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مركــز ســعيد الشــحري للتدريــب
يتخصــص
القانونــي ،هــو ّأول مركــز
ّ
حصريــا -
القانونــي –
فــي التّ دريــب
ّ
ّ
درب هــذا
فــي ســلطنة عمــان .وقــد ّ
الرائــد أكثــر مــن  6000مــن
المركــز ّ
المهنييــن مــن شــتّ ى القطاعــات،
وفــي مختلــف مجــاالت القانــون.
ّ
انفــك المركــز يعمــل – منــذ
ومــا
تأسيســه  -علــى توســيع رؤيتــه
لتطويــر معــارف ومهــارات العامليــن
فــي المجــال القانونــي فــي ســلطنة
عمــان ،وبنــاء ُقدراتهــم ،مــن خــال
التخصصــي ،المســتند إلــى
التّ دريــب
ّ
والعلميــة،
ــة
المنهجي
المعاييــر
أرقــى
ّ
ّ
وأفضــل طــرق التّ دريــب وأســاليبه.

ما هي اللغة اإلنجليزية القانونية؟
اللغــة اإلنجليزيــة هــي أكثــر اللغــات اســتعماال فــي العالــم.
وقــد طـ ّـور كل مجــال مــن مجــاالت المعرفــة أســلوبه الخــاص
المناســب الســتخداماتها.
ّأمــا اللغــة اإلنجليزيــة القانونيــة ،فهــي االســتخدام المناســب
ّ
باللغــة
القانونيــة
والواضــح للمصطلحــات والعبــارات
ّ
اإلنجليزيــة ،فــي ســياقات محـ ّـددة ،وبأســلوب محـ ّـدد لضمــان
ّ
بدقــة.
الرســالة المــراد إبالغهــا ّ
إبــاغ ّ
تجسـ ُـر الهـ ّـوة بيــن ّ
اإلنجليزية المســتخدمة
اللغــة
ّإنهــا األداة التــي ّ
ّ
واإلنجليزيــة المســتخدمة فــي صياغــة
العامــة،
الســياقات
فــي ّ
ّ
ّ
القانونيــة.
المحـ ّـررات
ّ

القانونية؟
ما جدوى اللغة اإلنجليزية
ّ

لــكل بلــد – تقريبــا  -نظامــه القانونــي المختلــف عــن غيــره مــن
البلــدان ،لكــن مــا يميــز عالمنــا اليــوم هــو شــيوع اســتخدام ّ
اللغــة
اإلنجليزيــة التــي أصبحــت لغــة األعمــال التجاريــة فــي العالــم.

اللغــة العربيــة هــي ّ
ولئــن كانــت ّ
اللغــة الرئيســية المســتخدمة
ـإن ّ
اللغــة اإلنجليزيــة هــي
فــي األوســاط القانونيــة فــي عمــان ،فـ ّ
ّ
ّ
اللغــة المعتمــدة فــي معظــم المعامــات التجاريــة المحليــة
أن مــن أهـ ّـم مقتضيــات العمــل بنجــاح
والدوليــة .وهــو مايعنــي ّ
ّ
ّ
والشــرق األوســط عمومــا –
ـي  -فــي عمــان
ـ
القانون
ـال
ـ
المج
ـي
فـ
ّ
ـإن القانونييــن الذين يجيــدون ّ
ـام ّ
اللغة
باللغتيــن .لذلــك ،فـ ّ
اإللمـ َ

اإلنجليزيــة القانونيــة باإلضافــة إلــى ّ
اللغــة العربيــة ،هــم األوفـ ُـر
النجــاح فــي منطقــة ّ
الشــرق؛ بســبب امتالكهــم
حظــا فــي ّ
لطرائــق تفكيــر منفتحــة علــى العالــم ،وهــو مــا ُ
ينشــده أصحــاب
ّ
والموكلــون علــى حـ ّـد ســواء.
العمــل

