يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم
 أيام5 برنامج تدريبي وورش عملية لمدة

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or
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اتقان فن المناظرات في
العمل القانوني والقضائي ®
تقديم:
المناظرة في المعنى االصطالحي القانوني لها معان ثالث؛ األول ويشتق من النظير والمقصود الندية في الخصومة أو في عرض اآلراء والتدليل عليها وهي ال تبتعد كثيراً عن
مفهوم بناء الحجة واإلقناع أو ما قد يعبر عنه بالمجادلة القانونية؛ والثانية المشتق من النظر ويستخدم هذا المصطلح في بعض الدول العربية في المجال القانوني داخل مضمون
االختبار النظري لالشخاص القانونيين كالمحامين والقضاة وغيرهم؛ أما المعنى الثالث فيشتق أيضاً من النظر ولكن بمفهوم المعاينة المادية لألدلة الجنائية .ويركز هذا البرنامج
بشكل أساسي على ما يتعلق بالمفهوم االول وهو مفهوم المجادلة القانونية مع التعرض للمفهومين األخرين.

المنهجية:
تقوم منهجية التدريب في هذا البرنامج على منهج تأصيلي في التعرض للقواعد الفرعية للوصول لقواعد المناظرة القانونية ،وكيفية بناء وعرض االستدالل القانوني مع التدريب
ً
وصوال بالمشاركين للتميز في مهارات المناظرة في العمل القانوني والقضائي.
العملي عليه

األهداف:
سيتمكن المشاركون من التميز في:
½ ½كيفية اإلعداد الجيد للمناظرات القانونية
½ ½البحث القانوني وكيفية القيام به وأهميته في المناظرات القانونية
½ ½االلمام بمصادر القواعد القانونية
½ ½قواعد بناء الحجة واالقناع
½ ½ترتيب الوقائع واالسانيد القانونية
½ ½معرفة مفهوم المناظرة الجنائية وضوابطه
½ ½معرفة نظام تناظر القضاة والمحامين في بعض الدول
½ ½التدريب العملي على مهارة المناظرات القانونية من خالل ()Role Play

المحتويات البرنامج:
الوحدة الرابعة:

الوحدة االولى:
اإلعداد للمناظرات القانونية

مفاهيم أخرى للمناظرة

½ ½البحث القانوني الموضوعي
½ ½تكييف الموضوع
½ ½تحديد القواعد القانونية المطبقة
½ ½إستخدام مصادر التشريع
½ ½مقتضى إنزال الوقائع على النص القانوني

½ ½المعاينة الجنائية
½ ½ضوابط المناظرة في النظام الجنائي
½ ½مناظرة القضاة
½ ½مناظرة المحامين
½ ½مناظرة أعضاء الهيئات القضائية

الوحدة الثانية:
الجدال بالدليل (مصادر االدلة القانونية)

الوحدة الخامسة:

½ ½النص وأهميته
½ ½السوابق القضائية
½ ½األعراف السارية
½ ½دور الفقه القانوني والشرعي
½ ½مكانة القواعد الدولية في القوانين المحلية

التدريب العملي (بطريقة توزيع األدوار) على فن المناظرات في العمل القانوني
والقضائي

الوحدة الثالثة:
بناء الحجة القانونية
½ ½الترتيب المنطقي
½ ½قاعدة الهرم المقلوب
½ ½قاعدة استخدام السالح األقوى
½ ½االحاطة الموضوعية والشكلية
½ ½شمول العناصر الموضوعية
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نمـــــوذج التسجيــــــل
هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:
 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  00971 4 4571800لتحجز مكانا بشكل مؤقت.
إدارة التدريب 00971 4 4571801 :

		
 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:

المحــاضــرات  9.00 :صباحاً ــ  2.30بعد الظهر.
الوجبات الخفيفة  :األولى  10.30ــ الثانية 12.30
وجـــبة الغــداء  2.30 :ــ 3.30

الشهادات

ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

رسوم األشتراك

الجدول اليومي

 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي :يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية  ،ص .ب 74693 :دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة

حجوزات الفنادق

 2900 cدوالر أمريكي للشخص الواحد ،دبي
 3500 cدوالر أمريكي للشخص الواحد ()Overseas
شاملة المواد التوجيهية ،الوثائق ،الغذاء ،القهوة والشاي ،والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة.
ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار
خاصة للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع
لتستفيد من الخصومات الخاصة.

طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز
يرجى تسجيلي في
(اتقان فن المناظرات في العمل القانوني والقضائي ®)

التــاريــخ ........................:

إسـم المشـــــارك .................................................................................................................................................................... :
المؤسسة ....................................... :الوظيفة ...................................... :اإلدارة ........................................................................ :
العنوان .................................... :ص ب  ................................ :المدينة  /البلد ........................................................................ :
رقم الهاتف ............................. :الفاكس  ................................ :البريد اإللكتروني....................................................................... :

نقداً

 cمرفق طيه شيك باسم يوروماتيك
 cالرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:
إسم الشخص المسؤول ................................. :الوظيفة ...................................:اإلدارة ...............................................................:
المؤسسة ......................................... :رقم الهاتف .................................. :الفاكس...................................................................: :
c

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office
109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF
Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
ص.ب 74693 :دبي ـ اإلمارات العربية المتحدة
تليفون - 00971 4 4571800 :فاكس00971 4 4571801 :
www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

