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مهارات الصياغة والكتابة القانونية والتعبير القانوني

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

مقدمة:

الكتابة والصياغة القانونية هما ذات األمر؛ إال أن هناك اختالف جوهري بينهما؛ فبينما تتعامل الكتابة القانونية عادًة مع المستندات اإلقطاعية مثل مذكرات المحكمة والخطابات 

القانونية، فإن الصياغة القانونية تتضمن إنشاء مستندات مثل العقود، وكالهما بذات القدر من األهمية في الممارسات القانونية.

يتناول هذا البرنامج المبادئ والقواعد األساسية التى تحكم الصياغة والتعبير القانونية ، بشكل عام، والصياغة التشريعية، بشكل خاص. ويرمي إلى تحقيق هدف ذى شقين، األول 

التعرف على المبادئ والقواعد السليمة المرعية بالفعل فى الصياغة القانونية وتأصل هذه المبادئ والقواعد والثانى: بحث العيوب التى تشوب الصياغة القانونية ومحاولة الخروج 

ببعض التوصيات والحلول التى من شأنها تبسيط الوثائق القانونية وجعلها من الوضوح بحيث. تتضمن هذه الدورة التدريبية العملية العديد من التمارين واألمثلة التي تسعى إلى 

تحقيق نتيجة تفاعلية وتحفيزية، كما يتم من خاللها إنشاء عدة مستندات قانونية نموذجية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

استخدام أسلوب مبّسط في الكتابة في جميع المستندات القانونية�	

إدراك الحاجة إلى الوضوح القانوني في مختلف أنواع المستندات القانونية، مثل: الخطابات القانونية ورسائل البريد اإللكتروني والمذكرات واآلراء�	

تطبيق ممارسات فعالة في الكتابة القانونية�	

إثبات سجل الكتابة القانونية�	

تصحيح األخطاء الشائعة في الكتابة القانونية�	

تجنّب والتعامل مع األخطاء والمشكالت المتعلقة باستخدام المصطلحات القانونية�	

التعريف بأصول الصياغة القانونية والملكات اللغوية.�	

التعرف على المصطلحات القانونية والمفردات اللغوية.�	

التعرف على تراكيب الجمل واإللمام بدالالت األلفاظ، ومعاني الكلمات.�	

اكتساب مهارات صياغة الدعوي واألوراق واألحكام القضائية.�	

التدريب العملي على الصياغة القانونية والتشريعية�	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من النقاشات الجماعية إلى جانب التمارين الفردية والجماعية، كما سيتم استخدام عدد من التمارين الكتابية خالل الدورة.

الفئات المستهدفة: 

هذه الدورة مخصصة للمحامين واألمناء القانونيين المستشارين القانونيين وأعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة والمدراء 

باللغة  المتحّدثين  لغير  مناسبة  الدورة  أن هذه  القانونية، كما  العقود والخطابات واآلراء  تحديث  أو  تعديل  أو  المسؤولين عن صياغة  المهنيين  العقود وجميع  التجاريين ومدراء 

اإلنجليزية والذين يوّدون تعميق معرفتهم بالمصطلحات القانونية.
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مهارات الصياغة والكتابة القانونية والتعبير القانوني

المحتويات الرئيسية 

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

الصياغة القانونية:

لغة الصياغة:�	

المستندات األولية - استخدام مقّدمات البنود القانونية بفعالية�	

استكشاف األخطاء وإصالحها: رصد وتصحيح األخطاء في الكتابة القانونية�	

اللغة البسيطة يف المراسالت القانونية:

ممارسة الكتابة القانونية الجيدة�	

االنتقال من الكتابة القانونية إلى اللغة اإلنجليزية البسيطة�	

عبارات قديمة ال داعي وال معنى لها�	

	�Collocations المترافقات اللفظية

األخطاء والمشكالت المتعلقة باستخدام المصطلحات القانونية في الكتابة القانونية�	

كتابة رسائل بريد إلكتروني قصيرة�	

كتابة رسائل بريد إلكتروني طويلة�	

كتابة رسائل البريد اإللكتروني الرسمية�	

كتابة اخلطابات القانونية:

الشكل العام للخطاب�	

نص الخطاب�	

إنشاء الخطاب�	

سجل كتابة الخطابات�	

جمل نموذجية في الخطابات القانونية�	

معالجة كتابة الخطابات: النظر في المشكالت العشر األكثر شيوعاً�	

إعادة كتابة الخطابات�	

إعادة كتابة الجمل غير الرسمية واستبدالها بالجمل الحديثة�	

تصحيح األخطاء الشائعة في كتابة الخطابات�	

استكاشف أخطاء الكتابة القانونية:

مشكلة التعابير باللغة اإلنجليزية�	

إعادة صياغة التعابير اإلنجليزية�	

الكلمات المتشابهة التي قد يسهل الخلط بينها�	

استبعاد الكلمات غير الضرورية�	

استخدام مصطلحات متسقة�	

االلتباس/ الغموض: كيف نتجنبه�	

المعاني المبهمة: كيف نتجنبها�	

إساءة استخدام حروف الجر في التواريخ�	

الكلمات التي قد تتسبب في إشكاالت�	

الكلمات المتنازع عليها باستمرار�	

الضمائر الشخصية�	

اختيار الكلمات الصحيحة�	

إعادة كتابة الجمل إلزالة الفروقات بين الصيغة الموّجهة للذكر/ األنثى�	

أهشر األلفاظ القانونية يف اللغة:

الصيغ اآلمرة�	

صيغ االباحة وتخويل السلطة التقديرية�	

صيغ الحظر وابطال السلطة التقديرية�	

صيغ منح الحق وابطاله، وصيغ تخويل االختصاص�	

صيغ الشرط واالشتراط�	



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)مهارات الصياغة والكتابة القانونية والتعبير القانوني(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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: 

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.


