام

استراتيجيات إعداد  وإدارة العقود والمناقصات
Preparation and management of contracts and bidding strategiesشرم الشيخ5 أيام

فن الصياغة القانونية وتطوير الجوانب القانونية والعملية للاستشارات 
 القانونية

 The art of legal drafting and development of the legal and practical
aspects of Legal Consultants

دبي5 أيام

 النظم القانونية في التأمينات الاجتماعية وإدارة العقود 
Legal systems of social insurance and contract managementالاسكندرية5 أيام
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المقر بدولة اإلمارات العربية المتحدة
بناية  فندق ميلينيوم بالزا  -  الدور 8 - مكتب  802  

شارع الشيخ زايد امام محطة مترو ابراج االمارات - دبى . 
تليفون : 0097143256200 
فاكس  : 0097143256500

موبايل : 00971505987833
صندوق بريد : 80355

مكتب بريد هور العنز منطقه ديره

جمهورية مصر العربية
تليفون : 0020226215920
فاكس  :  0020226215919

موبايل : 00201110056194
ص ب    20 - الرمز البريدى 11843

info@metcegy.com                      www.metcegy.com




