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مهارات التواصل ألخصايئ الشئون القانونية:

التواصل الفعال وأدواته�	
لغة الجسد في التحقيق االداري�	
صياغة المذكرات كآداه للتواصل�	
أنواع الصياغات واللغة القانونية�	
محاضر الجلسات�	

مهارات ترتيب االولويات والتعامل مع ضغوط العمل القانوين:

مفاهيم إدارة الوقت�	
ترتيب أولويات العمل�	
أجندة العمل�	
مصادر الضغوط في العمل�	
وسائل التعامل مع الضغوط�	

المهارات القانونية ألخصايئ الشئون القانونية:

البحث القانوني�	
التفسير والتحليل القانوني�	
التركيب العقدي�	
صياغة العقود�	
كتابة الشروط العقدية�	

المهارات القضائية ألخصايئ الشئون القانونية:

التكييف القانوني�	
كتابة المذكرات القضائية�	
مهارات الترافع�	
االدلة واالثبات�	
تقديم الرأي القانوني�	

مهارات التحقيق ألخصايئ الشئون القانونية:

حقوق الموظف المخالف وواجباته�	
المخالفات التأديبية�	
مباشرة التحقيق التأديبي�	
توقيع وتنفيذ الجزاءات�	
كتابة مذكرات التحقيق�	

مقدمة:
قد يختص إخصائي الشئون القانونية باختصاصات ومهام متنوعة منها المهام القضائية 
من  المقدمة  والشكاوى  التظلمات  وتلقي  الجزاءات،  وتطبيق  المخالفات  في  كالتحقيق 
وضد  من  المرفوعة  والدعاوى  القضائية  االجراءات  ومتابعة  وغيرهم،  الموظفين 
جهة العمل، وهناك المهام القانونية كإجراء الدراسات والبحوث القانونية المتخصصة 
التي تستوجبها متطلبات العمل فضاًل عن تلقي االستفسارات والطلبات واالستشارات 
الوحدات  مع  التنسيق  في  المتمثلة  اإلدارية  المهام  فضاًل عن  التظيمية،  الوحدات  من 
القانونية في الدوائر والهيئات والمؤسسات األخرى، المشاركة في اللجان واالجتماعات 
لموظفي  المالئمة  التدريبية  الدورات  اقتراح  والخارجية،  الداخلية  القانونية  والندوات 
إدارة الشؤون القانونية وتقييم اآلداء ووضع حلول للتطوير العمل 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.

الفئات المستهدفة:
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات الشئون القانونية بالجهات �	

المختلفة.
المختصون بوزارات الشئون القانونية.�	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات �	

والحكومية والخاصة.

القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة�	
المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح.�	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف �	

أغراضها.
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات �	

المختلفة.
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف �	

أغراضها.
القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات �	

األخرى.

األهداف:
سيتمكن الماشركون من التمزي يف:

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

مباشرة المهام التشريعية كصياغة اإلجراءات والقرارات واللوائح �	
اإلدارية

التفسير والتحليل القانوني�	
تقديم االستشارات والرأي القانوني�	
تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للعقود والوثائق القانونية�	
متابعة المهام واالجراءات القضائية والدعاوى�	
إجراء التحقيق التأديبي وما يتعلق به من إجراءات�	
اإللمام بالمهارات اإلدارية الالزمة لموظفي زمديري الشئون 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:

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 :........................)أخصائي شؤون قانونية ®( 

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.


