لجنة الدورات التدريبية والتعليم المستمر – نقابة المحامين األردنيين
بالتعاون مع شركة نور األردن للتعليم القانوني المستمر
تقدمان
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دورة مكثفةةةو مو عةةةو عةةةةى تلةةةمو ععةةةر ةلةةةو م موع ةةةا  60لةةةاعو تدرة ةةةةو تةةةم الفتةةةرة مةةةا ةةةةن
 2019/10/9الى .2019/11/27
ت ةةدا الةةدورة الةةى تهةةوةر م ةةاراف الملةةامم تةةم الةالةةو القاقوقةةةو اسق ةة ةةةو اةةرا ة الةةتماعا ملادثةةو
وكتا ةةو مةةن دةةسة درالةةو قلةةوي وومثةةةو تةةم موا ةةة القةةاقون الرئةلةةو الةالةةو اسق ةة ةةةو والقةةةا
تدرة اف كتا ةو وعفوةو متمةقو ا.
الموا ة المدرولو هةم مقدمةو تةم ممارلةو القةاقون تةم الةدوة المدتةفةو اةاقون المقةود الملة ولةو
التقلةةةرةو اةةاقون العةةركاف القةةاقون الت ةةارا التعةةرةماف المقارةةةو التقا ةةم والتلكةةة القةةاقون
ال ائم القاقون الدولم والقاقون المقارن.
ةعتره عةى من ةل ر هةه الةدورة ون ةكةون ملامةةا مة اوس وو متةدر ا وون ةمتةةً ملةتوا متولةها
عةى األاة تم الةالو اسق ةة ةو .ولوا ةت تقةةة الملةتوا عةن هرةةم المقا ةةو العدلةةو و/وو ا ةرا
ع ادة توتة  TOEFLعسمةو  70وو اةةةتس  IELTSعسمةو  .6المةدد األالةى لةمعةاركةن هةو 30
معارً.
الملا رتان تم هه الدورة التدرة ةو هما:
 oالملامةو كاروسةن كارالكو وهم ملامةو كقدةو لالةو عةى ردلو الم اولو من ققا و الملامةن
تم كقدا المةةا – اوقتارةو ولدة ا د رة تفوم التل ععرة لقو .األلتاهة كارالكو لوا تكون
الملا رة الرئةلو تم الدورة.
 oالملامةو قور عرتان لةهان وهم ملامةو وردقةو لالةو عةى ع ادة الما لتةر تم القاقون
الت ارا الدولم من اممو للتر تم رةهاقةا ولدة ا د رة تفوم الدمس ععرة لقو تم الممة
كملامةو ثقائةو الةالو.
رلو الدورة هم  250دةقار وردقم تدت عةى دتمتةن.

ةر ى اسهسع عةى اام التفالةة ما تم هلً دوة األةا واللاعاف والموا ة عةى المةا المرتم تم
www.clejordan.com/legalenglish.html
لسلتفلار وتقدة هة اف اسعتراً ةر ى استلاة ألد األراا الملامةو قور لةهان 0796784888
الملامم الدكتور اةاد ال هاةقو  0796780400وو ارلاة رلالو الكتروقةو الى
nsultan@clejordan.com

