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صياغة المذكرات والتقارير والمراسالت القانونية ® 

المحتويات البرنامج:

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

تعريف  بهدف  القانونية   المراسالت  والتقارير  المذكرات  صياغة  دورة  تصميم  تم 

المشاركين بماهية  التقارير اإلدارية والمراسالت ومهارة كتابة التقارير والمراسالت 

المهارات  المشاركين  إكساب  خالل  من  وذلك  وأنواعها  التقارير  وأهمية  القانونية 

لتطبيقات  نماذج  والمراسالت من خالل عرض  اإلدارية  التقارير  الضرورية إلعداد 

المذكرات  كيفية صياغة  على  المشاركين  وتدريب  والمراسالت،  التقارير  في  عملية 

وكتابة التقارير وإعدادها والخطوات الالزمة إلعداد التقارير المستوفية الشروط الشكلية 

واألساليب  باألسس  وتزويدهم  المشاركين  ومهارات  قدرات  وتنمية  والموضوعية، 

العلمية المتعلقة بإعداد وصياغة المراسالت. ولتعميق الفهم بهذه األهداف، تستند برامج 

الدورة إلى عدة محاور يتناول المحور األول منها مهارات صياغة المذكرات القانونية 

فيما تناول المحور الثاني مهارات صياغة التقارير، فيما يتناول المحور الثالث مهارات 

صياغة المراسالت القانونية. وخالل أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية 

جانب  إلى  القانونية،  والمراسالت  اإلدارية  التقارير  من  نماذج  خاللها  يستعرضون 

نماذج من األخطاء التي قد يقع فيها القائمون على إعداد التقارير اإلدارية، ونماذج من 

التقارير اإلدارية المشتملة على العناصر الموضوعية والشكلية في التقرير اإلداري، 

كما سيتم تزويد المشاركين بكيفية كتابة المراسالت القانونية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون من التمزي يف:

الفروق الجوهرية بين أصول الصياغة اإلدارية والصياغة القانونية�	

صياغة الجملة القانونية: الحالة، والحكم القانوني�	

مبادئ الصياغة القانونية واهداف الصائغ القانوني�	

التركيب الفني والقانوني للقاعدة القانونية�	

التعرف على ما يجب مراعاته في الصياغة، وما ال يجب عمله�	

صياغة المذكرات بانواعها�	

تقييم ومراجعة المذكرات النهائية�	

أصول حسن الصياغة القانونية�	

تطبيق قواعد ومناهج الصياغة القانونية بشكل متكامل�	

فن الكتابة القانونية:

التطورات الحديثة في علم الكتابة�	
الخبرة السابقة بالموضوع�	
تحقيق الدقة والوضوح�	
تحديد المشكلة القانونية�	
عمل المسودات�	

تنظيم الوثيقة القانونية:

أنماط ترتيب المعلومات�	
عناصر التنظيم�	
التصنيف وبناء الفقرات�	
بناء الجملة القانونية�	
أمثلة عملية لعيوب الصياغة القانونية�	

كتابة التقارير والمذكرات القانونية:

كتابة التقارير�	
كتابة المذكرات التحضيرية، والداخلية�	
اآلراء القانونية�	
قواعد التنظيم، واللوائح والقرارات والتعاميم�	
االخطارات واالنذارات�	
المذكرات القضائية�	

أسلوب الصياغة القانونية:

تدقيق صياغة األفكار�	

شكل صياغة االجراءات والفرق بين القرار والالئحة�	

الصياغة المادية والمعنوية لإلجراءات�	

الصياغة الجامدة والمرنة لإلجراءات�	

توصيات الصياغة القانونية�	

التدريب العميل:

كتابة الخطابات والمراسالت�	

كتابة مذكرات الرأي�	

كتابة المذكرات القضائية�	



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 :........................)صياغة المذكرات والتقارير والمراسالت 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.


