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                اللغة اإلنجليزية القانونية: ةدور

         والكتابة التواصلمهارات 
 

 )بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة(  مساءً  7مساًء إلى  5 / مساًء )بتوقيت السعودية( 6مساًء إلى  4 | من 2020يونيو  11إلى   7من             

 بعد  عنتدريب                   
 
 
 
 
 

 الدورة  عننظرة عامة 
  

ة  المالي المراكز خاصة عند العمل في بيئة متنوعة مثل  قانوني،وبالتالي فهي أداة أساسية ألي مهني  ،المحاماةاللغة اإلنجليزية هي اللغة الراسخة لمهنة 

من   ، وذلك التعاون الخليجي. تم تصميم دورة اللغة اإلنجليزية القانونية هذه لتنمية مهارات اللغة والتواصل لدى المشاركين في سياق قانوني  س مجل لدول 

للمساعدة في  لك وذ  ، صلوالتوا واستخدام مهارات مثل الصياغة والتفسير  اإلنجليزي،خالل التركيز على أشكال اللغة اإلنجليزية المستخدمة في القانون 

مثل  اإلنجليزية،لغة تطوير االستخدام الفعال والدقيق للغة اإلنجليزية القانونية في الممارسة. تستهدف هذه الدورة الممارسين القانونيين غير الناطقين بال

 الممارسين والطالب الناطقين باللغة العربية. 
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 نتائج تعلم الدورة 
 

 . ءات والمهارات الجديدة في مجاالت محددة من الممارسة القانونية ذات الصلة بالمنطقةاكتساب المعرفة والكفا •

 . ةفي توسيع معرفتهم بمصطلحات اللغة اإلنجليزية القانوني والمهتمين مساعدة المحامين •

 .لقانونيةثائق اغة الوصيا فهم مبادئ استخدام اللغة اإلنجليزية البسيطة عند  •

 .للغة اإلنجليزية في سياق مهني قانونيالتواصل اللفظي بشكل أكثر فاعلية با  •

 .تعزيز تفسير مهارات الوثائق القانونية •

 تحسين الدقة في صياغة العمل الكتابي الرسمي، مثل: الرسائل ورسائل البريد اإللكتروني والمذكرات.  •

 

 د الدورة للمحاميينفوائ 
 

 مع المهنيين القانونيين اآلخرين.اجتماعياً اإلنجليزية القانونية فرصة لممارسة باللغة اإلنجليزية ة ة اللغدور  توفر  •

فرصة لممارسة وتحسين وتلقي المالحظات حول مهارات الكتابة والقراءة والتواصل من خالل المشاركة في مجموعة من األنشطة  توفر الدورة •

 الممارسة. وتحسينالمتخصص قادًرا على تقديم حلول اللغة  المدرب حيث يكون  وضات، مفالادء  مثل: صياغة المراسالت وب

 

 المتحدثين
 

   د. زيد المحياني 
 الجامعي  يتمتع د. زيد بخبرة في التدريس على المستوى  ذلك،. باإلضافة إلى 2008تم تسجيل د. زيد كمحكم لدى وزارة العدل السعودية منذ عام 

 كواحد  (500)ذا ليجل  د. زيد من قبل صنف  ،2017في عام  ضيع تتعلق بالتشريعات السعودية.ت حول موا مقاال وينشر  ضراتويقدم بانتظام محا

 كبير( الفريق الزيد على جائزة المستشار العام للسنة )  د. حصل  ،2018في عام ومستشار قانوني مؤثر في الشرق األوسط.   100من أكثر 

 تشارين المؤسسيين. ة المسورابط نونيالتي نظمتها مجلة األسبوع القا 
 
 
 

 
 

   سامانثا جين روبرتس
 م الجامعي للقانون والسياسة الجامعية في جامعة ميدلسكس دبي. قبل انضمامها إلى جامعة سامانثا محاضر أول في القانون ومنسق برنامج الحر

 ،ا في ذلك: جامعة كوفنترية المتحدة بمالمملكؤسسات لف مهيئة التدريس في مخت  عضو ، شغلت سامانثا مناصب  2016ميدلسكس دبي في عام 

