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 2017  - القانونية

 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

 الربع األول

02-06 JAN القانون االداري لندن L1 

02-06 JAN جرائم غسل االموال جالسكو L3 

02-06 JAN لندن  ً  L20 كيف تكون محامياً دوليا

23-27 JAN أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

23-27 JAN الحماية الجزائية لقوانين االستثمار تونس L6 

06-10 FEB االسس القانونية لصياغة القرارات االدارية لندن L7 

06-10 FEB االطار القانوني للملكية الفكرية لندن L8 

06-10 FEB االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

06-10 FEB اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان الرباط L9 

06-10 FEB جرائم غسل االموال لندن L3 

13-17 FEB استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

13-17 FEB القانون االداري لندن L1 

13-17 FEB التحقيقات االداريةاالتجاهات الحديثة في  لندن L10 

13-17 FEB الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

20-24 FEB المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

20-24 FEB المستندية االعتمادات الرياض L31 

20-24 FEB السلطة التأديبية بين القانون واالدارة لندن L13 

20-24 FEB في الجرائم اإللكترونية التحقيق لندن L22 

06-10 MAR االعتبارات القانونية في صياغة العقود عمان L14 

06-10 MAR المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

06-10 MAR القانون الدولي للمحامين عمان L21 

06-10 MAR للقانون العام المدخل جالسكو L33 

06-10 MAR القانونية لغير القانونيينالمهارات  لندن L15 

06-10 MAR أصول وآداب المرافعات القانونية تونس L16 

06-10 MAR القانون االداري لندن L1 

06-10 MAR أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط L2 

13-17 MAR اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان الرباط L9 

13-17 MAR الدولية لجرائم غسل االموالالمواجهة  لندن L17 

13-17 MAR استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

13-17 MAR السلطة التأديبية بين القانون واالدارة لندن L13 

13-17 MAR مكافحة جرائم االحتيال المالي لندن L24 

13-17 MAR أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 
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13-17 MAR المنازعات وتسوية التجاري التحكيم عمان L30 

13-17 MAR االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

20-24 MAR الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

20-24 MAR أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط L2 

20-24 MAR نظام العمل السعودي لندن L18 

20-24 MAR االطار القانوني للملكية الفكرية تونس L8 

20-24 MAR اآلليات الدوليات لحماية حقوق االنسان تونس L19 

20-24 MAR االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

 الربع الثاني

03-07 APR أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط L2 

03-07 APR االداريالقانون  لندن L1 

30-07 APR مكافحة جرائم المعلوماتية لندن L23 

03-07 APR استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

03-07 APR جرائم غسل االموال لندن L3 

03-07 APR الفيديك عقود لندن L25 

03-07 APR االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

03-07 APR األمنية األزمات إدارة لندن L29 

03-07 APR والتجارة األعمال عقود صياغة باريس L28 

03-07 APR أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

03-07 APR العمل عقود صياغة لندن L27 

03-07 APR الحماية الجزائية لقوانين االستثمار تونس L6 

10-14 APR المستندية االعتمادات الرياض L31 

10-14 APR االسس القانونية لصياغة القرارات االدارية لندن L7 

10-14 APR لندن  ً  L20 كيف تكون محامياً دوليا

10-14 APR اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان تونس L9 

17-21 APR جرائم غسل االموال لندن L3 

17-21 APR استراتيجيات مكافحة الفساد لندن L4 

17-21 APR االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

17-21 APR اإلدارية للقرارات القانوينة الصياغة لندن L32 

17-21 APR الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

24-28 APR البرلمان في التشريعية الصياغة عمان L26 

24-28 APR لجرائم غسل االموالالمواجهة التشريعية  لندن L12 

24-28 APR السلطة التأديبية بين القانون واالدارة لندن L13 

24-28 APR المنازعات وتسوية التجاري التحكيم عمان L30 

24-28 APR االعتبارات القانونية في صياغة العقود لندن L14 

01-05 MAY المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

mailto:info@lcentre.co.uk
http://www.lcentre.co.uk/
http://www.lcentre.co.uk/


 

