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 تفسير النصَص القانَنية
 

 األيداف 
تنهية ٍرفع كفاءة ندراء اإلدارات ٍالهستشارين القانَنيين ٍنساعديًو ٍالباحثين القانَنيين ٍاإلداريين 

العانلين في القطاع النفطي ٍالحكَني ٍالخاص ٍالهدراء اإلداريين ٍالهاليين في دراسة العقَد 
 .ٍالنصَص القانَنية ٍالهناقصات ٍزيادة قدرتًو ٍنًاراتًو ٍنعارفًو القانَنية ٍاّستشارية 

 الهحاٍر الرئيسية 
 : تحليل النصَص القانَنية ٍتطبيق التفسير الهعتهد للنص ٍيتضهن :الهحَر األٍل

 تعريف النص القانَنِ ٍتهييزى عن غيرى 
 ِكيفية تحليل النص القانَن 
 كيفية الَصَل الِ التفسير الهعتهد للنص 
 ِنطاق اّجتًاد فِ تفسير النص القانَن 
  كيفية الهشاركة البناءة فِ اإلعداد لألعهال القانَنية ٍاإلدارية
  تفعيل الهشاركة فِ الهناقشة
 نداخل أٍلية ّزنة 
 نفًَم الهذكرة أٍ التقرير 
  أنَاع الهذكرات ٍالتقارير 
 ضرٍرة التدٍين ٍالتحرير 
  نضهَن الهذكرة أٍ التقرير 
   العناصر ٍالشكل العام للهذكرة أٍ التقرير 

 :الهحَر الثاني 
 تطبيقات عهلية نن نصَص قانَن الخدنة الهدنية ٍقانَن العهل الخاص 
 ٌالطبيعة القانَنية للتفسير نن خْل أنَاع 
 أحكام عانة 
  أساليب تحرير الهذكرات ٍالتقارير 
  خصائص تحرير الهذكرات ٍالتقارير 
  صياغة الهذكرة أٍ التقرير ٍعناصريا األساسية 
  أيهية اإليجاز ٍالَضَح ٍٍسائل تحقيق كل ننًها 
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  الَضَح الَاجب في أسلَب الصياغة ، ٍعناصر الهذكرة ، ٍننًجًا ٍالرأي النًائي 
       تأييد الهذكرة بهْحق ٍنستندات 
  تسجيل الهستندات ٍتحريزيا في حَافظ 
 عرض السَابق التي تشجع علِ اعتهاد الهذكرة 
  أنثلة ٍنهاذج تطبيقية 

 :الهحَر الثالث 
  ٍُنفًَم التقاضي ٍإقانة الدعا. 
  ٌالدفاع ٍأنَاع 
  الدفَع ٍتصنيفاتًا ٍأيو أحكانًا 
  الطلبات ٍأنَاعًا ٍأحكانًا القانَنية 
  تقارير الطعن في األحكام ٍنذكرات التظلو 
  تقارير التفتيش الهفاجئ ٍالدٍري علِ العهل اإلداري ٍالفني 
  تقارير اإلنجازات في الهعانْت اإلدارية ٍغيريا 
  تقارير الهعلَنات 
  تقارير لعرض نشكلة إدارية أٍ نالية نعينة ٍاقتراح حلَل بشأنًا 
 ِالتفسير اّدارُ اٍ الْئح 
 ٌتفسير التشريع ٍتطبيق 
  دٍر الهستشار القانَنِ فِ التفسير 
 الفقٌ الحديث 
  كيفية تصدُ الهستشار لنص قانَنِ غانض

 :الهحَر الرابع 
  اركان ٍشرٍط صحة نَضَع ٍشكل القرار اّدارُ .نفًَم القرارات اإلدارية 
  ُكيفية إعداد ٍنراجعة القرارات اإلدارية .أنَاع القرار اّدار 
  القرارات اّدارية القابلة لْبطال ٍالقرار الهعدٍم 
  عيَب القرار اّدارُ القابل لإلبطال 
  ٌعيَب القرار اّدارُ الهعدٍم ٍحاّت 
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  ٌايو الهبادئ ٍاّسس القانَنية التِ يجب نراعاتًا فِ إعداد القرار اّدارُ كِ ّ يتعرض للطعن علي

 باّنعدام اٍ اّلغاء
 تطبيقات عهلية تشهل عدة انَاع نن القرارات اّدارية الصحيحة ٍكيفية تصحيح القرارات اّدارية الهعيبة 
  الهشاركة فِ لجان تَصيف ٍتصنيف الَظائف ٍلجان إعداد الًياكل التنظيهية ٍاعادة الًيكلة ٍلجان

 التحقيق ٍلجان نجالس التأديب
 ٌاستخْص الهعنِ الهقصَد بالنص عن طريق عبارت 
  استخْص الهعنِ الهقصَد بالنص عن طريق اإلشارة
 ٌاستخْص الهعنِ الهقصَد بالنص عن طريق دّلت 
  ٌالهصادر التاريخية ٍاألصلية للنص .حكهة التشريع ٍعلت

  :ٍيتضهن  نَاجًة الهشكلة القانَنية ٍابداء الرأُ القانَنِ :الهحَر الخانس 
   الشرح الهفصل لهايية الهشكلة القانَنية ٍأسبابًا ٍنظايريا
  (نصادر البحث ٍننايلٌ)كيفية البحث عن النص القانَنِ الَاجب التطبيق لحل الهشكلة 
 انزال النص القانَنِ علِ الَاقعة الهطلَب ابداء الرأُ فيًا ، ضَابط التطبيق 
  ِتحرير الهذكرة القانَنية ٍأبداء الرأُ القانَن 
  الشكل ٍالهضهَن ٍالخاتهة
 تطبيقات عهلية تشهل إعداد نذكرات قانَنية ٍنَاجًة نشكْت عهلية 
  أصَل حق التقاضِ ٍعناصرى
 ِنهارسة حق التقاضِ ٍفن الدفاع القانَن 
  صحف الدعاٍُ ٍنذكرات ٍتقارير الطعن ٍالتظلهات
 نهاذج ٍتدريبات عهلية 
 


