
مهارات كتابة المذكرات والمراسالت القانونية

Skills for Writing Notes and Legal Correspondence 

(Arabic) 

البرنامج 

التدريبي

 العربية لغة البرنامج 

15ساعة

مدة 

البرنامج                    

دهم إكساب المشاركين المهارات الالزمة للكتابة القانونية المتميزة وإمدا

.بالمعلومات الالزمة لإليضاح القانوني
 تنمية قدرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات الالزمة إلعداد وكتابة

.المذكرات القانونية، وذلك من حيث الشكل والمضمون
ديمها صقل وتنمية مهارات كتابة اللوائح والمذكرات الجوابية الالزمة لتق

.للجهات المختصة

اهداف 

البرنامج          

تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي :
 مهارات استخدام اللغة القانونية في الكتابة القانونية

ونية البيانات الشكلية والموضوعية لكتابة المذكرات والمراسالت القان

  كيفية التحسين في إعداد المذكرات القانونية

صياغة مذكرات الدفاع أمام المحاكم وإعطاء المشورة أو الرأي القانوني.

محتويات 

البرنامج      

 بنهاية البرنامج، يكون المشاركين قادرين على :
 رد –دفاع–مذكرات شارحة )صياغة المذكرات القانونية بأنواعها المختلفة

(طعن–
اكتساب مهارات استخدام اللغة القانونية

التعرف على الشروط الموضوعية لكتابة المذكرات القانونية

التعرف على الشروط الشكلية لكتابة المذكرات القانونية

كتابة المذكرات القانونية كتابة مركبة دون إسهاب ممل

مخرجات التعلم 
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المحامون

أعضاء إدارة قضايا الدولة

الموظفون بالشئون واإلدارات القانونية بمؤسسات الدولة الحكومية

المستشارون القانونيون بالشركات العامة والخاصة والمؤسسات المالية والبنوك

 ً(مرحلة بكالوريوس وماجستير)طالب القانون عموما

الفئة المستهدفة

 شرائح عرضPresentation
 عرض قضايا وتطبيقات عمليةCases
 ورشة عملWorkshop
 محكمة صوريةMoot Court

المادة التدريبية 

التتكنولوجيا/ 

المستخدمة

المدرب   :
أحمد سيد أحمد محمود/ د

amhamoud@qu.edu.qa

+974 4403 6727
+974 55799504
قطر، أحمد سيد أحمد محمود حالياً أستاذاً مشاركاً بكلية القانون جامعة/ يعمل الدكتور

رافعات ، في تخصص قانون الم(مصر)وأستاذاً مساعداً بكلية الحقوق جامعة عين شمس 

وق جامعة حصل على الدكتوراه من كلية الحق. المدنية والتجارية والتحكيم التجاري الدولي

جامعات عين شمس بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة مع ال

من جامعتي ليون  Postdoctoralوحصل على درجة ما بعد الدكتوراه. العربية واألجنبية

.  بفرنسا وجامعة جورج تاون بالواليات المتحدة االمريكية3
رات يعمل الدكتور أحمد في االستشارات القانونية بموجب ترخيص لمزاولة االستشا

القانونية وفقاً لقانون تنظيم الجامعات المصرية، وعمل في عدة مكاتب للمحاماة

.  واالستشارات القانونية والتحكيم ولعدة سنوات
ية قام بإعطاء دورات في أصول صياغة المذكرات القانونية في العديد من الدول العرب

تشارين ولفئات عديدة من المستهدفين كالمحامين في القطاع العام والقطاع الخاص والمس

.  القانونيين و مستشاري البنوك و األجهزة الحكومية
كم وهو محكم مقيد وممارس بمركز قطر للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة قطر، وهو مح

 International Arbitrationدولي معتمد بمؤسسة التحكيم الدولي بباريس 
Institute(IAI) على الموقع التالي:

 http://www.iaiparis.com/profile/ahmedsayed.mahmoud

بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 
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 وهو عضو محكم بمحكمة لندن للتحكيم(LCIA)  وعضو اتحاد شباب التحكيم

ICC) كز وعمل الدكتور أحمد نائباً لمدير مر(. غرفة التجارة الدولية بباريس

حكيم التحكيم التابع لكلية الحقوق جامعة عين شمس، ومحكم مقيد لدى مركز ت

ل قام الدكتور أحمد بالتدريب في مجا(. مصر)كلية الحقوق جامعة عين شمس

طر الدولي كما في مركز ق. التحكيم في مختلف مراكز التحكيم المحلية واإلقليمية

يمية وإعطاء للتوفيق والتحكيم وفي مراكز مختلفة بجمهورية مصر العربية واإلقل

 ( (PPPوهو خبير معتمد في التحكيم في عقود الشراكة. ورش عمل تطبيقية
ى رسائل ويشرف عل. بالمنظمة العربية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية

م الماجستير بجامعة قطر، والدكتوراه بجامعة عين شمس، في مجال التحكي

.التجاري الدولي
كيم بغرفة حّكم الدكتور أحمد في قضايا تحكيم تخص مركز قطر للتوفيق والتح

بي تجارة قطر، ومركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ومركز أبو ظ

مجال وله مؤلفات وأوراق عمل في. للتحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة

التحكيم وأبحاث منشورة في مجالت علمية محكمة في مجالي المرافعات و 

طري تعزيز العدالة الناجزة بموجب تعديل قانون المرافعات الق: التحكيم مثل

، والحماية اإلجرائية للمعوقين أمام المحاكم، 2019لسنة ( 3)بالقانون رقم 

ل في قانون المرافعات، واإلعالن القضائي عبر وسائل التواصواالستوبل

كيم االجتماعي، وحجية األمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام، والتح

 Sport)والتحكيم الرياضي (EA)وتحكيم الطوارئ ،(PPP)في عقود الشراكة
Arbitration)  والتحكيم في منازعات االستثمار(Arbitration in 

investment disputes). 

بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 

لاير قطري 1700

للتسجيل والدفع االلكتروني% 15خصم 

اشخاص أو اكثر 4للمجموعات من % 15خصم 
رسوم البرنامج 
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