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أصول المرافعة وإعداد المذكرات والتقارير ® 

المقدمة:
أسفر الواقع العلمي عن وجود العديد من العقبات والمشكالت التي تواجه الممارسين لمهنة المحاماة والعاملين بإدارات وأقسام الشؤون القانونية سواء في التحضير للمرافعة 
في الدعاوى أو بممارستها أو في إعداد المذكرات والبحوث القانونية، وتتركز غالبيتها في اإللمام بالمبادئ األساسية للمرافعة من الناحية اإلجرائية وفي العالقة التبادلية بين 

القضاء والمحاماة، فضاًل عن مهارات وفن إعداد مذكرات الدفاع وتضمينها للدفوع الشكلية أو اإلجرائية أو الموضوعية، واألدلة التي يتم االستناد إليها.

ومن هنا تأتي أهمية عقد برنامج”  أصول المرافعة وإعداد المذكرات والتقارير” لتوضيح هذه المفاهيم وتنمية مهارات المشاركين بها في مجال الترافع والمحاماة أمام القضاء 
بكافة صوره. وتتعرض الدورة أيضا ألصول كتابة المذكرات أمام القضاء واألسس الفنية التي يتعين مراعاتها عند إعداد المذكرة القانونية ودور الدفاع عند صياغة المذكرات 

الجنائية واألحكام العامة للمذكرات والفروق الجوهرية بين الدفوع والدفاع واألسلوب العلمي لكتابة المذكرات وأنواع الدفوع وتقسيماتها.

ويقدم هذا البرنامج التدريبي شرحا عن ماهية المرافعة وتنظيمها واألحكام التي تخضع لها كاالرتجال واألسلوب واللغة؟ اإللقاء؟ كيفية التدرج والتسلسل في عرض حجج 
ووجهات نظر رجل القانون إلقناع وعدم إرهاق المحكمة، كما يقدم البرنامج شرحا عن إجراءات التقاضي ورفع الدعاوي وما يستتبع ذلك من التزامات على المدعي والمدعى 
عليه باإلضافة إلى طريقة كتابة المذكرات القانونية وإعداد التقارير، وذلك ألن المرافعة تعد عنصرا أساسيا؟ جوهريا من عناصر أصول المحاكمات في الحياة القضائية ألنها 

تمثل الدفاع شفاهة أو كتابة عن رأي أو قضية.

اهداف الدورة :
تنمية مهارات المتدربين في مجال التفسير القانوني للنصوص القانونية ، وتزويدهم بالمعارف الالزمة لكتابة الدفوع واعداد المذكرات القانونية والمراسالت القانونية �
القدرة على التحليل واالستنباط والقياس من خالل أعمال العقل والمنطق �
تعزيز مهارة المتدربين في اختيار األلفاظ والتراكيب اللغوية للتعبيرعن وجهة نظره وعرض أفكاره �
القدرة والتميز في دراسة القضايا والموضوعات ذات الطبيعة القانونية �
االبداع في اعداد المذكرات القانونية بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني �
مهارات استخدام اللغة القانونية والشروط الشكلية والموضوعية لكتابة المذكرات القانونية �
معرفة كيفية إعداد مذكرات مشمولة برأي القانوني واألحكام والفقه القانوني �
فهم الطبيعة القانونية للمشورة القانونية ومدى أهميتها �

تطبيق افضل ممارسات صياغة المشورة القانونية �

المواضيع الرئيسية:
األطر القانونية الواجب مراعاتها عند التفسير �
قواعد التفسير القانون �
طرق التفسير القانوني �
أنواع التفسير القانوني �
الجهة القائمة على التفسير القانوني �
آثار التفسير القانوني �
عناصر المذكرة القانونية �
مهارة صياغة المذكرة القانونية �

أنواع المذكرات القانونية �

الفئة المستهدفة :
مديرو وأعضاء اإلدارات القانونية و المحامون في المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والدوائر الحكومية والوزارات شاغلوا الوظائف القانونية و التحقيقيات والمختصين 

في اإلدارات القانونية و الباحثين القانونيين والمحامين، والمرشحون لشغل تلك الوظائف.
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الوحدة األولى :

مقدمة في تفسير النصوص القانونية

علم القانون وأسس وضعه �
الخصائص المميزة للقانون �
التقسيمات المميزة للقانون �
التفسير القانوني �
أصول التفسير القانوني �
مهارات وتطبيقات عملية في التفسير القانوني �

الوحدة الثانية :

طرق تفسير النصوص القانونية

طرق التفسير الخارجية للنصوص القانونية �
المذكرة اإليضاحية «
مناقشات السلطة التشريعية «
القوانين األجنبية المستقى منها التشريع «
طرق التفسير الداخلية للنصوص القانونية �

قاعدة من باب أولى «
مفهوم المخالفة «
القياس «

الوحدة الثالثة:

مراحل وآليات صناعة المشورة القانونية

تحديد موضوع المشورة القانونية �
النصوص القانونية والالئحية ذات الصلة بموضوع المشورة القانونية.  �

المهارات اللغوية
المنهجية العلمية في صياغة المشورة القانونية �
آثار المشورة القانونية والقدرة على اإلقناع �

الوحدة الرابعة:

المذكرة القانونية

التعريف �
مواضيع المذكرات القانونية �
أركان المذكرات القانونية �
من له الحق في تحرير المذكرة القانونية �

الوحدة الخامسة:

أصول كتابة المذكرة القانونية

األسس الفنية التي يتعين مراعاتها عند إعداد المذكرة القانونية �

دور الدفاع عند صياغة المذكرات �

األحكام العامة للمذكرات �

األسلوب العلمي والسهل الممتنع عند صياغة المذكرات القانونية �

كيفية صياغة الئحة قانونية تتعلق موضوع معين �

كيفية إعداد مذكرة نتيجة بحث المتظلمات و الشكاوي �

كيفية صياغة الرأي القانوني بالمذكرة �

الوحدة السادسة:

الصياغة واستخدام اللغة القانونية في كتابة المذكرة القانونية

الشروط الموضوعية لكتابة المذكرة القانونية �

اإلطار العام الذى يتعين ان تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية �

أصول وقواعد وإعداد المذكرات القانونية �

المصطلحات القانونية المستخدمة وضرورة االحاطة بكافة جوانبها �

األخطاء الشائعة �

الوحدة السابعة:

مختبر عملي

طريقة صياغة المذكرة القانونية وتكوين الرأي القانوني وصياغة الرأي  �

القانوني.

تطبيق عملي على كتابة المذكرة القانونية �

تدريبات عملية على لغة القانون والصياغة القانونية �

التدريب على السمات األسلوبية القانونية في اللغة العربية وما يجب مراعاته  �

على كافة المستويات اللغوية من مفردات وتركيب وصياغة تركيبية إلعطاء 

معنى دقيق.



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 :........................)أصول المرافعة وإعداد المذكرات والتقارير ®( 

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.