 تتمتع سامانثا بخبرة واسعة في تدريس برامج درجة  كبيك )جامعة لندن(.وكلية بير ،جامعة غرب لندن ،جامعة وستمنستر ،BPPجامعة  

 كما  ون الطبي والمهارات القانونية.  والقانالعمل نون  القانون المؤهل في المملكة المتحدة. تشمل اهتماماتها التعليمية الحالية قانون األراضي وقا
 الليسانس واللغة اإلنجليزية القانونية عبر دول مجلس التعاون الخليجي. بعد أن أكملت درجة  ،دورات في القانون العام البريطانيسامانثا  متقد

 آداب مهنة الطب والقانون قبل ير في لماجستجة ا واصلت سامانثا دراستها هناك للحصول على در ،King's College Londonالحقوق في 

 ، لندن. كما تحمل سامانثا شهادة دراسات عليا في التعليم العالي. BPP  في جامعة كلية الحقوقإكمال دبلوم الدراسات العليا في الممارسة القانونية في 

 

   ليزا ريدلر 
 ة ي جامعة ميدلسكس، دبي. تشمل اهتمامات التدريس الحاليريوس فلبكالو مج ا ليزا محاضر في تدريس القانون حول برامج التأسيس الدولية وبرا

 ة واإلنصاف والصناديق وتسوية المنازعات البديلة. ليزا مسؤولة أيًضا عن مسار قانون برنامج التأسيس  ما يلي: األنظمة القانونية اإلنجليزي  ليزال
 إلى  خليجي. قبل انضمامها  اإلنجليزية القانونية في دول مجلس التعاون ال واللغة يطاني البرالدولي. كما قامت ليزا بتيسير دورات في القانون العام 

 . ليزا في مجال التعليم. العمل في المدارس الخاصة الدولية في دبي وكوريا الجنوبية وتايالند، تدريس اللغة اإلنجليزية جامعة ميدلسكس في دبي، عملت 
 شهادة دراسات عليا في الممارسة القانونية من كلية القانون، وقد أكملت للتو  ون على ليسانس الحقوق من جامعة مانشستر متروبوليتا ليزا  حاصلة

   خبرة في قانون ا تربية مع اللغويات التطبيقية مع الجامعة المفتوحة، المملكة المتحدة. ليزا محاٍم مؤهل في المملكة المتحدة ولديهماجستير في ال
 سنوات في المملكة المتحدة. لديها خبرة خاصة في القانون العام واإليذاء المنزلي.  6األسرة والطفل والجريمة. تدربت ليزا لمدة 
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     ة برنامج الدور 
 
 

 
 

 
 

مساًء )بتوقيت  7مساًء إلى  5 - 2020يونيو  9 :الثالثاليوم 

 مساًء )بتوقيت السعودية(  6مساًء إلى  4اإلمارات( / 

 ضوعات التي سيتم تغطيتها المو

 
 :المصطلحات القانونية اإلنجليزية

 العرفي إجراءات القانون  

  ، العرفي الخطوط العريضة لقوانين وإجراءات النظام القانوني
مراحل الدعوى من إلجراءات المحكمة، ووالمصطلحات القانونية 
والتركيز بشكل خاص على المهارات  البداية وحتى النهاية، 

ي الدعاوى التجارية )آداب المحكمة ، إعداد المحكمة ،  المطلوبة ف
 مهارات العرض(. 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

مساًء )بتوقيت  7مساًء إلى  5من  - 2020يونيو  7  :م األولاليو

 مساًء )بتوقيت السعودية(  6مساًء إلى  4اإلمارات( / من 

 الموضوعات التي سيتم تغطيتها 

العرفي )الغير المصطلحات القانونية اإلنجليزية: القانون 
 ضد القانون المدني السعودي  المكتوب(

  المدني، والقانون للقانون العرفي مقارنة بين األنظمة القانونية 
، مصادر وأنواع  العرفيعلى النظام القانوني للقانون نظرة عامة 

