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  ٢٠١٩- ٢٠١٨مواعيد ورش العمل لدورة 
  ٢٠١٩حزيران  ٣ ولغاية ٢٠١٨تشرين األول  ١٨من 

  

  ٢٠١٩- ٢٠١٨ اطالق النقيب دورةالساعة الواحدة: تشرين األول:  ١٨ الخميساالفتتاح نهار 

  

  
  المكان

 

  
  المحاضر

 

  
  المادة

 

  
  التوقيت

 

  
  التاريخ

 

          

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

  
  ه الشدياقاندر أ.النقيب 

  
  1:00  ٢٠١٩-٢٠١٨ دورة اط$ق

١٨/١٠/٢٠١٨  
  (الخميس)

          

 محاضرات قاعة
 ٣. ط النقابة

 مكّيه محمود ق.
 المدنية المحاكمات أصول

  )المستعجلة ا.مور قضاء(
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

١٨/١٠/٢٠١٨  
   )الخميس(

 صقر أ. اسكندر

  
 العقود صياغة

٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

     

 محاضرات قاعة
 ٣. ط النقابة

 مكّيه محمود ق.
 المدنية المحاكمات أصول

  )المستعجلة ا.مور قضاء(
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

٢٢/١٠/٢٠١٨  
 (ا7ثنين)

  
 صقر أ. اسكندر

  
  العقود صياغة

 

٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

 محاضرات قاعة
 ٣. ط النقابة

 مكّيه محمود ق.
 المدنية المحاكمات أصول

  )المستعجلة ا.مور قضاء(
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

٢٩/١٠/٢٠١٨  
   (ا7ثنين)

 صقر أ. اسكندر

  
 العقود صياغة

٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

 مكّيه محمود ق.
 المدنية المحاكمات أصول

  )المستعجلة ا.مور قضاء(
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

٥/١١/٢٠١٨  
 (ا7ثنين)

 بسام وھبةق. 
  رقابة ديوان المحاسبة

 
٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

 الخازن دوراق. 
 المدنية المحكمات أصول
 )تنفيذ أصول(

٣:٣٠ – ٢:٠٠ 
١٢/١١/٢٠١٨  

   (ا7ثنين)
 وھبة بسام. ق

 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ رقابة ديوان المحاسبة

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

 الخازن دوراق. 
 المدنية المحكمات أصول
 )تنفيذ أصول(

٣:٣٠ – ٢:٠٠ 
١٩/١١/٢٠١٨  

 (ا7ثنين)
 د. شربل القارح

  قوانين تكنولوجيا المعلومات

 
٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

  الصلح ق. ثريا

 
 ٣:٣٠ – ٢:٠٠ إدارية أصول

٢٦/١١/٢٠١٨  
 (ا7ثنين)

 القارح د. شربل
  قوانين تكنولوجيا المعلومات

 
٥:٣٠ – ٤:٠٠ 
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  المكان

 

  
  المحاضر

 

  
  المادة

 

  
  التوقيت

 

  
  التاريخ

 

          

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

  الصلح ق. ثريا

 

 إدارية أصول
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

٣/١٢/٢٠١٨  
  د. بيار الخوري (ا7ثنين)

 
 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ الملكية الفكرية

      

 قاعة محاضرات
  ٣النقابة ط. 

  بيار حناأ. 

 
 ٣:٣٠ – ٢:٠٠ وآدابھا المھنة تنظيم

١٠/١٢/٢٠١٨  
   (ا7ثنين)

 صقر أ. اسكندر

  
 العقود صياغة

٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

  بيار حناأ. 

 
 ٣:٣٠ – ٢:٠٠ وآدابھا المھنة تنظيم

١٧/١٢/٢٠١٨  
  قوتلي أ. ريان (ا7ثنين)

 
 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ التحكيم

 صباحاً  ٧/٠١/٢٠١٩مساًء ولغاية  ٢٠/١٢/٢٠١٨عطلة عيد المي�د من 

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

  أ. وسام ابو سليمان

 
 ٣:٣٠ – ٢:٠٠ وتطبيقاته الضريبي النظام

٠٧/٠١/٢٠١٩  
  قوتلي أ. ريان (ا7ثنين)

 
 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ التحكيم

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

  سليمان أ. وسام ابو

 
 ٣:٣٠ – ٢:٠٠ وتطبيقاته الضريبي النظام

١٤/٠١/٢٠١٩  
 (ا7ثنين)

 بشاره أ. فادي
 المدنية المحاكمات أصول

 )وا7ستئناف البداية(
٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

  أ. وسام ابو سليمان

 
 ٣:٣٠ – ٢:٠٠ وتطبيقاته الضريبي النظام

٢١/٠١/٢٠١٩  
 (ا7ثنين)

 بشاره فاديأ. 
 المدنية المحاكمات أصول

 )وا7ستئناف البداية(
٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

  أ. وسام ابو سليمان

 
 ٣:٣٠ – ٢:٠٠ وتطبيقاته الضريبي النظام

٢٨/٠١/٢٠١٩  
   (ا7ثنين)

 رعد صقر عزيزة أ.
 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ العقارية المعام$ت

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

 قزي جون ق.
  القضائية المعونة
 التمييز أسباب

٣:٣٠ – ٢:٠٠ 
٠٤/٠٢/٢٠١٩  

   (ا7ثنين)
 رعد صقر عزيزة أ.

