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اتقان اللغة والكتابة القانونية
مستوى متقدم ®



الوحدة األولى :

أسس اللغة القانونية
التعريف باللغة القانونية وتمييز المصطلحات �
الهدف من الصياغة القانونية �
تقريب اللغة القانونية لمستخدم الوثيقة �
أنواع اللغة القانونية �
وحدة الشكل ووحدة الموضوع للوثيقة القانونية �

الوحدة الثانية :

إتقان الصياغة الفنية للجملة القانونية
الفرض/ الحالة، والحكم: المخاطب بالحكم �
� Universal الفاعل القانوني العام
� particular الوصف المميز لفئة، المعين بذاته
� multiple subject الفاعل المتعدد
� legal action الفعل القانوني
تصنيف الفاعل القانوني �

الوحدة الثالثة:

مهارات صياغة المذكرات القانونية والقضائية
الصفات الواجب توافرها فى كاتب المذكرة. �
المرحلة السابقة على صياغة المذكرة. �
كيفية كتابة المذكرة فى صياغة قانونية فنية سليمة، واإلطار العام الذى يتعين  �

أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية.
المذكرات التى تقدم من المدعى أو المدعى عليه أمام المحاكم االبتدائية. �
مذكرات الرأي �

الوحدة الرابعة:

التميز في صياغة العقود
الصياغة الفنية والقانونية للديباجة �
مضمون العقد وصياغة الشروط العقدية �
تعريف المصطلحات �
المالحق والمرفقات وصياغتها �
توصيات لحسن الصياغة العقدية �

الوحدة الخامسة:

التركيب التشريعي للنظم واللوائح والقرارات
الديباجة ومواد االصدار �
أركان النظام التشريعي والقرار االداري والالئحة �
نفاذ القرار االداري في مواجهة االفراد واالدارة �
بطالن القرار وانعدامه �
االحكام الختامية للنظم والقرارات �
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المحتويات البرنامج:

الهدف العام :
التمييز بين االوراق القانونية المختلفة في اختيار االلفاظ المناسبة بمكانها  �

المالئم لتعبير عن المعنى المقصود، فضاًل عن التركيب الكلي للوثيقة.
اسس الكتابة والصياغة القانونية �
المهارات العملية – الفنية أو القانونية – لصياغة صحف الدعاوى وكافة  �

مستندات التقاضي
مهارات صياغة المذكرات القضائية والقانونية بأنواعها، وبيان االساليب  �

والتقنيات المثلى للوصول للحرفية في هذا المجال بالتعرف على الوسائل الفنية 
للكتابة والصياغة القانونية.

دراسة تقنيات ومفاهيم كتابة القرارت واللوائح والتعاميم من خالل التطبيق  �
العملي على الصياغة.

المهارات األساسية في الصياغة القانونية وتركيب الجمل. �
مذكرات بيان افتتاح الدعاوى التحكيمية. �
مهارة إعداد مذكرات ُمحكمة االلفاظ على اختالف أنواعها. �
دراسة بعض تقنيات ومفاهيم كتابة صحف الدعاوى والمذكرات. �
كيفية تقييم ومراجعة الصياغة النهائية لصحف الدعاوى والمذكرات وكافة  �

الكتابات القانونية بوجه عام.
ممارسة لتطبيقات وورش عمل عملية لكيفية الصياغة. �

المقدمة :
وتعريفاته،  علم مصطلحاته  لكل  أن  وكما  القانون".  علم  "لغة  القانون  بلغة  ُيقصد 
فكذلك علم القانون له مصطلحاته وتعريفاته الخاصة به. ويقصد بالقانون الذي نتناول 
لغته مجموعة القواعد القانونية التي تكون "النظام القانوني" الذي يحكم فعاًل حياة 
التطبيقي،  اللغوي  المنظور  الناس في مكان معين وزمان معين، ومن  جماعة من 
يندرج تحت مصطلح "لغة القانون" بصفة عامة أنواع مختلفة من أساليب الكتابة 
القانونية، ويقسم البعض لغة القانون إلى ثالث لغات فرعية؛ هي: لغة التشريع، ولغة 
تميزها عن غيرها،  الثالث سمات  اللغات  المحاماة، ولكل من هذه  القضاء، ولغة 
بينما يميز آخرون بين ثالثة أنواع رئيسية للغة القانون من ناحية وظائفها، بصفة 
التشريعية  الكتابة  هي؛  األنواع  وهذه  خاصة  بصفة  تراكيبها،  ناحية  ومن  عامة، 
Legislative writing، والكتابة القضائيةJuridical writing ، الكتابة القانونية 

.Academic legal writing األكاديمية

ويركز هذا البرنامج على قواعد واساليب اللغة القانونية العلمية والعملية مع التدريب 
العملي على صياغة اللوائح والقرارات، وصحف الدعاوى ومذكرات الرأي، وكذلك 

العقود واالتفاقات.

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

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

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)اتقان اللغة والكتابة القانونية - مستوى متقدم ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


