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



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 فنون ومهارات إجراءات التقاضى والدفاع أمام المحاكم

 Arts and skills of litigation  proceedings and  defense in courtكوالالمبور5 أيام

FIDIC دورة إعداد وصياغة عقود الإستشارت الهندسية 
Preparation and drafting of  FIDIC contractsالاسكندرية10 أيام

 تنمية مهارات مديري ومسئولي الشئون القانونية
Developing the skills of  counsels and 

 Legal Affairs  managers  
دبي5 أيام

 استراتيجيات و تقنيات إعداد و إدارة العقود و الحد من المخاطر المالية
والقانونية

Strategies and techniques of preparation and administration of 
contracts and reducing Financial and legal risks

شرم الشيخ10أيام

إعداد وصياغة عقود الوكالة و التوزيع
Preparation and drafting of contracts and Distribution Agencyدبي5 أيام

الإعداد الفنى للمستشارين القانونيين
Technical preparation of legal advisersالقاهرة5 أيام

  تقييم كفاءة وفعالية الأساس التنظيمي لعملية اكتمال العقد
Assess the efficiency and effectiveness of the regulatory basis for 

the  complete of contract process 
عمان-الاردن5 أيام

فبراير2018
 القانون التجاري الدولي و الأعمال 
Business and Commercial Lawالمنامة5 أيام

 تقنيات إدارة العقود و الحوكمة 
     Contract Management Techniques & Project Governanceدبي10 أيام

 ورشة عمل إدارة عقود الفيديك : تطبيق عملي لعقود الفيديك
 FIDIC Contracts Management: practical application of FIDIC

Contracts-workshop
الاسكندرية5 أيام

 تطوير الجوانب القانونية والعملية فى الإستشارات القانونية
 The development of the legal and practical aspects of the legal

advice
شرم الشيخ5 أيام

 استراتيجيات تقييم العطاءات والمفاضلة بين العطاءات ومهارات التعاقد
 Bids evaluation strategies and differentiation between bids and

contracting skills
دبي5 أيام

The Guide for Understanding FIDIC Conditions of Contracts 1999 
القاهرة5 أيام شروط عقود الفيدك 
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مارس 2018
    التحكيم التجاري الدولي 

International Commercial Arbitrationدبي5 أيام

 العقود الدولية للمقاولات وتنازع القوانين 
 International contracts for contracting 

and the conflict of laws
دبي5 أيام

الادارة المتقدمة للمطالبات العقدية
Advanced Managing Contractual Claims القاهرة5 أيام

 شهر (FIDIC) دبلومة العقود الإنشائية  الفيديك
الاسكندرية12 يوم

البرنامج المتكامل لأعداد المحكمين التجاريين الدوليين
Integrated program to prepare international trade arbitratorsاسطنبول5 أيام

القانون التجاري لغير المحامين
Commercial Law for Non-Lawyersماليزيا5 أيام

ابريل 2018
    التحكيم في عقود الفيدك    
 Arbitration in FIDC contractsالقاهرة5 أيام

 أصول التفسير القانوني وكتابة المذكرات القانونية 
Assets of legal interpretation and writing legal memosدبي5 أيام

 ادارة المطالبات من المقاولين والاستشاريين بشكل قانوني
Managing claims from contractors and consultants legallyدبي5 أيام

 البرنامج المتكامل في الشؤون القانونية 
The integrated program of Legal Affairs القاهرة10 أيام

 التحكيم وطبيعته القانونية 
  Arbitration and its legal natureدبي5 أيام

 ادارة المطالبات من المقاولين والاستشاريين بشكل قانوني
Managing the claims from contractors and consultants legallyدبي5 أيام

 الفيديك وفقا للنموذج القياسي للعقد
Understanding FIDIC’s Standard Form of Contractالقاهرة10 أيام

 التقنيات وأفضل الممارسات في صياغة ، تدقيق وتحليل العقود 
 Technologies and best practices in the formulation analysis and

audit contracts
ماليزيا5 أيام

4

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

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation

برامج الشــئون القانونية
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مايو -يونيو 2018
   المعايير الدولية في التحكيم وأفضل الممارسات والحلول القانونية

 International standards in arbitration, best practices and legal
  solutions

اسطنبول5 أيام

 وسائل فض النزاعات في العقود الهندسية والإنشائية
 Means of conflict resolution in the engineering and construction

contracts
القاهرة5 أيام

 الأساليب الحديثة للتحقيق مع العمال و الموظفين في الشركات و المصانع
Modern tools to investigate irregularities with the staff and workersدبي5 أيام

عقود الفيديك الكتاب الفضي
 FIDIC Contracts   (Silver Book)القاهرة5 أيام

    التحكيم التجاري  البحري
  Maritime Commercial Arbitrationدبي5 أيام

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

-Advanced Curse
الاسكندرية5 أيام

يوليو 2018
 دورة التحكيم التجاري الدولي في تشجيع الاستثمارات  

 International Commercial Arbitration Course in Investment
  Promotion

كوالالمبور5 أيام

 مهارات الكتابة و الترجمة القانونية 
 و تقنيات الصياغة التشريعية و تصميم العقود

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

اسطنبول5 أيام

 إدارة العقود: فهم وتنفيذ الالتزامات التعاقدية
 Contract Administration: Understanding and Implementing

