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مقدمة:

إعداد الدراسات القانونية واالستشارات تعد واحده من المهارات التي يجب أن يتمتع بها 
رجال القانون بمختلف وظائفهم، وهي قد تعتمد بشكل كبير على الخبره العملية الطويلة 
واالحتكاك والتجارب، إال أنها ال تتوقف عند هذا الحد، فهي أيضًا تحتاج إلى إسلوب 
علمي في البحث القانوني والتوصل للنتائج فضاًل عن االسلوب القانوني لعرض نتائج 

الدراسة أو الرأي.

المنهجية:

يستخدم في عرض هذا البرنامج التدريبي منهج تأصيلي للبحث في القواعد القانونية التي 
تأصل لدور الباحث القانوني ومسئولياته، ويمتد البرنامج ليشمل كيفية البحث القانوني 
بشكل عام ثم اصدار الدراسة أو االستشارة القانونية وشكلها وضوابطها القانونية، ليختم 
للضوابط  طبقًا  بانواعها  القانونية  االستشارات  تقديم  على  العملي  بالتدريب  البرنامج 

القانونية لتكون محققة الهدافها من خالل التطبيق العملي على حاالت واقعية.

أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون من التميز في:

دراسةتقنياتومفاهيمالبحث القانوني للوصول لنتائج في المسألة محل البحث الصدار  9
الرأي أو الدراسة المطلوبة

العمل  9 الرأي بجهات  القانونية ومذكرات  المزجبينالنظريةوالتطبيقفيكتابةالدراسات 
المختلفة

مهارات التحليل القانوني 9
معرفة القواعد القانونية واجبة التطبيق على االستشارات من حيث دور المستشار  9

ومسئوليته
مهارةإعدادالدراسة القانونية باحتراف 9
تطويرمهاراتكتابةالمذكرات القانونية بشكل عام لدى المشاركين 9
دراسةكيفية استقبال االستشارة القانونية واستكمال التفاصيل الالزمة إلصدارها 9
التعرفعلىمواصفاتالمذكراتالقانونيةالهادفة 9
واالستشارة  9 الدراسة  واصدار  القانونية  الموضوعات  ممارسةعمليةلكيفيةبحث 

القانونية

الوحدة األولى:

التحليل القانوني الموضوعي

الكتابة القانونية من الناحية العلمية �
الفرق بين التحليل القانوني والصياغة القانونية �
التحليل اإلقناعي والتحليل الموضوعي �
خطوات التحليل القانوني األربعه �
اإلسانيد واألدلة ومصادر القواعد القانونية �

الوحدة الثانية:

التعامل مع المسألة محل البحث

إيجاد التكييف القانوني وأهميته �
االطالع على االحكام والنصوص ذات العالقة �
تطبيق القواعد على الوقائع �
استخراج النتيجة �
الفرق بين الرأي القانوني والرأي الشخصي �

الوحدة الثالثة:

تقديم الدراسة ومذكرة الرأي

كيفية كتابة المذكرات القانونية بشكل مهني �
الفرق بين مذكرات الرأي والمذكرات القضائية �
أهمية تعيين الجهة طالبة االستشارة �
شكل مذكرات الرأي القانوني/ االستشارة القانونية المكتوبة �
مفترضات إصدار الرأي وتحفظات المستشار القانوني �

الوحدة الرابعة:

توصيات الصياغة القانونية

خصص جملة لكل فكرة، وال تخصص أكثر من فكرة للجملة الواحدة �
استخدم الجمل القصيرة ومتوسطة الطول �
استخدم أسلوب التبنيد لتجنب استخدام الجمل الطويلة �
استخدم التوازي والتوازن والكلمات التكرارية التركيبية �
وضع الكلمات المتصلة �

الوحدة الخامسة:

ورش العمل التدريبية والحاالت العملية الواقعية



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 :........................)إعداد الدراسات واالستشارات القانونية ®( 

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.


