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اجراء التكييف القانوين:

سرد الوقائع محل البحث�	
تحديد الموضوع محل البحث�	
االوصاف القانونية�	
القوانين ذات العالقة�	
تعدد االوصاف لذات الواقعة�	

المهنجية القانونية يف التفكري والتحليل:

استخراج النصوص القانونية�	
األدلة واالسانيد القانونية�	
مصادر األدلة القانونية�	
استخالص النتيجة�	
المنطق النظري البحت�	

مبادئ التفكري القانوين:

فقرة المبدأ�	
التنظيم والمصطلحات�	
التأصيل واالستنباط وتقريب اللغة�	
قاعدة الهرم�	
الخيط الذهبي�	
سهولة االستخدام�	

حتليل النص القانوين:

تركيب الجملة القانونية�	
الفرض/ الحالة، والحكم: المخاطب بالحكم�	
	�legal subject الفاعل
	�legal action الفعل القانوني
تصنيف الفاعل القانوني�	

التطبيق العميل لتقنيات التحليل القانوين لعدة حاالت واقعية من 
خالل:

مذكرات الرأي التحليلية�	
المذكرات االقناعية�	

مقدمة:
عنها  مهارة ال غنى  تعد  فهي  بالغة؛  أهمية  القانوني  المجال  في  التحليل  مهارة  تحتل 
للقانونيبن ؛ حيث تمكن مهارة تحليل النصوص القانونية رجل القانون من إدراك قصد 
المشِرع على نحو صحيح بل وربما تصويب ما قد يقع فيه هذا األخير من أخطاء. وقد 
يخلط البعض بين مصطلحي التحليل القانوني والتعليق على النص القانوني، على الرغم 
من اختالف كالهما؛ فيقصد بتحليل النص تفكيكه وتجزئته إلى العناصر األساسية التي 
يتألف منها ومن ثم بيان أجزائه ومكوناته، في حين ينصرف معنى التعليق على النص 
وباألسلوب  الحرية  من  النص بقدر  موضوع  وتوضيح  محاولة تفسير  إلى  القانوني 
النص  لدارسة  وسيلة  كالهما  عليه  والتعليق  النص  فتحليل  لذا  التعليق،  لمقدم  الذاتي 
القانوني، غير أن التحليل يمثل الصورة التي تعكس حالة النص كما هو، أما التعليق 

فإنه يعد بمثابة الصورة الطليقة التي تعكس راي المعلق على النص.

اما التكييف القانوني هو تحديد الوصف القانوني الصحيح للوقائع، أو التصرف، لربطه 
بمسألة قانونية معينة تمهيداً لتحديد القانون الذي يخضع له النزاع. والتكييف القانوني 
القانوني، وهو مشكلة ملحة تفرض نفسها على  للوقائع من اهم التحديات التي تواجه 
)محامي، قاضي، محقق، مقدم االستشارات القانونية.. ( في التعامل مع القضايا التي 
القانوني،  مهارات  التحليل  ملكات  المشارك  .اكتساب  الدورة  هذه  تهدف  اليهم  توكل 
استخالصاً  الوقائع  استخالص  على  المشارك  قدرة  وتنمية   ، السليم  القانوني  التكييف 

صائغاً.

اهداف البرنامج:

المشارك ملكات التحليل القانوني�	

اكساب المشارك مهارات التكييف القانوني السليم�	

تنمية قدرة المشارك على استخالص الوقائع استخالصاً صائغاً�	

تنمية قدرة المشارك على سبر غور المجهول، معرفة األسباب التي تكمن وراء �	

األحداث والظواهر

تعريف المشارك بطرق استخالص وبناء األدلة�	

تزويد المشارك بأدوات كشف الحيل والمغالطات�	

تأهيل المشارك لتفنيد اآلراء الزائفة ودحض األدلة الباطلة�	

اكتساب المشارك القدرة على تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق�	

تنمية ملكات المشارك في كيفية إنزال حكم القانون على وقائع الدعوي�	

تزويد المشارك بقواعد التأويل�	

اكساب المشارك مهارات التفسير اللفظي والمنطقي�	



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

)مهارات التحليل والتكييف واالستدالل القانوني(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


