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تقديم:

لضمان  الالزمة  الوسائل  تنظيم  أستوجبت  قد  القانون  سيادة  مبدأ  مقتضيات  كانت  اذا 
تأكيد احترام الهيئات العامة للقوانين ثم استوجب تنظيم هذه الوسائل االعتراف لذوى 
الشأن بحق مقاضاه هذه الهيئات أمام قاض متخصص فى والية النظـر فى تصرفاتها 
كلـها اذا ما قام شـك حول مشروعيتها، فالسلطات والهيئات العامة تباشر بعض مظاهر 
السيادة فى الدولة تحقيقا للصالح العام مما اليدع مجاال للشك فى وجوب معاودة النظر 
فى القواعد التى تحكم روابط القانون الخاص عند محاولة تطبيقها على روابط القانون 
العام ، وإال كان من شأن غير ذلك أهدار الطبيعة الخاصة لهذه الفئة من الروابط مما 

يؤدى الى نتائج غير مقبولة، وهنا يأتي دور القضاء االداري وخصوصية منازعاته.

المنهجية:

تقوم منهجية التدريب في هذا البرنامج على منهج تأصيلي في التعرض لقواعد صياغة 
في  القانوني  االستدالل  وكيفية  االدارية،  القضايا  في  الدفاع  ومذكرات  االدعاء  لوائح 

القضايا االدارية مع التدريب العملي من خالل دراسة حاالت واقعية.

أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون من التميز في:

معرفة القواعد الخاصة في التقاضي االداري �

كيفية تحليل الوقائع المنتجة قانونًا �

البحث القانوني وأهمية التكييف القانوني وكيفية القيام به �

تطبيق قواعد ومناهج صياغة المذكرات القانونية �

الفرق بين تحليل الموضوعات وتحليل النصوص �

شكل المذكرات القانونية وتركيبها �

ترتيب الوقائع واالسانيد القانونية �

قواعد االقناع وترتيب االدلة القانونية �

التدريب العملي على مهارات االدعاء والدفاع في القضايا االدارية �
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الوحدة االولى:

التحليل والبحث القانوني في القضايا

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

الوحدة الثانية:

خصوصية القانون االداري وقضائه

المبادئ االساسية للقانون االداري �
المعايير االدارية �
خصوصية العقود االدارية ومنازعاتها �
االختصاص االداري �

الوحدة الثالثة:

بناء الحجة القانونية في مذكرات ولوائح االدعاء والعرائض االدارية

الترتيب المنطقي �
قاعدة الهرم المقلوب �
قاعدة استخدام السالح األقوى �
االحاطة الموضوعية والشكلية �
شمول العناصر الموضوعية �

الوحدة الرابعة:

تركيب مذكرات الدفاع ولوائح االدعاء االدارية

الديباجة �
الوقائع �
الموضوع �
الطلبات �

الوحدة الخامسة:

ورشة عمل على صياغة لوائح االدعاء ومذكرات الدفاع في القضايا االدارية



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

)مهارات االدعاء والدفاع في القضايا اإلدارية ®( 
التــاريــخ :........................

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.


