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المهارات المتقدمة 
في البحث والكتابة القانونية



أهداف البرنامج : 

* إكساب املشاركني مهارة البحث القانوين باقتدار.
القانوين. للبحث  * اإلحاطة باملصادر األساسية 

القانوين. العلمي  * كيفية احلصول على مصادر البحث 
القانونية. املشاركني يف الصياغة  * تنمية مهارات 

القانونية. والتقارير  املذكرات  والتمرس على كتابة  التدريب   *
* كيفية إعداد وصياغة القرارات باحتراف.

* القرارات بني األركان واألنواع والتنفيذ والسحب واإللغاء.
القانونية. والكتابة غري  القانونية  الكتابة  الفروق اجلوهرية بني   *

القانونية. للكتابة  العملية  باألشكال  اإلحاطة   *
القانونية. للكتابة  املختلفة  املهارات   *

القانونية. الوثائق  تنظيم  مبادئ   *
وقوانينها اخلمسة. الفقرات  تنظيم   *

وأمناطها. القانونية  بناء اجلملة  كيفية   *
العقد اإلداري. مللحقات  القانونية  النماذج   *

محتويات البرنامج : 

الوحدة األولى
 

 : القانوين وكيفية احلصول عليها  العلمي  البحث  مصادر 
العلمي: للبحث  املصادر األساسية   

 املراجع العامة– املراجع املتخصصة – األنظمة القانونية واللوائح - أحكام القضاء- آراء 
العلمية. املوسوعات  التقارير-  املقاالت -  العلمية -  الرسائل  الفقهاء- 

 
البحث: كيفية احلصول على مصادر 

 
القانونية. املكتبات 

واإلنترنت. الكمبيوتر 
االستبيان.

البحث. املستمدة من مصادر  والبيانات  املعلومات  تدوين 
املوضوع. والبيانات خلدمة  املعلومات واألدلة  كيفية توظيف 

القانونية. الكتابة  العملي يف  التطبيق  أسلوب 
 

الوحدة الثانية
 

القضائية والتقارير  للمذكرات  املحكمة  الصياغة 
ما جيب أن تنطوي عليه املذكرة اليت تقدم للقضاء.

القانوين عند كتابة املذكرة القضائية. ما يتعني أن يراعيه الصائغ 
مذكرة الدفاع مبثابة روشتة مريض أو اإلغاثة ملدع أو مدعى عليه.

الوضوح وعمق املعىن يف املذكرة القضائية.
القانونية. العقليات  املذكرة جلميع  مسايرة 

جيب أن تكون عقلية الصائغ القانوين خالية من القيود واجلمود.
املختلفة. والتجارية  املدنية  الدعاوى  قانونية يف  لعشر مذكرات  مناذج تطبيقية 

الوحدة الثالثة
 

أسس وأحكام وضوابط صياغة قرارات اإلدارة
معايري متييز قرارات اإلدارة وغريها من سائر أعمال الدولة.

أركان األمر أو القرار الصادر عن جهة اإلدارة.
النظام القانوين لقرارات اإلدارة.

أنواع قرارات اإلدارة.
مفاد الرجعية يف القرارات اليت تصدرها اإلدارة.

سحب القرارات بعد إصدارها.
القرارات. إلغاء 

الفروق اجلوهرية بني السحب واإللغاء.
هل جيوز تصحيح قرار معيب بقرار الحق؟

هل جيوز إعمال الرجعية إذا ما كانت أصلح لألفراد؟
سريان القرارات يف حق األفراد.

كيفية تنفيذ قرارات اإلدارة.
هناية قرارات اإلدارة.

 

للمستقبل؟ بالنسبة  السليمة  القرارات  إلغاء  هل جيوز 
هناية قرارات اإلدارة غري املشروعة.

املدد واملواعيد اإلجرائية اخلاصة بقرارات اإلدارة.
القرارات. لسحب  القانونية  اآلثار 

حدود الرقابة القضائية لقرارات اإلدارة.

الوحدة الرابعة : 
 

القانونية الكتابة  والفراسة يف  املهارة 
العادية - املذكرات  العملية: اخلطابات  القانونية  الكتابة  الكتابة فن وعلم - أشكال 

الكتابة مهارات  الداخلية.-  املذكرات   - القانونية  التحضريية 
املدقق. القارئ  املخطط يساعد  الكاتب  القانونية  الوثيقة  الكتابة. - تنظيم  علم 

التعبري  الفقرات. طرق  لتنظيم  القوانني اخلمسة  الفقرات -  بناء  القانونية.  الوثيقة  تنظيم 
عن األفكار - بناء اجلملة القانونية - املبادئ اليت حتكم بناء اجلمل.

التأمينات- منوذج خطاب  النماذج امللحقة بالعقد اإلداري: منوذج استمارة العطاء- مناذج 
االتفاق. الترسية- منوذج 

صياغة مذكرات التحكيم - منوذج مذكرة ببيان الدعوى القضائية - منوذج مذكرة دفاع.
 

الوحدة الخامسة : 
 

عملية وورش  تطبيقات 
القانونية  والكتابة  القانوين  البحث  الوحدة عشر تطبيقات عملية على كيفية  تتناول يف هذه 

التايل: النحو  املدنية والتجارية املختلفة على  يف املجاالت 
* مذكرة يف دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من املدعي.

* مذكرة يف دعوى صحة التوقيع.
* مذكرة يف دعوى تثبيت امللكية مع الصحة والنفاذ.

* مذكرة املدعي يف دعوى تثبيت امللكية.
* مذكرة يف دعوى نزع امللكية واستحقاق التعويض من املدعي.

* مذكرة احلكومة يف دعوى نزع امللكية
* مذكرة يف حوالة احلق.

* مذكرة يف دعاوى احليازة.
* مذكرة يف دعاوى الصورية.

* مذكرة يف الطعون الضريبية.

المهارات المتقدمة 
في 

البحث والكتابة القانونية 




