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مركز �شعيد ال�ّشحري للّتدريب القانويّن
يتمّيز عن غريه من املراكز باآّنه:

اأّول مركز عمايّن خمت�ّس ح�سرّيا يف الّتدريب القانويّن،. 1
م�سّنف من الفئة الأوىل من قبل وزارة القوى العاملة، *  . ٢
دّرب حوايل 7000 متدّرب من القطاعني العام واخلا�ّس، . 3
 مرتبط مع Global English لتنفيذ اختبار    . 4

)Test of Legal English Skills (TOLES يف عمان
يقّدم دورات ق�سرية للقانونّيني وغري القانونّيني . 5
ي�سدر �سهادات معتمدة من وزارة القوى العاملة. ٦
ي�ستند اإىل اخلربات العملّية ملكتب �سعيد ال�سحري و�سركاوؤه . 7

للمحاماة  )SASLO(  لربط تف�سري القانون باملمار�سة 
العملّية للوزارات واملحاكم.

ر�ؤيتنا 
يف  ييني  للمخت�سّ القانييويّن  الّتدريييب  توفييري  يف  متمّيزييين  نكييون  اأن 
الوعييي  ن�سيير  امل�سيياهمة يف  اإىل  اإ�سافيية  ييني  املخت�سّ وغييري  القانييون 

القانييويّن لييدى املجتمييع 

ر�شالتنا 
ييني يف القانييون وغري  توفييري الّتدريييب القانييويّن عييايل اجلييودة للمخت�سّ
ييني ميين خييالل مواكبيية امل�سييتجّدات واملمار�سييات العملّية ون�سيير  املخت�سّ

الوعييي القانييوين لييدى املجتمع باعتباره معنّيييا مبعرفة القانون.

التزاماتنا
اجلودة، . 1
املمار�سات العملّية للقانون واإ�سكالّياتها،. ٢
مواكبيية امل�سييتجّدات القانونّييية واملمار�سييات امليدانّييية ميين قبييل . 3

الييوزارات واملحاكييم،
امل�سوؤولّية الجتماعّية، . 4
الّتعيياون مييع موؤ�ّس�سييات اقت�سادّييية وحكومّييية لتمكييني خّريجييي . 5

براجمنييا الّتدريبّييية الّطويليية ميين فر�ييس عمييل. 

 الإجنليزّية
القانونّية

تفتح لك اآفاق 
امل�شتقبل



 1.    قراءة ن�ّس والإجابة عن اأ�سئلة،
٢.    قواعد لغوّية،

3.    األفاظ،
4.    كتابة تعبري عين مو�سوع مقرتح.

 ويتّم ت�سنيفهم ح�سب امل�ستويات التالية:

- بني 40 و ٦5 ٪- امل�ستوى الّتاأ�سي�سي 
- بني ٦٦ و 75٪ امل�ستوى املتو�ّسط  

- بني 7٦ و 85٪  الّلغة الإجنليزّية القانونّية -امل�ستوى املتقّدم
وعنييد جنيياح املتدّربييني يف الختبييار الّنهائييي للييّدورة التييي ان�سّمييوا 

اإليهييا، يتييّم قبولهييم تلقائّيييا يف الييّدورة املوالييية .

لختبييار  الإعييداد  دورة  يف  مبا�سييرة  الّت�سييجيل  يف  الّراغبييون  اأّمييا 
مهييارات الإجنليزّييية القانونّييية )TOLES( دون امل�سيياركة يف الييّدورات 
ال�ّسييابقة، فعليهييم اجتييياز اختبييار حتديييد امل�سييتوى للتاأّكييد ميين مييدى 

ا�سييتعدادهم ذلييك وقدرتهييم علييى النجيياح يف الختبييار الييدويل.
 

وجدييير بالّذكيير اأّن مركييز �سييعيد ال�سييحري للتدريييب القانييوين هييو 
مركييز معتمييد ميين قبييل Global English كمركييز لختبييار مهييارات 

الإجنليزّييية القانونّييية يف �سييلطنة عمييان . 
www.toleslegal.com/find-examination-centre/Oman

اأهّمية اللغة الإجنليزّية 
ميّثييل اإتقييان الّلغيية الإجنليزّييية القانونّييية متطّلبييا اأ�سا�سييّيا للّنجيياح 
املهنييّي ل فقييط يف املجييال القانييويّن بييل اأي�سييا يف جمييالت املييوارد 
الب�سرّية والأعمال �سواء يف القطاع العاّم  اأو احلكومي... ويظهر م�سح 
لحتياجييات �سييركات كييربى اأن الّتمّكيين ميين مهييارات الّلغيية الإجنليزّية 

القانونّييية يكت�سييي اأهّمّييية بالغيية يف قييرار الّتوظيييف.