من يمكنه االستفادة من دورة ّ
اللغة
اإلنجليزية القانونية؟

تســتهدف دورةُ ّ
طــاب
اللغــة اإلنجليزيــة القانونيــة للمهنييــن
َ
القانــون والمحاميــن والمتدربيــن ،والعامليــن فــي الســكرتارية
القانونيــة ،والمستشــارين القانونييــن فــي اإلدارات القانونيــة،
المعنييــن بصياغــة المحـ ّـررات القانونيــة ومراجعتهــا.
وجميــع
ّ

ما الذي يمكن لمركز سعيد الشحري
يقدمه إليك؟
للتدريب القانوني أن ّ

يــادي فــي مجــال التدريــب القانونــي،
الر
ّ
باعتبــار موقعــه ّ
يتشــرف مركــز ســعيد الشــحري للتدريــب القانونــي بتقديــم
الــدورة التدريبيــة المتخصصــة فــي ّ
اللغــة اإلنجليزيــة القانونيــة
للمهنييــن بمســتويات مختلفــة.
إن المشــاركة فــي برنامــج ّ
اللغــة اإلنجليزيــة القانونيــة ،تســاعد
ّ
الطالــب علــى جســر الهــوة بيــن اللغــة اإلنجليزيــة العامــة
واإلنجليزيــة القانونيــة  ،إضافــة الــى تمكينــه مــن فرصــة التقـ ّـدم
الختبار”تولــس” (اختبــار مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة القانونيــة) ،
المعــد مــن ِقبــل إحــدى أعــرق
وهــو االختبــار الرائــد عالميــا ،و
ُّ
المتخصصــة فــي اختبــارات ّ
اللغــة اإلنجليزيــة
المؤسســات
ّ
ّ
القانونيــة للمحاميــن والمهنييــن القانونييــن.

الهيكل العام للبرنامج
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الدورة ١
ّ
اللغة االنجليزية –
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اللغة اإلنجليزية القانونية –
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ســوف يخضــع جميــع الطــاب الختبــار تحديــد مســتوى ،وذلــك
لمســاعدتنا علــى تحديــد الــدورة المناســبة لمســتوى الطالــب.
الطــاب الناجحــون بنســبة  ٪40إلــى  ٪75فــي اختبــار تحديــد
المســتوى ســوف يتأهلــون للــدورة ( ١دورة اللغــة اإلنجليزيــة -
المســتوى المتوســط) .أمــا الذيــن يحققــون نســبة  ٪75فأكثــر،
فســيتأهلون للــدورة الثانيــة (اللغــة اإلنجليزيــة القانونيــة –
المســتوى المتقــدم) .فــي حالــة إتمــام الطالــب للــدورة التــي
انضــم إليهــا والحصــول علــى درجــة النجــاح فــي االختبــار النهائــي
للــدورة ،ســيتم قبولــه تلقائيــا فــي الــدورة التاليــة.

اإلنجليزيــة
دورة اإلعــداد الختبــار تولــس (اختبــار المهــارات
ّ
القانونيــة) هــي الــدورة األكثــر تقدمــا؛ والتــي تــم تصميمهــا
بالتحديــد ألولئــك الذيــن يمتلكــون مهــارات متقدمــة فــي
اللغــة اإلنجليزيــة .الطــاب الذيــن ينجحــون فــي هــذه الــدورة
ســيتمكنون مــن الخضــوع إلمتحــان “تولــس” المرمــوق بثقــة.
الطــاب الذيــن يرغبــون فــي القبــول مباشــرة فــي الــدورة ٣
(دورة اإلعــداد الختبــار تولــس) ،ســوف يحتاجــون إلــى الخضــوع
الختبــار تحديــد المســتوى للتأكــد مــن أهليتهــم للمشــاركة فــي
هــذه الــدورة.