Union House, 65-69 Shepherds Bush Green, London, W12 8TX, United Kingdom 
Mob: +44 7446077987, Email: info@lcentre.co.uk . www.lcentre.co.uk  

01-05 MAY القانون الدولي للمحامين لندن L21 

01-05 MAY المهارات القانونية لغير القانونيين لندن L15 

01-05 MAY أصول وآداب المرافعات القانونية الرباط L16 

08-12 MAY القانون االداري جالسكو L1 

08-12 MAY أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الدار البيضاء L2 

08-12 MAY اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان لندن L9 

15-19 MAY االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

15-19 MAY المواجهة الدولية لجرائم غسل االموال لندن L17 

15-19 MAY للقانون العام المدخل لندن L33 

15-19 MAY استراتيجيات مكافحة الفساد لندن L4 

22-26 MAY أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

6-10 JUN اإللكترونية الجرائم في التحقيق لندن L22 

6-10 JUN الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

6-10 JUN العمل عقود صياغة لندن L27 

6-10 JUN أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية تونس L2 

13-17 JUN نظام العمل السعودي لندن L18 

13-17 JUN المالي االحتيال جرائم مكافحة لندن L24 

20-24 JUN االطار القانوني للملكية الفكرية لندن L8 

20-24 JUN اآلليات الدوليات لحماية حقوق االنسان تونس L19 

20-24 JUN المستندية االعتمادات الرياض L31 

20-24 JUN الحديثة في التحقيقات االداريةاالتجاهات  لندن L10 

 الربع الثالث

05-09 JUL جرائم غسل االموال لندن L3 

05-09 JUL اإلدارية للقرارات القانوينة الصياغة لندن L32 

12-16 JUL استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

12-16 JUL األمنية األزمات إدارة لندن L29 

19-23 JUL االداريالقانون  جالسكو L1 

19-23 JUL المنازعات وتسوية التجاري التحكيم عمان L30 

19-23 JUL والتجارة األعمال عقود صياغة باريس L28 

19-23 JUL المعلوماتية جرائم مكافحة لندن L23 

07-11 AUG أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الدار البيضاء L2 

07-11 AUG والعقوبات في نظام العمل السعوديأحكام المخالفات  لندن L5 

07-11 AUG الحماية الجزائية لقوانين االستثمار تونس L6 

07-11 AUG االسس القانونية لصياغة القرارات االدارية لندن L7 

07-11 AUG االطار القانوني للملكية الفكرية لندن L8 

07-11 AUG اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان تونس L9 
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07-11 AUG جرائم غسل االموال لندن L3 

07-11 AUG استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

07-11 AUG األمنية األزمات إدارة عمان L29 

07-11 AUG االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

07-11 AUG الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

07-11 AUG البرلمان في التشريعية الصياغة عمان L26 

07-11 AUG المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

14-18 AUG السلطة التأديبية بين القانون واالدارة لندن L13 

14-18 AUG لندن  ً  L20 كيف تكون محامياً دوليا

14-18 AUG المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

14-18 AUG االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

14-18 AUG القانون الدولي للمحامين لندن L21 

21-25 AUG المهارات القانونية لغير القانونيين لندن L15 

21-25 AUG للقانون العام المدخل لندن L33 

21-25 AUG الفيديك عقود لندن L25 

21-25 AUG أصول وآداب المرافعات القانونية الدار البيضاء L16 

21-25 AUG القانون االداري جالسكو L1 

21-25 AUG أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية تونس L2 

28AUG - 01SEP اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان تونس L9 

28AUG - 01SEP المواجهة الدولية لجرائم غسل االموال لندن L17 

28AUG - 01SEP االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

28AUG - 01SEP المنازعات وتسوية التجاري التحكيم عمان L30 

28AUG - 01SEP استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

04-08 SEP أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

04-08 SEP المستندية االعتمادات الرياض L31 

04-08 SEP الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

11-15 SEP أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية تونس L2 

11-15 SEP العمل عقود صياغة لندن L27 

18-22 SEP االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

18-22 SEP اإلدارية للقرارات القانونية الصياغة لندن L32 

18-22 SEP نظام العمل السعودي لندن L18 

18-22 SEP األمنية األزمات إدارة عمان L29 

18-22 SEP المالي االحتيال جرائم مكافحة لندن L24 

25-29 SEP االطار القانوني للملكية الفكرية لندن L8 

25-29 SEP والتجارة األعمال عقود صياغة باريس L28 

25-29 SEP اآلليات الدوليات لحماية حقوق االنسان تونس L19 
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 الربع الرابع

