دليل برامج المحامين

مدة الدورة

عدد الساعات

الفئة المستهدفة

اسم الدورة

م
1

مهارات الترافع أمام المحاكم

خمسة ايام

 20ساعة

المحامون

2

دور مكاتب المحاماة في أعمال إجراءات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

خمسة ايام

 20ساعة

المحامون

3

حقوق اإلنسان وتطبيقاته في مرحلتي التحقيق والمحاكمة

خمسة ايام

 20ساعة

المحامون

4

الصياغة النموذجية للعقود وكيفية التصدي لمشكالتها

خمسة ايام

 20ساعة

المحامون

5

إدارة الدعوى المدنية

خمسة ايام

 20ساعة

المحامون

6

إجراءات الطعن بالتميز

خمسة ايام

 20ساعة

المحامون

برنامج األوامر الصادرة عن النيابة العامة
الهدف العام

المحاور

إكساب وتنمية مهارات المشاركين في إصدار األوامر

 مفهوم األمر الصادر عن النيابة العامة ومعيار
تمييزه

خصائص األمر الصادر من النيابة العامة

 شكل ونطاق وإجراءات األمر الصادر عن النيابة
العامة

أساليب إصدار األمر

 كيفية إعالن األمر الصادر من النيابة العامة والجهة
المختصة بذلك

األهداف التفصيلية
سلطات النيابة العامة في إصدار األوامر

الفئة المستهدفة

اعضاء النيابة العامة

الساعات التدريبية

( )20عشرون ساعة
تدريبية

مدة البرنامج

خمسة أيام

 ضوابط قبول األمر واالعتراض عليه والجهة
المختصة بنظر االعتراض
 أحوال وإجراءات تعديل أو إلغاء األمر الصادر
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-...-...
الى 2016-...-...

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج مهارات الترافع أمام المحاكم
الهدف العام
إكساب المشاركين المعارف والمهارات الالزمة
للترافع أمام المحاكم األجنبية
األهداف التفصيلية
أهم الفروق اإلجرائية بين األنظمة القضائية
الالتينية واألنجلوسكسونية
طبيعة الدعوى وكيفية نظرها
الحكم الصادر وكيفية الطعن عليه
وسائل تنفيذ الحكم وإشكاالته

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مفهوم الدعوى القضائية في النظم القضائية
المختلفة

 الضوابط القانونية لرفع الدعوى القضائية
ونظرها
 أوجه بطالن صحيفة الدعوى في النظم
المختلفة

المحامون

 العوارض التي تعترض سير الدعوى في
األنظمة القضائية

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 نظرية الدفوع أمام المحاكم المختلفة والحكم
فيها
موعد انعقاد الدورة
من 2015-11-8
الى 2015-11-12

 أوجه البطالن في األحكام وكيفية تنفيذها
مكان التنفيذ
قاعات التدريب بالمركز
صباحية

المنفذون
مركز الدراسات +
محكمة قطر للمال

تكلفة البرنامج

الشهادة

برسوم

شهادة مشاركة

برنامج دور مكاتب المحاماة في أعمال إجراءات غسل االموال وتمويل االرهاب
الهدف العام

إكساب المحامين بالمعلومات والمهارات 
الكافية لمكافحة غسل األموال والتزاماتهم 
القانونية في هذا الشأن.

األهداف التفصيلية:
أهم المفاهيم المتعلقة بجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
اإلجراءات التي يتعين على المحامي القيام بها لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
آلية تنفيذ مكاتب المحاماة للتعليمات المتعلقةبإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب
خطورة عدم التزام المحامي بالعناية الواجبةتجاه مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

المحاور

مفهوم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
آليات اإلفصاح المقررة قانونيا.
اإلجراءات الوقائية لغسل األموال
وتمويل اإلرهاب
اجراءات مكاتب المحاماة في تنفيذ تلك
اإلجراءات.
المسؤولية القانونية لمكاتب المحاماة في
حالة عدم اإلفصاح.

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

المحامون

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2015-12-13
الى 2015-12-16

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة
مشاركة

برنامج حقوق االنسان وتطبيقاته في مرحلتي التحقيق والمحاكمة
الهدف العام
إكساب المشاركين المعارف والمهارات
المتعلقة بالوسائل القانونية لحماية حقوق
اإلنسان.
األهداف التفصيلية:
مفاهيم حقوق اإلنسان واألسس التي تقوم
عليها
الوسائل القانونية لحماية تلك الحقوق
حدود وأبعاد تلك الممارسات
الضمانات المقررة لمواجهة اإلخالل بتلك
الحقوق

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 المفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان
 الضوابط القانونية لتلك الحقوق في
مرحلتي التحقيق والمحاكمة

 الحق في التنقل وعدم اإلبعاد

المحامون

 األحكام الصادرة باإلبعاد وضمانات
ممارستها

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 كيفية المواءمة بين حماية المجتمع وحقوق
اإلنسان

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-2-21
الى 2016-2-25

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة
مشاركة

برنامج الصياغة النموذجية للعقود وكيفية التصدي لمشكالتها
الهدف العام
إكساب المشاركين المعارف والمهارات
الالزمة لصياغة العقود وفض المنازعات
الناشئة عنها
األهداف التفصيلية:
القواعد التي تحكم صياغة العقود
اآلثار التي تترتب على سوء صياغة العقود
طرق فض منازعات العقود

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مفهوم العقد وأركانه وشروط صحته
 الترتيبات السابقة لصياغة العقد
 التفاوض في العقود ومهارات اإلقناع
 الصياغة المحكمة للعقود

المحامون

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 اآلثار اإليجابية للصياغة المنضبطة

 وسائل فض المنازعات الناشئة عن العقود
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-3-13
الى 2016-3-17

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة
مشاركة

برنامج إدارة اعداد الدعوى المدنية
الهدف العام
إكساب المشاركين المعارف والمهارات الالزمة إلقامة
الدعوى المدنية وإدارتها في كافة مراحلها
األهداف التفصيلية
رفع الدعوى ومباشرتها
كيفية تالفي عيوب صياغة صحيفة الدعوى
ضوابط إبداء الدفوع الشكلية والموضوعية
كيفية الطعن في الحكم القضائي

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 المقصود بالدعوى القضائية وعناصرها والفرق بينها
وبين غيرها من المصطلحات القانونية
 إجراءات قيد ورفع وإعالن الدعوى وأحوال بطالن
صحيفتها

 األسس التي تقوم عليها الدعوى  ،وإبداء الدفاع
والدفوع.

المحامون

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 العوارض القانوني التي تعترض الدعوى والتعامل
معها
 الحكم في الدعوى  ،واألمور التي تسبقه
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-4-10
الى 2016-4-14

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج إجراءات الطعن بالتمييز
الهدف العام
إكساب المشاركين المعارف والمهارات
الالزمة للطعن على األحكام بالتمييز
األهداف التفصيلية:
كيفية إقامة الطعن أمام محكمة التمييز
ضوابط نظر الطعن بالتمييز
حقوق وواجبات المحامي أمام محكمة التمييز
شكل وطبيعة الحكم الصادر من محكمة
التمييز

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مفهوم الطعن بالتمييز وغاياته
 أسباب الطعن بالتمييز
 إجراءات الطعن بالتمييز
 اآلثار المترتبة على الطعن بالتمييز

المحامون

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 الحكم الصادر في الطعن.
 المبادئ القانونية للجمعية العمومية
للمحكمة

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-4-17
الى 2016-4-21

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة
مشاركة

