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بطاقة البرنامج التدريبي
مسمى الوظيفة
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الوصف الوظيفي
دعــم وتعزيــز فعاليــة المحامــي مــن خــال إعــداد معلومــات القضيــة واألدلــة وخيــارات التســوية وذلــك عــن طريــق تتبــع القضايــا ودعــم إجــراءات
المحاكمــة لمحامــي االدعــاء .يعملــون علــى الحفــاظ علــى قواعــد البيانــات الرقميــة ،والمكتبــات التــي تضــم المراجــع القانونيــة ،باإلضافــة إلــى
إعــداد وتقديــم اإلفــادات وأي شــيء آخــر قــد يحتــاج إليــه المحامــي أثنــاء المحاكمــة.

الواجبات والمهام الرئيسية









توفير الدعم اإلداري للمحامي وتعزيز فعالية المكتب.
التعامل مع العمالء والتواصل مع الشهود وما إلى ذلك واإلجابة على المكالمات الهاتفية وإعادة توجيهها.
توفير دعم المحكمة اإلداري وحضور المحاكمات.
إعداد ملخصات القضايا وتلخيص األقوال واالستجوابات واإلفادات.
إجراء التحقيقات والبحث بشأن البيانات اإلحصائية ،واإلفادات ،والمستندات القانونية ذات الصلة.
تحديد موقع المستندات والمعلومات ذات الصلة بالقضايا.
طباعة الوثائق والتقارير ،واستكمال النماذج القانونية ،باإلضافة إلى فرز وتخزين كل من المراسالت والوثائق القانونية الرئيسية.
الحفاظ على قوائم االتصال ،ومراقبة المواعيد النهائية للمحكمة وإدارة الجدول الزمني.
الكفاءات األساسية

المعرفة

الفهــم الجيــد للعمليــات اإلداريــة والتعامــل مــع الســجالت والمحافظــة عليهــا ،واإلجــراءات القضائيــة،
باإلضافــة إلــى تحليــل البيانــات.

المهارات الفنية

القــدرة علــى البحــث فــي اإلنترنــت واســتخدام المعلومــات والعمــل بكفــاءة ضمــن فريــق العمــل وإجــادة
الحســابات والكتابــة علــى لوحــة المفاتيــح باإلضافــة إلــى مهــارات المحادثــة والتخطيــط.

السمات المطلوبة للصالحية لهذه
ِّ
الوظيفة

إجــادة مهــارات التنظيــم والبحــث والتحليــل والتواصــل (الشــفهية والكتابيــة) وإجــادة التخطيــط بشــكل
اســتثنائي ،باإلضافــة إلــى إدارة الوقــت.

متطلبات الوظيفة
المؤهل العلمي

شهادة دراسة ثانوية أو دبلوم مهني

التخصص

البرامج والمؤهالت العامة

الشهادات واإلجازات المهنية

ال توجد

الخبرة

 2-0سنوات في اإلدارة وخدمة العمالء

معلومات أخرى متعلقة بالوظيفة
المسميات الوظيفية ذات الصلة

كاتب محامي

المجموعة الصناعية
المستوى المهاري

3

الراتب الداللي
المرشحون المحتملون للوظيفة

البرنامج التدريبي
محتوى البرنامج التدريبي:



* تتحــدد ســاعات التدريــب الموجــه لــكل
مجموعــة وفــق تحليــل نتائــج التقييــم
الســابق للتدريــب.





مخرجات البرنامج التدريبي

اللغة اإلنجليزية  : 2لغة إنجليزية تخصصية (خاصة بالوظيفة المستهدفة) من  120 – 60ساعة
(وفق الحاجة)
مهارات نظم المعلومات :من  120 – 60ساعة تدريبية (وفق الحاجة التدريبية)
المهارات الوظيفية :من  240 – 120ساعة (وفق اإلحتياجات التدريبية).
التدرب على رأس العمل 160 – 120 :ساعة

المقدرة على القيام بجميع الواجبات و المهام الرئيسية للوظيفة المستهدفة
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