02-06 OCT المهارات القانونية لغير القانونيين لندن L15 

09-13 OCT القانون االداري لندن L1 

09-13 OCT أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الدار البيضاء L2 

09-13 OCT جرائم غسل االموال لندن L3 

09-13 OCT استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

09-13 OCT أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

09-13 OCT المعلوماتية جرائم مكافحة لندن L23 

09-13 OCT الحماية الجزائية لقوانين االستثمار تونس L6 

09-13 OCT البرلمان في التشريعية الصياغة عمان L26 

16-20 OCT االسس القانونية لصياغة القرارات االدارية لندن L7 

16-20 OCT لندن  ً  L20 كيف تكون محامياً دوليا

16-20 OCT اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان تونس L9 

16-20 OCT جرائم غسل االموال لندن L3 

23-27 OCT استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

23-27 OCT االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

23-27 OCT الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

23-27 OCT الفيديك عقود لندن L25 

23-27 OCT اإللكترونية الجرائم في التحقيق لندن L22 

06-10 NOV المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

06-10 NOV السلطة التأديبية بين القانون واالدارة لندن L13 

06-10 NOV القانون الدولي للمحامين لندن L21 

06-10 NOV المواجهة التشريعية لجرائم غسل االموال لندن L12 

06-10 NOV استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 

06-10 NOV المستندية االعتمادات الرياض L31 

06-10 NOV القانونية لغير القانونيين المهارات لندن L15 

13-17 NOV أصول وآداب المرافعات القانونية الدار البيضاء L16 

13-17 NOV القانون االداري لندن L1 

13-17 NOV أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الدار البيضاء L2 

20-24 NOV االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

20-24 NOV للقانون العام المدخل لندن L33 

20-24 NOV اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان تونس L9 

20-24 NOV المنازعات وتسوية التجاري التحكيم عمان L30 

20-24 NOV المواجهة الدولية لجرائم غسل االموال لندن L17 

20-24 NOV والتجارة األعمال عقود صياغة باريس L28 

27 NOV - 01DEC استراتيجيات مكافحة الفساد عمان L4 
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04-08 DEC االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 

04-08 DEC أحكام المخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي لندن L5 

11-15 DEC الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن L11 

11-15 DEC األمنية األزمات إدارة لندن L29 

18-22 DEC أسس وتطبيقات العدالة االنتقالية الرباط L2 

25-29 DEC نظام العمل السعودي لندن L18 

25-29 DEC المالي االحتيال جرائم مكافحة لندن L24 

25-29 DEC االطار القانوني للملكية الفكرية لندن L8 

25-29 DEC اآلليات الدوليات لحماية حقوق االنسان تونس L19 

25-29 DEC اإلدارية للقرارات القانونية الصياغة لندن L32 

25-29 DEC العمل عقود صياغة لندن L27 

25-29 DEC االتجاهات الحديثة في التحقيقات االدارية لندن L10 
 

 2017- السياسة و العالقات الخارجية
 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

