
أهداف البرنامج 

ــَم هــذا البرنامــج الّتدريبــّي العملــّي لتمكيــن المشــاركين  ُصمِّ

مــن بنــاء المعــارف والمهــارات واالّتجاهات والقيم األساســـّية 

لممارســة أعمــال المحامــاة بنجــاح وتالفــي نقائــص الّتكويــن 

ــج  ــدف البرنام ــًدا، يه ــون. تحدي ــات القان ــي كّلّي ــّي ف األكاديم

إلــى أن يصبــح المتــدّرب قــادًرا علــى أن: 

y  يظهر وعًيا بأخالقّيات المهنة والّسلوك القويم  تجاه

موّكله، وزمالئه، وأجهزة الّسـلطة القضائّية، ومجتمعه،

y  يتعّرف أهّم القواعد القانونّية فـي قانون اإلجراءات المدنّية

والّتجارّية من خالل الّتركيز على الجانب الّتطبيقّي لصقل 

المهارات العملّية،

y  يلّم بأهّم القواعد القانونّية الواردة في قانون اإلجراءات

الجزائّية، مع الّتركيز على الجانب الّتطبيقّي،

y  يحّدد أنواع وأساليب صياغة المذّكرات القانونّية والّدفوع

التي تثار أمام المحاكم،

y  يظهر مهارات صياغة نماذج ّحية من صحف الّدعاوى

ومذّكرات الّدفاع،

y  يظهر معرفة بإجراءات تنفيذ األحكام والمعوقات أو

اإلشكاالت التي تواجه الّتنفيذ وكيفّية الّتعامل معها، 

y  يظهر معرفة دقيقة بالّنصوص القانونّية المنّظمة للعمل

في ضوء ما يستّجد من تحّديات وقدرة على تطبيقها بدّقة 

وموضوعّية من خالل الّتحليل القانونّي العميق للّنصوص 

الّتشريعّية والممارسات الوزارّية والقضائّية، 

y  يلّم بالّنظام القانونّي للعقد من حيث الماهية واألركان

واآلثار والّشكل الّصحيح المتطّلب له، 

y  يظهر المعارف والمهارات الاّلزمة إلدارة مكتب محاماة

بنجاح، وتسيير األمور اإلدارّية والمالّية باحتراف ومهنّية.

y  يوّظف بنجاح الّلغة اإلنجليزّية القانونّية في الّتواصل

الّشفوي والكتابي في المعامالت المهنّية.

أهّم اإلجراءات المنّظمة لسير الّدعاوى 
المدنّية والّتجارّية )٢0 ساعة( 

y  تعريف عام بقانون اإلجراءات المدنّية
والّتجارية وتقسيماته

y  األحكام والمواد األساسّية في قانون
اإلجراءات المدنّية والّتجارّية 

أهّم اإلجراءات المنّظمة لسير الّدعاوى 
الجزائّية )15 ساعة( 

y  تعريف عام بقانون اإلجراءات الجزائّية
وتقسيماته 

y  األحكام والمواد األساسّية في قانون
اإلجراءات الجزائية 

أخالقّيات مهنة المحاماة  )15 ساعة( 
y الّتعريف بمهنة المحاماة
y الّتعامل مع الموّكل/القضّية
y  ضوابط الّظهور أمام المحكمة

مهارات صياغة المذّكرات والّدفوع 
القانونّية  )٢0 ساعة( 

y  إجراءات وعناصر صياغة المذّكرات
والّدفوع القانونّية

y  صحيفة الّدعوى: الّنظام القانونّي
وأحكام الّصياغة

y  الّدفوع القانونّية: الّنظام القانونّي
وأحكام الّصياغة

 إشكالّيات تنفيذ األحكام القضائّية
)15 ساعة( 

y   تعريفات
y  الّتنفيذ ضد الّشخص الّطبيعي

)المدين(  الّتنفيذ ضّد الّشركات في 
طور اإلفالس 

y سلطات قاضي الّتنفيذ

المستهدفون 

تّتصــل  مــن  كّل  و  القانــون،  خّريجــي  البرنامــج  يســتهدف 
مهاّمهــم الوظيفّيــة بالعمــل القانونــّي ســواء فــي مكاتــب 
الخاّصــة،  الّشــركات  أو  الحكومّيــة  الجهــات  أو  المحامــاة، 
الموّكليــن  مــع  الّتعامــل  عملهــم  أولوّيــات  وتســتوجب 
والعمــالء. وهــم علـــى وجـــه الّتحديد المحامــون، والمحامون 

والمستشــارون.  القانوّنيــون،  والباحثــون  المتّدربــون، 

الجزء األّول : الوحدات القانونّية

 األسس الحديثة إلدارة مكاتب المحاماة 
)٢0 ساعة(

y  مهارات إدارة مكاتب المحاماة

 مهارات صياغة العقود الّتجارّية )٢0 ساعة( 
y  الّنظام القانونّي للعقد
y األصول القانونّية في صياغة العقود
y تطبيقات عملّية 

المنازعات والقضايا العّمالّية )15 ساعة( 
y   الّنظام القانونّي لعقد العمل
y  إجراءات الّدعوى في المنازعات

العّمالّية



يمّثــل إتقــان الّلغــة اإلنجليزّيــة القانونّيــة متطّلبــا أساســّيا للّنجــاح 
ــل أيضــا فــي مجــاالت  ــّي ب المهنــّي ال فقــط فــي المجــال القانون
المــوارد البشــرّية واألعمــال... ويظهــر مســح الحتياجــات شــركات 
كبــرى فــي قطاعــات البتــرول والغــاز والبنــوك والنقــل أّن الّتمّكــن 
ــة القانونّيــة يكتســي أهّمّيــة كبــرى  مــن مهــارات الّلغــة اإلنجليزّي

بالّنســبة لهــا.
 

ويمّثــل برنامــج الّلغــة اإلنجليزّيــة القانونّيــة الجــزء الّثانــي مــن 
إلعــداد  المحامــاة  مهنــة  ممارســة  فــي  الكفــاءة  برنامــج 
اإلنجليزّيــة   الّلغــة  لمهــارات  الّدولــي  لالختبــار  المتدّربيــن 
  Test of Legal English Skills (TOLES) القانونّيــة 
القانونــي  للّتدريــب  الّشــحري  ســعيد  مركــز  ينّفــذه  الــذي 
ســيعمل  لذلــك   Global English مــع  بالّتعــاون  عمــان  فــي 
واألســلوبّية  الّلفظّيــة  بالخصائــص  الّطــاّلب  توعيــة  علــى 
الّتمّكــن  قصــد  القانونــي  بالمجــال  الخاّصــة  والّتركيبّيــة 
والّشــفوّي. الكتابــّي  الّتواصــل  فــي  بنجــاح  وتوظيفهــا  منهــا 

 
وتترّكــز محتويــات برنامــج اإلنجليزّيــة القانونّيــة حــول تمكيــن 
المتدّربيــن مــن األلفــاظ والّتراكيــب الّلغوّيــة الخاّصــة بالقانــون 
العــام، والقانــون المدنــي، وإجــراءات المحاكــم، ووثائــق الّتعاقــد 
األساســّية، ثــّم قوانيــن المســؤولّية الّتقصيرّيــة، والقطــاع البنكّي، 
والعقــود ومهــارات صياغتهــا، ولغــة قوانيــن العمــل والّتجــارة 

والّشــركات...
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