برامــج
شــهـر
ينايــــر
2017

التعليمات:
»
»
»
»

»التسجيل عن طريق نظام إدارة التدريب .http://tms.dji.ae
»الترشــيحات مــن قبــل الدوائــر الحكوميــة :التواصــل مــع قســم التدريــب لتزويدكــم باســم
المســتخدم وكلمــة المــرور.
»الترشيحات الشخصية :التسجيل في النظام كمستخدم جديد.
» الدفــع (كحــد أقصــى  3أيــام قبــل بــدء البرنامــج) فــي المعهــد مــن الســاعة  7:30صباحــً
حتــى  2:00ظهــرًا ،أو عــن طريــق اإليــداع فــي الحســاب البنكــي الخــاص بمعهــد دبــي
القضائــي فــي بنــك دبــي اإلســامي(.مرفق فــي البريــد اإللكترونــي).

قيمة:

(البد من تحقيق السعادة
لموظفيك حتى يستطيعوا
تحقيق السعادة للمجتمع).
صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
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الحلقة الثانية عشرة -:

« أحكام قانون
المسؤولية الطبية
الجديد «(الجزء األول)»

17

الحلقة الثالثة عشرة -:

16

15

« أحكام قانون
المسؤولية الطبية
الجديد «(الجزء
الثاني)»

24

الحلقة الرابعة عشرة -:

23

22

« أحكام قانون نقل
وزراعة األعضاء
واألنسجة البشرية
الجديد»
لالستعالم والتسجيل:
قسم التأهيل والتدريب،
البريد اإللكترونيtraining@dji.gov.ae :
بدرية الغيثي ،042054139 :آمنة الشامسي042054133 :
هيفاء المري ،042054130 :شمسة عبيد بن عاضد 042054135 :

مهارة

يبدأ النجاح عندما
تؤمن بأن الشيء
الذي تبتغيه
ممكن

31

الحلقة الخامسة عشرة -:
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« التنظيم القانوني
للمصنفات الدوائية»
( الجزء األول).

DJI-OP-02/02

الحلقات النقاشية
للجوانب التطبيقية والعملية لقانون المعامالت المدنية
الهدف العام-:
تهــدف هــذه الحلقــات إلــى معالجــة الجوانــب التطبيقيــة والمشــكالت العمليــة للقانــون المدنــي ويتحقــق
ذلــك بتنــاول أحــكام الملكيــة الفكريــة واألدبيــة وتطبيقاتهــا المعاصــرة فــي المجــال اإلعالمــي وابتــكار برامــج
المعلومــات والروبوتــات والمصنفــات الدوائيــة والنباتيــة المســتحدثة وحقــوق األداء العلنــي.
المحاور-:
 1مناقشة المستجدات العملية في نطاق مسؤولية المقاول والمهندس المعماري
في ظل أحكام عقود اإلنشاءات الدولية ( الفيديك)
 2مناقشة المسؤوليات المهنية األخرى كمسئولية الطبيب والمحامي والصحفي والمنتج
والفندقي والمسؤولية الرياضية وعقود الرعاية الرياضية ،والمسؤولية المدنية عن األضرار البيئية.

الحلقة الثانية عشرة -:

الـحـــلقــة

12

« أحكام قانون المسؤولية الطبية
الجديد «(الجزء األول)»
المدرب :األستاذ الدكتور /مدحت عبدالعال.
اليوم :الثالثاء.
التاريخ 10 :يناير .2017
مساء .
الوقت8:00– 6:00 :
ً
عدد األيام1 :
عدد الساعات :ساعتان.
الفئة المستهدفة :القانونيون والمجتمع.
المشرف :بدرية الغيثي.

DJI-OP-02/02

الحلقات النقاشية
للجوانب التطبيقية والعملية لقانون المعامالت المدنية
الهدف العام-:
تهــدف هــذه الحلقــات إلــى معالجــة الجوانــب التطبيقيــة والمشــكالت العمليــة للقانــون المدنــي ويتحقــق
ذلــك بتنــاول أحــكام الملكيــة الفكريــة واألدبيــة وتطبيقاتهــا المعاصــرة فــي المجــال اإلعالمــي وابتــكار برامــج
المعلومــات والروبوتــات والمصنفــات الدوائيــة والنباتيــة المســتحدثة وحقــوق األداء العلنــي.
المحاور-:
 1مناقشة المستجدات العملية في نطاق مسؤولية المقاول والمهندس المعماري
في ظل أحكام عقود اإلنشاءات الدولية ( الفيديك)
 2مناقشة المسؤوليات المهنية األخرى كمسئولية الطبيب والمحامي والصحفي والمنتج
والفندقي والمسؤولية الرياضية وعقود الرعاية الرياضية ،والمسؤولية المدنية عن األضرار البيئية.