Contractual Obligations
دبي5 أيام

   دورة في شروط التحكيم وتسوية منازعات التأمين 
the terms of arbitration and settlement of insurance disputesالقاهرة5 أيام

تنمية مهارات مديري ومسئولي الشئون القانونية
Development managers and officials of the Legal Affairs skillsالرياض5 أيام

 إدارة العمليات و مواصفات الموردين
Process Management & Managing Vendor Qualificationالقاهرة10 أيام

 صياغة عقود العمل
Drafting of employment contractsدبي5 أيام
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اغسطس 2018
الأساليب الحديثة في صياغة التشريعات الدستورية

Modern methods in the drafting of the constitutional legislationدبي5 أيام

 الترجمة القانونية التجارية وترجمة العقود
Commercial legal translation andcontracts  translation  ماليزيا5 أيام

 كشف الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية ومكافحتها
 Detecting commercial fraud and counterfeiting of trade marks and

control
الاسكندرية5 أيام

 التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فـــى الاستشـارات القـانـونيــة
Achieving excellence and professionalism in the legal adviceاسطنبول5 أيام

كـيـفـيـة تـطـبـيـق الـمـعـايـيـر الـجـديـدة لـمـكـافـحـة غـسـيـل الأمـوال وتـمـويـل 
(FATCA( الإرهـاب وقـانـون الإمـتـثـال الـضـريـبـي 

 The application of new standards to combat money laundering and
(terrorist financing and tax law compliance (FATCA

مدريد5 أيام

سبتمبر 2018
 تحديد المخاطر وتقييم المطالبات وإجراءات التحكيم وتجنب المنازعات

وتسويتها
Risk identification and assessment of claims and procedures for 

arbitration and dispute avoidance and settlement 

القاهرة10 أيام

 تسوية المنازعات عن طريق التحكيم – متقدمة 
Settlement of disputes by arbitration-Advanced courseدبي5 أيام

الرقابة على تنفيذ الانظمة و اللوائح القانونية
Control over the implementation of regulations and legal 

regulations
ماليزيا5 أيام

دورة حق الامتياز التجارى - الفرنشايز
The Franchise rightدبي5 أيام

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

laws
القاهرة5 أيام
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مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اكتوبر 2018
  العقود الدولية للمقاولات وتنازع القوانين

International contracts for contracting and the conflict of lawsكوالالمبور5 أيام

  تسوية المشاريع الانشائيه وفض المنازعات
Settlement construction projects and dispute resolutionدبي5 أيام

The art of arbitration & arbitrator skills  مدريد5 أيام  فن التحكيم ومهارات المحكم
 دورة التحقيق الاداري للمخالفات العمالية

Administrative investigation into labor breachesالدمام5 أيام

 دورة الجوانــــــب القانونيــــــة في إدارة الـمــــــوارد البشريــــــــة
Legal Aspects of Human Resource Managementالاسكندرية5 أيام

نوفمبر 2018
البرنامج المتكامل في إدارة عقود الصيانة و التشغيل

Integrated program in maintenance contracts & operating managementدبي5 أيام

 التحكيم في فض المنازعات في العقود الإدارية
Arbitration in the dispute in administrative contractsالقاهرة5 أيام

  ماهية نظام التحكيم التجاري الدولي وأنواعه  
 international commercial arbitration system and its typesشرم الشيخ5أيام

الاسكندرية5أيامالعقود الالكترونية أفضل الممارسات والآثار القانونية المترتبة عليها
 الأساليب الحديثة في إدارة العقود والأوامر التغيرية و المطالبات العقدية

 Modern methods of management contracts , contractual claims and
variability orders

لندن5 أيام

ديسمبر 2018
دبي5 أيام  نظم واساليب إجراءات تنفيذ احكام التحكيم في النزاعات  
استراتجيات التحقيقات التامينية وكشف المخالفات والاحتيال

Insurance investigations and detect irregularities and fraudالقاهرة5 أيام

  الاعتبارات القانونية والفنية التى تحكم صياغة العقود وتنفيذها ومهارة اعدادها
 Legal and technical considerations that the formulation and
execution of contracts and contract preparation skill Control

شرم الشيخ5 أيام

دبلومة الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي
Evidences and criminal investigation (Diploma(دبي10 أيام

متطلبات صياغة العقود الادارية
Drafting contracts and administrative requirementsاسطنبول5 أيام

قانون العمل السعودي والتأمينات الاجتماعية الرواتب و التعويضات والمنافع
Labor Law and GOSI Payroll Compensation and Benefitsالدمام5 أيام
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فرع دولة األمارات العربية المتحدة
بناية  فندق ميلينيوم بالزا  -  الدور 8 - مكتب  802  

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

موبايل : 00971557720801
صندوق بريد : 80355

مكتب بريد هور العنز منطقه ديره

جمهورية مصر العربية
تليفون : 0020226215920
فاكس  :  0020226215919

ص ب    20 - الرمز البريدى 11843

info@metcegy.com                      www.metcegy.com


