
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية ®



المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية ®

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:

H
R 

CE
RTIFICATION INSTITUTE™

      A
PPRO VE D      P R OVID

ER Partner

MEMBER

A

PP
ROVED

P

R
O V ID ER

المحتويات األساسية:

مقدمة:

قد يكون من العسير حصر مهام وواجبات إدارات الشئون القانونية في كافة المؤسسات، 
اساسيات  عدة  حول  اغلبها  في  تدور  ولكنها  أخرى  إلى  مؤسسة  من  تختلف  قد  فهي 
التشريعية مثل اقتراح وتنفيذ سياسات وخطط وأنظمة وتوجيهات  المهام  تتلخص في 
اإلدارة وقراراتها، والمهام القضائية كالتحقيق في المخالفات وتطبيق الجزاءات، وتلقي 
القضائية  االجراءات  ومتابعة  وغيرهم،  الموظفين  من  المقدمة  والشكاوى  التظلمات 
والدعاوى المرفوعة من وضد جهة العمل، والمهام القانونية إجراء الدراسات والبحوث 
االستفسارات  تلقي  عن  فضاًل  العمل  متطلبات  تستوجبها  التي  المتخصصة  القانونية 
والطلبات واالستشارات من الوحدات التظيمية، فضاًل عن المهام اإلدارية المتمثلة في 
التنسيق مع الوحدات القانونية في الدوائر والهيئات والمؤسسات األخرى، المشاركة في 
اللجان واالجتماعات والندوات القانونية الداخلية والخارجية، اقتراح الدورات التدريبية 
العمل  للتطوير  اآلداء ووضع حلول  وتقييم  القانونية  الشؤون  إدارة  لموظفي  المالئمة 

واالجراءات داخل االدارة.

المنهجية:
والتدريب  السابق  النحو  على  المهام  تقسيم  طريق  عن  البرنامج  هذا  تناول  يتم  لذا 
المشارك من فهم وممارسة مهام االدارة  ليتمكن  المهام،  والعرض لكل مجموعة من 
نوع من  لكل  التأصيلية  المنهجية  لها من خالل  الالزمة  المهارات  القانونية واكتساب 

المهام المذكورة.

األهداف:

سيتمكن المشاركون من التميز في:

w  داخل العمل  وتوزيع  القانونية  لالدارات  المختلفة  المهام  بين  الجوهرية  الفروق 
االدارة

w مباشرة المهام التشريعية كصياغة اإلجراءات والقرارات واللوائح اإلدارية
w التفسير والتحليل القانوني
w تقديم االستشارات والرأي القانوني
w تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للعقود والوثائق القانونية
w متابعة المهام واالجراءات القضائية والدعاوى
w إجراء التحقيق التأديبي وما يتعلق به من إجراءات
w اإللمام بالمهارات اإلدارية الالزمة لموظفي زمديري الشئون القانونية

الوحدة االولى:
المهام التشريعية للشئون القانونية

w دراسة فكرة القرارا والالئحة
w شكل صياغة االجراءات والفرق بين القرار والالئحة
w التركيب التشريعي للقرارات واللوائح
w الصياغة المادية والمعنوية
w الصياغة الجامدة والمرنة

الوحدة الثانية:
المهام القضائية لالدارات القانونية

w المخالفات التأديبية
w مباشرة التحقيق التأديبي
w توقيع وتنفيذ الجزاءات
w كتابة المذكرات القانونية
w متابعة االجراءات القضائية وتنظيمها

الوحدة الثالثة:
المهام القانونية إلدارة الشئون القانونية

w البحث والتكييف القانوني
w التفسير والتحليل القانوني
w صياغة العقود واالتفاقات
w تقديم الرأي القانوني
w عناصر االستشارة القانونية

الوحدة الرابعة:
المهام اإلدارية إلدارة الشئون القانونية

w الهيكل اإلداري إلدارة الشئون القانونية
w تدريب موظفي الشئون القانونية
w تقييم اآلداء
w المشاركة في اللجان
w محاضر الجلسات

الوحدة الخامسة:
المهارات االدارية للعاملين بادارات الشئون القانونية

w ترتيب االولويات والمهام
w التعامل مع ضغوط العمل
w الحديث واإلنصات
w تدريب على كتابة وصياغة بعض الوثائق القانونية
w أمثلة عملية لعيوب الصياغة القانونية



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:

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

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

w 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 المتكاملة في الشؤون 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.