الحلقة الثالثة عشرة -:

الـحـــلقــة

13

« أحكام قانون المسؤولية الطبية
الجديد «(الجزء الثاني)»
المدرب :األستاذ الدكتور /مدحت عبدالعال.
اليوم :الثالثاء.
التاريخ 17 :يناير .2017
مساء .
الوقت8:00– 6:00 :
ً
عدد األيام1 :
عدد الساعات :ساعتان.
الفئة المستهدفة :القانونيون والمجتمع.
المشرف :بدرية الغيثي.

DJI-OP-02/02

الحلقات النقاشية
للجوانب التطبيقية والعملية لقانون المعامالت المدنية
الهدف العام-:
تهــدف هــذه الحلقــات إلــى معالجــة الجوانــب التطبيقيــة والمشــكالت العمليــة للقانــون المدنــي ويتحقــق
ذلــك بتنــاول أحــكام الملكيــة الفكريــة واألدبيــة وتطبيقاتهــا المعاصــرة فــي المجــال اإلعالمــي وابتــكار برامــج
المعلومــات والروبوتــات والمصنفــات الدوائيــة والنباتيــة المســتحدثة وحقــوق األداء العلنــي.
المحاور-:
 1مناقشة المستجدات العملية في نطاق مسؤولية المقاول والمهندس المعماري
في ظل أحكام عقود اإلنشاءات الدولية ( الفيديك)
 2مناقشة المسؤوليات المهنية األخرى كمسئولية الطبيب والمحامي والصحفي والمنتج
والفندقي والمسؤولية الرياضية وعقود الرعاية الرياضية ،والمسؤولية المدنية عن األضرار البيئية.

الحلقة الرابعة عشرة -:

الـحـــلقــة

14

« أحكام قانون نقل وزراعة األعضاء
واألنسجة البشرية الجديد»
المدرب :األستاذ الدكتور /مدحت عبدالعال.
اليوم :الثالثاء.
التاريخ 24 :يناير .2017
مساء .
الوقت8:00– 6:00 :
ً
عدد األيام1 :
عدد الساعات :ساعتان.
الفئة المستهدفة :القانونيون والمجتمع.
المشرف :بدرية الغيثي.

DJI-OP-02/02

الحلقات النقاشية
للجوانب التطبيقية والعملية لقانون المعامالت المدنية
الهدف العام-:
تهــدف هــذه الحلقــات إلــى معالجــة الجوانــب التطبيقيــة والمشــكالت العمليــة للقانــون المدنــي ويتحقــق
ذلــك بتنــاول أحــكام الملكيــة الفكريــة واألدبيــة وتطبيقاتهــا المعاصــرة فــي المجــال اإلعالمــي وابتــكار برامــج
المعلومــات والروبوتــات والمصنفــات الدوائيــة والنباتيــة المســتحدثة وحقــوق األداء العلنــي.
المحاور-:
 1مناقشة المستجدات العملية في نطاق مسؤولية المقاول والمهندس المعماري
في ظل أحكام عقود اإلنشاءات الدولية ( الفيديك)
 2مناقشة المسؤوليات المهنية األخرى كمسئولية الطبيب والمحامي والصحفي والمنتج
والفندقي والمسؤولية الرياضية وعقود الرعاية الرياضية ،والمسؤولية المدنية عن األضرار البيئية.

الحلقة الخامسة عشرة -:

الـحـــلقــة

15

« التنظيم القانوني للمصنفات
الدوائية » ( الجزء األول).
المدرب :األستاذ الدكتور /مدحت عبدالعال.
اليوم :الثالثاء.
التاريخ 31 :يناير .2017
مساء .
الوقت8:00– 6:00 :
ً
عدد األيام1 :
عدد الساعات :ساعتان.
الفئة المستهدفة :القانونيون والمجتمع.
المشرف :بدرية الغيثي.
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