الدورة ١
ّ
اللغة اإلنجليزية  -المستوى المتوسط

تهــدف هــذه الــدورة إلــى االرتقــاء
ّ
اللغــة
بمهــارات الطالــب فــي
اإلنجليزيــة العامــة؛ لتيســير قبولــه
فــي دورة اللغــة اإلنجليزيــة القانونيــة
(المســتوى المتقــدم) .ويســتند هــذا
البرنامــج علــى منهــج متميــز ّللغــة
مدربــون مؤهلون
درســه ِّ
اإلنجليزيــةُ ،ي ِّ
متخصصــو ن .
و
ّ

محتويات الدورة  :قواعد ّ
اللغة اإلنجليزية ،مهارات االستماع ،مهارات التحدث ،مهارات القراءة ،و مهارات الكتابة.
المدة الزمنية  :شهران.

شروط القبول  :الحصول على نسبة مابين  ٪40الى  ٪75في اختبار تحديد المستوى.

الدورة ٢
ّ
اللغة اإلنجليزية القانونية  -المستوى المتقدم

تــم تصميــم هــذه الــدورة لتطويــر
مهــارات ّ
اللغــة اإلنجليزيــة للطالــب
مــع التركيــز علــى الســياق القانونــي،
لتعزيــز مهــارات اللغــة القانونيــة مــن
خــال تزويــده بالعبــارات والمفــردات
الــأكثـــــر اسـتخـدامـــا فــي الـمـجـــال
القانونــي.

المدني ،اإلجراءات القانونية ،إجراءات المحاكم،
العام والقانون
محتويات الدورة  :مفردات ومفاهيم القانون
ّ
ّ
ووثائق التعاقد األساسية.
المدة الزمنية  :شهر.

شروط القبول  :الحصول على نسبة ال ّ
تقل عن  %75في اختبار تحديد المستوى.

الدورة ٣
اإلعداد الختبار « تولس »
صممــت هــذه الــدورة مــن أجــل
إعــداد الطــاب للخضــوع بثقــة الــى
إمتحــان «تولــس» ،وهــو امتحــان
اللغــة اإلنجليزيــة القانونيــة الرائــد فــي
العالــم  .ولقــد تــم تصميــم امتحانــات
«تولــس» مــن قبــل «قلوبــال
ليجــال إنجليــش» وهــي كيــان تابــع
إلــى الجمعيــة القانونيــة بإنجلتــرا
وويلــز .ويعتبــر إمتحــان «تولــس»
للغــة اإلنجليزيــة القانونيــة امتحانــا
مميــزا ،تعتمــده العديــد مــن شــركات
المحامــاة العالميــة.

محتويات الدورة  :لغة قوانين المسؤولية التقصيرية ،لغة القوانين المصرفية ،لغة قانون العقود ،مهارات صياغة العقد ،لغة
قوانين العمل ،لغة قوانين األعمال ،لغة قوانين الشركات،
مدة الدورة  :شهران.
شروط القبول  :اجتياز االختبار النهائي لدورة ّ
اللغة اإلنجليزية القانونية  -المستوى المتقدم ،أو اجتياز اختبار تحديد المستوى
لدورة اإلعداد الختبار «تولس».
اختبار «تولس»  :يتم إجراء اختبار «تولس» في مركز سعيد الشحري للتدريب القانوني وعلى أساس الجدول الزّ مني الذي
عده المركز.
ُ
سي ّ
حفل التخرج  :في حالة النجاح في اختبار تولس ،سيحصل الطالب على شهادة «تولس» المرموقة في حفل تخرج يحضره كبار
الشخصيات ورجال األعمال في سلطنة عمان.
كيفية التّ سجيل

الخطوة األولى :يرجى تعبئة االستمارة المرفقة.

الخطوة الثانية :أرسل االستمارة إلى بريدنا اإللكتروني أو إلى عنواننا البريدي كما هو موضح أدناه.
الخطوة الثالثة :تواصل معنا من أجل تحديد مواعيد لمقابلة مشرف البرنامج.
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