 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ العقارية المعام$ت

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

 قزي جون ق.
  القضائية المعونة
 التمييز أسباب

٣:٣٠ – ٢:٠٠ 
١١/٠٢/٢٠١٩  

   (ا7ثنين)
 رعد صقر عزيزة أ.

 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ العقارية المعام$ت
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  المكان

 

  
  المحاضر

 

  
  المادة

 

  
  التوقيت

 

  
  التاريخ

 

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

 قزي جون ق.
  القضائية المعونة
 التمييز أسباب

٣:٣٠ – ٢:٠٠ 
١٨/٠٢/٢٠١٩  

 (ا7ثنين)
 مرقص بول د.

 من المصرفية العمليات
 القانونية الوجھة

٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

 قزي جون ق.
  القضائية المعونة
 التمييز أسباب

٣:٣٠ – ٢:٠٠ 
٢٥/٠٢/٢٠١٩  

 (ا7ثنين)
 مرقص بول د.

 من المصرفية العمليات
 القانونية الوجھة

٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٥بيت المحامي ط. 

 د. ليلى عازوري
 والضمان العمل قانون

 ا7جتماعي
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

٠٤/٠٣/٢٠١٩  
 (ا7ثنين)

 خوري فريد أ.
 المدنية الشركات تأسيس

 والتجارية
٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٥بيت المحامي ط. 

 د. ليلى عازوري
 والضمان العمل قانون

 ا7جتماعي
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

١١/٠٣/٢٠١٩  
 (ا7ثنين)

 خوري فريد أ.
 المدنية الشركات تأسيس

 والتجارية
٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٥بيت المحامي ط. 

 د. ليلى عازوري
 والضمان العمل قانون

 ا7جتماعي
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

١٨/٠٣/٢٠١٩  
 (ا7ثنين)

 منصوري وسيم د.
 المدنية الشركات تأسيس

 والتجارية
٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٥بيت المحامي ط. 

 ليلى عازوريد. 
 والضمان العمل قانون

 ا7جتماعي
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

٢٦/٠٣/٢٠١٩  
 (الث$ثاء)

 منصوري وسيم د.
 المدنية الشركات تأسيس

 والتجارية
٥:٣٠ – ٤:٠٠ 

      

قاعة محاضرات 
  ٥بيت المحامي ط. 

  ٣:٣٠ – ٢:٠٠ 
٠١/٠٤/٢٠١٩  

 (ا7ثنين)
  د. طوني عيسى

 
 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ قوانين النفط والغاز

 
  د. طوني عيسى

 
    قوانين النفط والغاز

قاعة محاضرات 
  ٥بيت المحامي ط. 

  ٣:٣٠ – ٢:٠٠ 
٠٨/٠٤/٢٠١٩  

 (ا7ثنين)
  د. طوني عيسى

 
 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ قوانين النفط والغاز

 
  د. طوني عيسى

 
    قوانين النفط والغاز

قاعة محاضرات 
  ٥بيت المحامي ط. 

 ا.سطا أ. راوية
 والحساب المجمع القرض

    المشترك
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

١٦/٠٤/٢٠١٩  
  عيد الياس ق. (الث$ثاء)

 
 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ الجزائية المحاكمات أصول
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 صباحاً  ٠٦/٠٥/٢٠١٩لغاية و مساءً  ١٧/٠٤/٢٠١٩عطلة عيد الفصح من 

  
  المكان

 

  
  المحاضر

 

  
  المادة

 

  
  التوقيت

 

  
  التاريخ

 

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

 ا.سطا أ. راوية
 والحساب المجمع القرض

    المشترك
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

١٤/٠٥/٢٠١٩  
  عيد الياس ق. )الث$ثاء(

 
 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ الجزائية المحاكمات أصول

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

 د. شربل القارح
  قوانين تكنولوجيا المعلومات

 
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

٢١/٠٥/٢٠١٩  
  عيد الياس ق. (الث$ثاء)

 
 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ الجزائية المحاكمات أصول

     

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

 د. شربل القارح
  قوانين تكنولوجيا المعلومات

 
٣:٣٠ – ٢:٠٠ 

٢٨/٠٥/٢٠١٩  
  عيد الياس ق. (الث$ثاء)

 
 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ الجزائية المحاكمات أصول

      

قاعة محاضرات 
  ٣النقابة ط. 

  د. بيار الخوري

 
 ٣:٣٠ – ٢:٠٠ الملكية الفكرية

٠٣/٠٦/٢٠١٩  
  د. بيار الخوري (ا7ثنين)

 
 ٥:٣٠ – ٤:٠٠ الملكية الفكرية

      

  
   

 
   

      

  
   

 
   

      

      

      

      

      

      

 أ.: االستاذ؛ ق.: القاضي؛ د.: الدكتور


