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تقديم:
يقصد باإلقناع أن يصبح المتلقي معتنق لفكرتك، ال باعتبارها فكرتك أنت، ولكن أصبحت فكرته الخاصة به والتي انبثقت من داخل نفسه وكان لك فضل إثارتها وتحريكها والكشف 
عنها، وهناك الكثير من التعريفات العلمية لعملية اإلقناع تدور أغلبها حول التأثير في المتلقي، أي أن مدار االقناع بناء الحجة القانونية المنطقية باالضافة للتمكن من فنون الحوار 

أو اساليب العرض المستخدمة، وال شك في حاجة القانونيين لتلك المهارة إلى جوار مهارات أخرى نعرض لها في هذا البرنامج التدريبي.

المنهجية:
تقوم منهجية التدريب في هذا البرنامج على منهج استنباطي في التعرض لقواعد التحليل القانوني، وكيفية االستدالل القانوني مع التدريب العملي من خالل دراسة حاالت واقعية 

يتم من خاللها عرض أصول التحليل والبحث القانوني والتدليل عليه للوصول بالمشارك لإلبداع في مهارات االقناع والتحليل القانوني.

األهداف:
سيتمكن المشاركون من التميز في:

كيفية تحليل الوقائع المنتجة قانونًا ½
البحث القانوني وأهمية التكييف القانوني وكيفية القيام به ½
تطبيق قواعد ومناهج التفسير القانوني ½
الفرق بين تحليل الموضوعات وتحليل النصوص ½
التفسير والتحليل للنصوص القانونية ½
ترتيب الوقائع واالسانيد القانونية ½
قواعد االقناع وترتيب االدلة القانونية ½
التدريب العملي على مهارة االقناع وبناء الحجة القانونية ½

الوحدة االولى:
التحليل والبحث القانوني

تحديد موضوع ووقائع البحث القانوني ½
التكييف القانوني ½
تحديد القواعد القانونية المطبقة ½
مقتضى إنزال الوقائع على النص القانوني ½
الوصول لنتيجة التحليل القانوني ½

الوحدة الثانية:
أهمية التفسير القانوني في التحليل والبحث

مذاهب التفسير ½
النصوص التي يجوز تفسيرها ½
حاالت الغموض والنقص واالخطاء المادية ½
طرق التفسير الداخلية ½
طرق التفسير الخارجية ½

الوحدة الثالثة:
تحليل النص القانوني

تركيب الجملة القانونية ½
الفرض/ الحالة، والحكم: المخاطب بالحكم ½
½ legal subject الفاعل
½ legal action الفعل القانوني
تصنيف الفاعل القانوني ½

الوحدة الرابعة:

بناء الحجة القانونية

الترتيب المنطقي ½

قاعدة الهرم المقلوب ½

قاعدة استخدام السالح األقوى ½

االحاطة الموضوعية والشكلية ½

شمول العناصر الموضوعية ½

الوحدة الخامسة:

ورشة عمل على بناء الحجة واالقناع والتحليل في العمل القانوني



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 :........................)المهارات القانونية في االقناع وبناء الحجة وتحليل القضايا ®( 

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.


