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برامج التكوين خالل سنة 2012
 . Iبرامج التكوين األساسي:
 -1برامج التؽوين األساسي لؾؿؾحؼني الؼضائيني :
يوجد حاليا  549ممحقا قضائيا في طور التكوين موزعة كالتالي:
أ -الػوج 37

التحق الفوج  37لمممحقين القضائيين بتاريخ  26يناير  ،2011وهو يتكون من  297ممحقة وممحقا

قضائيا ،و 204من الذكور أي بنسبة  % 68.68و  93من اإلناث أي بنسبة  % 31.31و 13مستمع

عدالة من التشاد ،وسينتهي من التمرين في  25يناير .2013
ب -الػوج 38

التحق الفوج  38لمممحقين القضائيين بتاريخ  5دجنبر  ،2011وهو يتكون من  229ممحقة وممحقا

قضائيا  174من الذكور أي بنسبة  % 76.19و  55من اإلناث أي بنسبة  %23.80و 10مستمع

عدالة من جزر القمر واليمن والتشاد ،وسينتهي من التمرين في بداية دجنبر .2013
 -2برامج التؽوين األساسي لؽتاب الضبط :
 المحررون القضائيون التقنيون : المساعدون االجتماعيون -تكوين المكونين
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 -3برامج التؽوين األساسي لؾعدول :
قام المعهد بتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية بتكوين  489عدال لمدة سنة  ،تم توزيعهم إلى 3
مجموعات ابتداء من  2010/11/22إلى  ،2012/1/13وقد تم اجتياز امتحان التخرج بتاريخ  21يناير
.2012

 .IIبرامج التكوين المستمر والتخصصي:
 -1برامج التؽوين املدتؿر لؾؼضاة :
خالل سنة  ،2012سيتم تنظيم  46دورة تكوينية لفائدة القضاة عمى الصعيد المركزي والجهوي ،
سيستفيد منها حوالي  1000قاضيا.
 -2برامج التؽوين املدتؿر لؽتاب الضبط :
خالل سنة  ،2012سيتم تنظيم  183دورة تكوينية لفائدة  3600إطا ار من هيأة كتابة الضبط عمى
الصعيد المركزي والجهوي ،ومؤطرة من طرف  180مكونا.
 -3برامج التؽوين التخصصي لؾؼضاة :
في إطار إنشاء أقسام الجرائم المالية بمحاكم االستئناف تم خالل سنة

 2012بتعـاون بين المعهـد و

المفتشية العامة لممالية و المجمس األعمى لمحسابات تنظيم:
 .1الجزء الرابع من الدورة التخصصية الخاصة بقضاة أقسام الجرائم المالية لفائدة
ممارسا من (قضاة التحقيق

 49قاضيا

– قضاة النيابة العامة – قضاة الحكم) (  17إلى  19يناير

 24( )2012إلى  26يناير  7( )2012إلى  9فبراير )2012؛
 .2الجزء الخامس من الدورة التخصصية الخاصة بقضاة أقسام الجرائم المالية لفائدة

 49قاضيا

ممارسا من (قضاة التحقيق – قضاة النيابة العامة – قضاة الحكم) من  12مارس  2012إلى
 19أبريل .2012

 IIIدورات تؽويـية لػائدة قضاة مغاربة
في إطار التعاون المشترك بين المعهد والمدرسة الوطنية لمقضاء بفرنسا  ،تم تنظيم دورة لالطالع عمى
القضاء الفرنسي استفاد منها قاضيين منتميين لمفوج  36لمممحقين القضائيين (من  9يناير إلى  9مارس .)2012
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 IVدورات تؽويـية لػائدة قضاة أجانب
أما في مجال الدورات التكوينية لفائدة القضاة األجانب و في إطار التعاون مع معاهد قضائية مماثمة ودول

شقيقة وصديقة ومنظمات دولية ،نظم المعهد إلى غاية شهر مارس دورات تكوينية وهي كالتالي:

 .1دورة حول  " :تمتين قدرات كتابة الضبط في مجال التنظيم" لفائدة  13مسؤوال من كتابة الضبط
الفمسطينية من  23إلى  27يناير2012؛

 .2دورة حول" :دعاوى الموظفين" لفائدة  10قضاة من السودان من  30إلى  10فبراير .2012
 .3دورة لفائدة  29قاضيا و مسؤوال قضائيا فمسطينيا من  4إلى  10مارس 2012؛

كما سيتم تنظيم :

 .1دورة حول "مدونة القيم القضائية المغربية" لفائدة مساعدي القضاء (ممحقين قضائيين) من دولة
قطر خالل شهر يونيو .2012
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