 ممّيزاتها 
وتتمّيييز الّلغيية الإجنليزّييية القانونّييية بخ�سائ�ييس لفظّييية واأ�سييلوبّية 
وتركيبّية معّقدة مقارنة بالّلغة الإجنليزّية العاّمة. وهذه اخل�سائ�س 
ة من اأجل فهم الّلغة القانونّية قراءة وا�سييتماعا  تتطّلب مهارات خا�سّ

والّتوا�سييل بها حتّدثييا وكتابة.

 املنهجّية
و�سيييعمل برنامييج الّلغيية الإجنليزّييية القانونّييية علييى توعييية املتقّدمييني 
ب�سييورة مبا�سييرة بهييذه اخل�سائ�ييس ق�سييد الّتمّكيين منهييا وتوظيفهييا 
بنجيياح يف الّتوا�سييل الكتابييّي وال�ّسييفوّي واإجنيياز خمتلييف الأعمييال التييي 

يكّلفييون بهييا وذلييك ميين خييالل طييرق تدري�ييس متنّوعيية ومنا�سييبة مثييل:
-       متارين،

-       لعب اأدوار،
-       عرو�س �سفوّية،

-       نقا�سات،
-       اأعمال فردّية، ثنائّية، ويف جمموعات.

اختبار حتديد امل�شتوى 
يخ�سييع جميييع املتقّدمييني للربنامييج  لختبييار حتديييد امل�سييتوى ملعرفيية 

الييّدورات املنا�سييبة لهييم.  وي�سييمل الختبييار العنا�سيير الّتالية:

الّد�رة  ١: امل�شتوى الّتاأ�شي�شي- ٣ اأ�شهر   
تهييدف هييذه الييّدورة اإىل متكييني املتدّربييني ميين تطوييير اأ�سا�سييّيات 
اللغيية الإجنليزّييية ميين حيييث القواعييد الّلغوييية والّر�سيييد املعجمييي 

ييروري  ملوا�سليية الّدرا�سيية يف امل�سييتويات املوالييية.   ال�سّ

الّد�رة ٢: امل�شتوى املتو�ّشط: �شهران 
تهييدف    اإىل   الرتقيياء   مبهييارات   الّطالييب   يف   الّلغيية   الإجنليزّييية  
 العاّميية؛   لتي�سييري   قبولييه   يف   دورة   الإجنليزّييية   القانونّييية  ) امل�سييتوى  
�سييه    املتقييّدم(.  وت�سييتند   اإىل   منهييج   متمّيييز   لّلغيية   الإجنليزّييية،   ُيدرِّ

�سييون .  بييون   موؤّهلييون   ومتخ�سّ  مدرِّ

 الّد�رة    ٣:     الّلغة   الإجنليزّية   القانونّية   
 -  امل�شتوى   املتقّدم:  �شهر

القانونّييية   الإجنليزّييية  الّلغيية  معييارف  لتطوييير  ت�سميمهييا     مّت 
للمتييدّرب ومهاراتييه يف توظيفهييا ب�سييكل منا�سييب ميين خييالل تزويده 
بالعبييارات واملفييردات والرّتاكيييب الأكيير ا�سيتخيييداما يف اليييمجال 

القانييويّن.

 الّد�رة  ٤:     الإعداد   لختبار         مهارات 
 الإجنليزّية   القانونّية- �شهران
 Test of Legal English Skills (TOLES)

�سّممييت هييذه الييّدورة ميين اأجييل اإعييداد املتدربييني لجتييياز اختبييار 
دولّيييا  الّرائييد   (TOLES) القانونّييية  الإجنليزّييية  الّلغيية  مهييارات 
 واملعتمد من قبل �سركات املحاماة العاملّية، وهو اختبار من ت�سميم
ال�سييحري  �سييعيد  مركييز  يف  ينّفييذه   (Global Legal English)

للتدريييب القانييوين باعتبيياره مركييزا معتمييدا يف �سييلطنة عمييان.

اختبار   حتديد   م�شتوى - )جماين(

�تنّفذ كل د�رة على امتداد اأربعة اأيام اأ�شبوعّيا � اأربع �شاعات يومّيا