 الربع األول

02-06 JAN الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

09-13 JAN الدولية المعاصرةالتحليل السياسي المتقدم للقضايا  لندن P2 

16-20 JAN العالقات الدولية من منظور معرفي لندن P3 

23-27 JAN القانون الدولي المعاصر لندن P4 

06-10 FEB آفاق التعاون الدولي في ظل العولمة لندن P5 

06-10 FEB الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

06-10 FEB القانون الدولي االنساني لندن P7 

13-17 FEB التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

13-17 FEB القانون الدبلوماسي والقنصلي لندن P9 

20-24 FEB أسس وآليات النظام العالمي الجديد لندن P10 

06-10 MAR التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

06-10 MAR الدولي لحقوق االنسانالقانون  لندن P11 

06-10 MAR المهارات والمعارف الدبلوماسية لندن P12 

13-17 MAR مبادئ القانون الدولي العام لندن P13 

13-17 MAR الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

13-17 MAR القانون الدولي االنساني لندن P7 

20-24 MAR للدبلوماسيينالحصانات القضائية  لندن P6 

20-24 MAR التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

20-24 MAR التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 
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 الربع الثاني

27-31 MAR التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

27-31 MAR من منظور معرفيالعالقات الدولية  لندن P3 

03-07 APR الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

03-07 APR القانون الدولي المعاصر لندن P4 

10-14 APR آفاق التعاون الدولي في ظل العولمة لندن P5 

17-21 APR الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

24-28 APR القانون الدولي االنساني لندن P7 

01-05 MAY التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

08-12 MAY القانون الدبلوماسي والقنصلي لندن P9 

15-19 MAY أسس وآليات النظام العالمي الجديد لندن P10 

22-26 MAY التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

05-09 JUN لحقوق االنسانالقانون الدولي  لندن P11 

 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

05-09 JUN المهارات والمعارف الدبلوماسية لندن P12 

05-09 JUN مبادئ القانون الدولي العام لندن P13 

05-09 JUN الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

12-16 JUN القانون الدولي االنساني لندن P7 

12-16 JUN الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

19-23 JUN التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

19-23 JUN التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

 الربع الثالث

03-07 JUL العالقات الدولية من منظور معرفي لندن P3 

10-14 JUL النظام العالمي الجديد أسس وآليات لندن P10 

07-11 AUG الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

07-11 AUG التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

07-11 AUG القانون الدولي المعاصر لندن P4 

07-11 AUG آفاق التعاون الدولي في ظل العولمة لندن P5 

07-11 AUG الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

07-11 AUG القانون الدولي االنساني لندن P7 

07-11 AUG التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

14-18 AUG القانون الدبلوماسي والقنصلي لندن P9 

14-18 AUG أسس وآليات النظام العالمي الجديد لندن P10 

14-18 AUG التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

21-25 AUG القانون الدولي لحقوق االنسان لندن P11 

21-25 AUG المهارات والمعارف الدبلوماسية لندن P12 
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21-25 AUG مبادئ القانون الدولي العام لندن P13 

28 AUG -01 SEP الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

04-08 SEP القانون الدولي االنساني لندن P7 

11-15 SEP الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

11-15 SEP التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

18-22 SEP التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

 الربع الرابع

02-06 OCT والمزايا الدبلوماسيةالحصانات  لندن P1 

09-13 OCT التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

09-13 OCT العالقات الدولية من منظور معرفي لندن P3 

09-13 OCT القانون الدولي المعاصر لندن P4 

09-13 OCT آفاق التعاون الدولي في ظل العولمة لندن P5 

16-20 OCT الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

16-20 OCT القانون الدولي االنساني لندن P7 

16-20 OCT التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 

23-27 OCT القانون الدبلوماسي والقنصلي لندن P9 

06-10 NOV العالمي الجديدأسس وآليات النظام  لندن P10 

06-10 NOV التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة لندن P2 

06-10 NOV القانون الدولي لحقوق االنسان لندن P11 

13-17 NOV المهارات والمعارف الدبلوماسية لندن P12 

20-24 NOV مبادئ القانون الدولي العام لندن P13 

27 NOV -01 DEC الحصانات والمزايا الدبلوماسية لندن P1 

04-08 DEC القانون الدولي االنساني لندن P7 

11-15 DEC الحصانات القضائية للدبلوماسيين لندن P6 

20-24 DEC التعاون الدولي في مجال مكافحة االرهاب لندن P8 
 

 

 ادم هاسنر        

    مدير التسويق    
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