مركز �سعيد ّ
ال�شحري لل ّتدريب القانو ّ
ين
يتم ّيز عن غريه من املراكز ب�آ ّنه:
خمت�ص ح�صر ّيا يف التّدريب القانو ّ
�1 .1أ ّول مركز عما ّ
ين،
ين
ّ
2 .2م�ص ّنف من الفئة الأوىل من قبل وزارة القوى العاملة* ،
واخلا�ص،
3 .3د ّرب حوايل  7000متد ّرب من القطاعني العام
ّ
4 .4مرتبط مع  Global Englishلتنفيذ اختبار
( Test of Legal English Skills (TOLESيف عمان
5 .5يقدّم دورات ق�صرية للقانون ّيني وغري القانون ّيني
6 .6ي�صدر �شهادات معتمدة من وزارة القوى العاملة
7 .7ي�ستند �إىل اخلربات العمل ّية ملكتب �سعيد ال�شحري و�شركا�ؤه
للمحاماة ( )SASLOلربط تف�سري القانون باملمار�سة
العمل ّية للوزارات واملحاكم.

ر�ؤيتنا
�أن نك��ون متم ّيزي��ن يف توف�ير التّدري��ب القان��و ّ
للمخت�ص�ين يف
ين
ّ
املخت�ص�ين �إ�ضاف��ة �إىل امل�س��اهمة يف ن�ش��ر الوع��ي
القان��ون وغ�ير
ّ
القان��و ّ
ين ل��دى املجتم��ع

www.sltc-edu.net

ر�سالتنا

الإجنليز ّية
القانون ّية
تفتح لك �آفاق
امل�ستقبل

توف�ير التّدري��ب القان��و ّ
للمخت�ص�ين يف القان��ون وغري
ين ع��ايل اجل��ودة
ّ
املخت�ص�ين م��ن خ�لال مواكب��ة امل�س��تجدّات واملمار�س��ات العمل ّية ون�ش��ر
ّ
الوع��ي القان��وين ل��دى املجتمع باعتباره معن ّي��ا مبعرفة القانون.

التزاماتنا
.1
.2
.3
.4
.5

1اجلودة،
2املمار�سات العمل ّية للقانون و�إ�شكال ّياتها،
3مواكب��ة امل�س��تجدّات القانون ّي��ة واملمار�س��ات امليدان ّي��ة م��ن قب��ل
ال��وزارات واملحاك��م،
4امل�س�ؤول ّية االجتماع ّية،
5ال ّتع��اون م��ع م� ّؤ�س�س��ات اقت�صاد ّي��ة وحكوم ّي��ة لتمك�ين خ ّريج��ي
براجمن��ا التّدريب ّي��ة ّ
الطويل��ة م��ن فر���ص عم��ل.

رقم ال�شارع  ، ٢٦٢رقم املبنى  ،597مرتفعات غال� ،سلطنة عمان
الهاتف )+968( 22526999 :الفاك�س)+968( 22526998 :
E-mail: Legalenglish@sltc-edu.net

�أه ّمية اللغة الإجنليز ّية
مي ّث��ل �إتق��ان ال ّلغ��ة الإجنليز ّي��ة القانون ّي��ة متط ّلب��ا �أ�سا�س�� ّيا لل ّنج��اح
املهن ّ��ي ال فق��ط يف املج��ال القان��و ّ
ين ب��ل �أي�ض��ا يف جم��االت امل��وارد
الب�شر ّية والأعمال �سواء يف القطاع العا ّم �أو احلكومي ...ويظهر م�سح
الحتياج��ات �ش��ركات ك�برى �أن التّم ّك��ن م��ن مه��ارات ال ّلغ��ة الإجنليز ّية
القانون ّي��ة يكت�س��ي �أه ّم ّي��ة بالغ��ة يف ق��رار التّوظي��ف.

مم ّيزاتها
وتتم ّي��ز ال ّلغ��ة الإجنليز ّي��ة القانون ّي��ة بخ�صائ���ص لفظ ّي��ة و�أ�س��لوب ّية
وتركيب ّية مع ّقدة مقارنة بال ّلغة الإجنليز ّية العا ّمة .وهذه اخل�صائ�ص
خا�صة من �أجل فهم ال ّلغة القانون ّية قراءة وا�س��تماعا
تتط ّلب مهارات ّ
والتّوا�ص��ل بها حت ّدث��ا وكتابة.

املنهج ّية
و�س��يعمل برنام��ج ال ّلغ��ة الإجنليز ّي��ة القانون ّي��ة عل��ى توعي��ة املتق ّدم�ين
ب�ص��ورة مبا�ش��رة به��ذه اخل�صائ���ص ق�ص��د التّم ّك��ن منه��ا وتوظيفه��ا
بنج��اح يف التّوا�ص��ل الكتاب ّ��ي ّ
��فوي و�إجن��از خمتل��ف الأعم��ال الت��ي
وال�ش ّ
يك ّلف��ون به��ا وذل��ك م��ن خ�لال ط��رق تدري���س متن ّوع��ة ومنا�س��بة مث��ل:
 متارين، لعب �أدوار، عرو�ض �شفو ّية، نقا�شات،� -أعمال فرد ّية ،ثنائ ّية ،ويف جمموعات.

