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الوحدة االولى:

أسس الصياغة القانونية للمذكرات

التخصص في الصياغة القانونية �

السمات الشكلية العامة للوثيقة القانونية �

تنظيم المذكرة القانونية �

وحدة المذكرة �

إستخدام فقرة المبدأ �

الوحدة الثانية:

صياغة صحف الدعاوى ومذكراتها كنوع متميز من المذكرات

الصيغ القانونية في رفع الدعاوى وقيدها �

صحف افتتاح الدعاوى �

مذكرات بيان التحكيم االفتتاحية �

صيغ القضاء المستعجل �

صيغ األوامر التي تصدر على العرائض �

الوحدة الثالثة:
وسائل تحسين 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 الرابعة:
أصول وقواعد المرافعة

مراعاة إختصاص المحاكم �
دور المحامي والنيابة في المرافعة �
المهارات والصفات المطلوبة في باحث المذكرة �
فن الترافع أمام المحاكم �
مهارات التحدث العلني �

الوحدة الخامسة:
التدريب العملي من خالل

نماذج مذكرات ودراسة حاالت واقعية في موضوع البرنامج �
التدريب على صياغة مذكرات مختلفة �

المقدمة :
المحاكم  أمام  المرافعات  مذكرات  إعداد  أيام،  خمسة  لمدة  تستمر  التي  الدورة  تتناول 
المختصة، وذلك لتنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للقانونيين المشاركين في 
للمرافعات، وبيان حجتها ومدى  الداعمة  القانونية  المذكرات  الدورة، في مجال كتابة 
المرافعة،  أساليب  بيان  خالل  من  وذلك  إعدادها،  وكيفية  الدعوى  في  دورها  أهمية 
جانب  إلى  إلعدادها،  الجوهرية  والبيانات  المرافعة  مذكرة  عناصر  على  واالطالع 

الوقوف على البيانات الجوهرية لصحيفة الدعوى.

المنهجية:
إعمال  خالل  المشاركون  سيلتقي  العمل  وورشة  التدريبية  الدورة  بهذه  الفهم  لتعميق 
الدورة التدريبات والتطبيقات العملية في المرافعة أمام المحاكم ، وتشمل التدريب على 
مرافعة الدفاع أمام المحاكم بما في ذلك مرافعة المحامي في الدعوى الجنائية والدعوى 
المدنية، ومرافعة النيابة العامة في الدعوى الجنائية، كما سيشمل التدريب إعداد مذكرة 

مرافعة الدفاع وبيان األخطاء التي يقع فيها المحامي أثناء كتابة المذكرة.

الفئات المستهدفة:
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية  �

والخاصة
بالجهات  � وتنفيذها  والقرارات  والتشريع  القضائية  الدعاوى  بأمور  المختصون 

المختلفة
المحامون والقانونيون العاملون بمجال فض المنازعات المحلية والدولية �
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها �

المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح �
القانونية  � والمؤسسات  المحاماه  بمكاتب  القانونيون  والباحثون  المحامون 

واالستشارية
المختصون بوزارات الشئون القانونية �
القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة �
االحكام  � وتنفيذ  والتقاضي  االدعاء  وادارات  القانونية  والدوائر  اإلدارات  مدراء 

بالجهات المختلفة
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها �
القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات األخرى �

األهداف:

تأتي أهمية هذه الدورة لما تشكله من إضافة نوعية الباحثين القانونين وممثلي 
االدعاء والمحامين، حيث سيتمكن المشارك في نهاية البرنامج من التميز في:

مهارات الترافع في حاالت النزاع القضائي �
اإلطالع على القواعد القانونية المنضبطة التي تحدد طريقة اللجوء للقضاء �
التعرف على المهارات التي ترسم إجراءات اإلثبات والفصل في الدعوى وإصدار  �

األحكام
بناء المذكرات القانونية التي يتم إعدادها لغرض الترافع �
التشريعات  � في  والمستقرة  عليها  المتعارف  للمرافعات  العامة  المبادئ  ترسيخ 

المختلفة
أسس القضاء القضاء والفصل في المنازعات �



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 :........................)الدبلوم المهنى فى الصياغة القانوينة وفن المرافعات ®( 

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.