 ( ، مبدأ السوابق. القوانين المكتوبة،  العرفيالقانون )القانون  

مساًء )بتوقيت  7مساًء إلى  5 - 2020يونيو  8  :الثانياليوم 

 مساًء )بتوقيت السعودية(  6اًء إلى مس 4اإلمارات( / 

 الموضوعات التي سيتم تغطيتها 

 
 باللغة اإلنجليزية العرفيبادئ القانون  أسس وم

 نظام الخصومة •
 تصنيف القانون  •
 هيكل المحكمة اإلنجليزية  •
 مصادر القانون •
 السوابق القضائيةمبدأ   •
 التفسير القانوني •

مساًء )بتوقيت  7مساًء إلى  5 - 2020يونيو  10 :الرابعاليوم 

 مساًء )بتوقيت السعودية(  6مساًء إلى  4اإلمارات( / 

 الموضوعات التي سيتم تغطيتها 

 
 التواصل القانوني 

ية في أنواع مختلفة من الوثائق  استخدام اللغة اإلنجليزية القانون
القانونية ، واستخدام اللغة اإلنجليزية البسيطة ، وما يجب تجنبه 
عند الصياغة وأمثلة على الصياغة الفعالة ، لتشمل مجموعة 

 ن الوثائق القانونية وجميع أنواع االتصاالت. متنوعة م

ت مساًء )بتوقي 7مساًء إلى  5 - 2020يونيو  11 :الخامساليوم 

 مساًء )بتوقيت السعودية(  6مساًء إلى  4اإلمارات( / 

 الموضوعات التي سيتم تغطيتها 

 
 )المكون العملي مع ردود الفعل(الدرس الرئيسي 

ة ، وتحليل مسارات  تفسير المستندات القانونيتمرين  •
 القضايا، وتفصيل أحكام السوابق القضائية.

ياغة ،  هيكلة عدد من الوثائق سيئة الصوإعادة صياغة  •
  صوري، صياغة رد على رسالة بريد إلكتروني من عميل و

 ورسالة إلى الخصم. 
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 استمارة التسجيل 
 

  . ألحرف الكبيرة اللغة اإلنجليزية، واجميع الحقول إلزامية ويجب إكمالها ب 
 

FIRST NAME LAST NAME 

  

 

JOB TITLE  
 

 

COMPANY  
 

 

EMAIL 

 

TELEPHONE FAX 

  

 

MOBILE  
 

 

ADDRESS 

 

COUNTRY PO BOX 

  
 
 

 األسعار 
 

الكاملة         السلسلة   – برنامج اللغة اإلنجليزية القانونية                  USD 1000 
 

    USD 700   ة الكاملة السلسل  -برنامج اللغة اإلنجليزية القانونية   -خصم الطالب         
 

الحجز  )خصم    سلسلة كاملة -برنامج اللغة اإلنجليزية القانونية                                      
( 2020مايو  28حتى المبكر       USD 800    

 

 

: مع للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل  
 

MARLE VAN SANDWYK 
 

marle.vansandwyk@lexisnexis.com   

 +971 58 835 9491 

 

  قم بالتسجيل عبر اإلنترنت على:  الفوري،للفواتير والدفع 
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  الدفع: 
يجب تسوية الدفع خالل شهر واحد من استالم الفاتورة أو  

 قبل تاريخ الدورة األولى )من الدورات المنتخبة(. 
 

  غاء: اإلل
مندوب بديل من  إذا كنت غير قادر على الحضور، فإن 

نفس الشركة سيكون موضع ترحيب كبير في مكانك. إذا  

لم يكن هذا مناسبًا، فيجب دفع الدورة بالكامل. في حالة  

االتفاق على تاريخ و / أو مكان الدورة التدريبية وترغب  

في إعادة جدولتها أو إلغائها، تحتفظ   ليكسس نيكسس 

ى  بالحق في تطبيق رسوم التدريب عل يكسس ليكسس ن

التدريب المعاد جدولته أو أي تدريب مستقبلي. إذا لم تقم  

بإعادة جدولة التدريب وإلغائه، يجب على   ليكسس نيكسس 

إعادة رسوم التدريب إلى العميل ناقًصا   ليكسس نيكسس 

فيما يتعلق   ليكسس نيكسس مبلغًا يساوي أي نفقات تتكبدها 

 ات. بتقديم أي خدم