اختبار حتديد امل�ستوى
يخ�ض��ع جمي��ع املتق ّدم�ين للربنام��ج الختب��ار حتدي��د امل�س��توى ملعرف��ة
ال��دّورات املنا�س��بة له��م .وي�ش��مل االختب��ار العنا�ص��ر التّالية:

.1
.2
.3
.4

ن�ص والإجابة عن �أ�سئلة،
قراءة ّ
قواعد لغو ّية،
�ألفاظ،
كتابة تعبري عـن مو�ضوع مقرتح.

ويتم ت�صنيفهم ح�سب امل�ستويات التالية:
ّ
 بني  ٤٠و  -٪ 65امل�ستوى ال ّت�أ�سي�سياملتو�سط
 بني  ٦٦و  ٪٧٥امل�ستوى ّ بني  76و  %85ال ّلغة الإجنليز ّية القانون ّية -امل�ستوى املتقدّموعن��د جن��اح املتد ّرب�ين يف االختب��ار ال ّنهائ��ي لل��دّورة الت��ي ان�ض ّم��وا
�إليه��ا ،يت ّ��م قبوله��م تلقائ ّي��ا يف ال��دّورة املوالي��ة .
�أ ّم��ا ال ّراغب��ون يف التّ�س��جيل مبا�ش��رة يف دورة الإع��داد الختب��ار
مه��ارات الإجنليز ّي��ة القانون ّي��ة ( )TOLESدون امل�ش��اركة يف ال��دّورات
ال�س��ابقة ،فعليه��م اجتي��از اختب��ار حتدي��د امل�س��توى للت�أ ّك��د م��ن م��دى
ّ
ا�س��تعدادهم ذل��ك وقدرته��م عل��ى النج��اح يف االختب��ار ال��دويل.
وجدي��ر بال ّذك��ر �أنّ مرك��ز �س��عيد ال�ش��حري للتدري��ب القان��وين ه��و
مرك��ز معتم��د م��ن قب��ل  Global Englishكمرك��ز الختب��ار مه��ارات
الإجنليز ّي��ة القانون ّي��ة يف �س��لطنة عم��ان .
www.toleslegal.com/find-examination-centre/Oman

اختبارحتديدم�ستوى ( -جماين)
الدّورة :١امل�ستوى ال ّت�أ�سي�سي� ٣ -أ�شهر

ته��دف ه��ذه ال��دّورة �إىل متك�ين املتد ّرب�ين م��ن تطوي��ر �أ�سا�س�� ّيات
اللغ��ة الإجنليز ّي��ة م��ن حي��ث القواع��د ال ّلغوي��ة وال ّر�صي��د املعجم��ي
ّ
ال�ض��روري ملوا�صل��ة الدّرا�س��ة يف امل�س��تويات املوالي��ة.

املتو�سط� :شهران
الدّورة  :٢امل�ستوى ّ

ته��دف �إىل االرتق��اء مبه��ارات ّ
الطال��ب يف ال ّلغ��ة الإجنليز ّي�� ة
العا ّم��ة؛لتي�س�يرقبول��هيفدورةالإجنليز ّي��ةالقانون ّي��ة)امل�س��توى
املتق��دّم).وت�س��تند�إىلمنه��جمتم ّي��زل ّلغ��ةالإجنليز ّي��ةُ ،يد ِّر�س�� ه
ومتخ�ص�ص��ون.
مد ِّرب��ون م�ؤهّ ل��ون
ّ

الدّورة :٣ال ّلغةالإجنليز ّيةالقانون ّية
-امل�ستوىاملتقدّم� :شهر

 ّ مت ت�صميمه��ا لتطوي��ر مع��ارف ال ّلغ��ة الإجنليز ّي��ة القانون ّي��ة
للمت��د ّرب ومهارات��ه يف توظيفه��ا ب�ش��كل منا�س��ب م��ن خ�لال تزويده
بالعب��ارات واملف��ردات ّ
والتاكي��ب الأك�ثر ا�سـتخـ��داما يف الـ��مجال
القان��و ّ
ين.

الدّورة: ٤الإعدادالختبارمهارا ت
الإجنليز ّيةالقانون ّية� -شهران
)Test of Legal English Skills (TOLES

�ص ّمم��ت ه��ذه ال��دّورة م��ن �أج��ل �إع��داد املتدرب�ين الجتي��از اختب��ار
مه��ارات ال ّلغ��ة الإجنليز ّي��ة القانون ّي��ة ( )TOLESال ّرائ��د دول ّي��ا
واملعتمد من قبل �شركات املحاماة العامل ّية ،وهو اختبار من ت�صميم
( )Global Legal Englishين ّف��ذه يف مرك��ز �س��عيد ال�ش��حري
للتدري��ب القان��وين باعتب��اره مرك��زا معتم��دا يف �س��لطنة عم��ان.
وتن ّفذ كل دورة على امتداد �أربعة �أيام �أ�سبوع ّيا و �أربع �ساعات يوم ّيا

