دليل برامج المجلس األعلى للقضاء

اسم الدورة

م

الفئة المستهدفة

مدة الدورة

عدد الساعات

1

مهارات تسبيب األحكام

خمسة ايام

 20ساعة

القضاة

2

مجال التفتيش القضائي على أعمال القضاة

خمسة ايام

 20ساعة

القضاة

3

اشكاليات تنفيذ العقود

خمسة ايام

 20ساعة

القضاة

4

اشكاليات تنفيذ السندات التنفيذية

خمسة ايام

 20ساعة

القضاة

5

المواجهة القضائية للجرائم المعلوماتية

خمسة ايام

 20ساعة

القضاة

6

المواجهة القضائية للجرائم المالية

خمسة ايام

 20ساعة

القضاة

مدة الدورة

عدد الساعات

الفئة المستهدفة

م

اسم الدورة

7

مهارات إعداد وتجهيز ملف الدعوى الجنائية

خمسة ايام

 20ساعة

اعوان القضاة بالمحاكم

8

مهارات إعداد وتجهيز ملف الدعوى المدنية

خمسة ايام

 20ساعة

اعوان القضاة بالمحاكم

9

مهارات عمل رؤساء األقالم ومساعديهم

خمسة ايام

 20ساعة

اعوان القضاة بالمحاكم

برنامج مهارات تسبيب األحكام
الهدف العام

المحاور

إكساب وتنمية مهارات المشاركين فيما يتصل
بتسبيب األحكام القضائية
األهداف التفصيلية
مفهوم الحكم وأساسياته
تأسيس الحكم والرد على أوجه الدفاع
المداولة وإصدار الحكم
منطوق الحكم والتوقيع على األحكام

 ماهية الحكم القضائي والقواعد التي تحكمه

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مفهوم تسبيب الحكم القضائي وأهدافه
وأساسه
 أقسام وأنواع التسبيب وضوابطه

القضاة بالمحاكم

 طرق التسبيب وأهمية حسن صياغته

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 عيوب التسبيب سبل تالفيها
 اآلثار المترتبة على عدم التسبيب أو فساده
أو عدم كفايته
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2015-11-15
الى 2015-11-19

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة مشاركة

برنامج في مجال التفتيش القضائي على أعمال القضاة
الهدف العام
إكساب وتنمية مهارات المشاركين فيما
يتصل بالمراقبة والتفتيش على أعمال القضاة
األهداف التفصيلية:
مهارات استعداد القاضي الدائم للتفتيش على
أعماله
أساليب التفتيش القضائي وضوابطه
وسائل تالفي العيوب واألخطاء

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 غايات وأهداف ونطاق التفتيش القضائي
 المالحظات التي ترد على األحكام
والقرارات وكيفية تالفيها
 المعايير المتبعة في التفتيش القضائي

القضاة بالمحاكم

 فحص وتحقيق الشكاوى المقدمة ضد
القضاة

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 اآلثار اإليجابية والسلبية للتفتيش القضائي
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2015-11-22
الى 2015-11-26

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة
مشاركة

برنامج اشكاليات تنفيذ العقود
الهدف العام

إكساب وتنمية مهارات المشاركين في كيفية التصدي
لمشكالت تنفيذ العقود
األهداف التفصيلية:
االجتهاد القضائي ومشكالت تنفيذ العقود
نطاق السلطات المقررة للقاضي في فض مشكالت تنفيذ
العقود

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مفهوم مشكالت العقد وأنواعها وأسباب ظهورها
 االعتبارات التي تحكم تنفيذ العقد
 أثر تغير ظروف العقد على تنفيذه

القضاة بالمحاكم

 مفهوم مبدأ حسن النية والقوة الملزمة للعقد

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 الضوابط القانونية للحد من مخاطر التنفيذ
 دور القاضي في تفسير بنود العقد وحدود ذلك

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2015-12-20
الى 2015-12-24

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج اشكاليات تنفيذ السندات التنفيذية
الهدف العام

المحاور

إكساب وتنمية مهارات المشاركين في

 مفهوم السند التنفيذي وأشكاله وضوابطه

التصدي لمشكالت التنفيذ بموجب سندات

 اإلجراءات السابقة على التنفيذ وأهدافها
ومبرراتها

التنفيذ
األهداف التفصيلية:
التنفيذ الجبري وأطرافه وسنداته وإجراءاته

وسائل الدفع بعجلة التنفيذ نحو المرونة
والتبسيط والتعجيل

 الضوابط القانونية للتنفيذ

الفئة المستهدفة

القضاة بالمحاكم

 الوسائل القانونية لإلكراه على التنفيذ

الساعات التدريبية

( )20عشرون ساعة
تدريبية

مدة البرنامج

خمسة أيام

 األموال القابلة للتنفيذ عليها واألموال غير
القابلة للتنفيذ
 كيفية التصدي لمشكالت التنفيذ

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2015-12-27
الى 2015-12-31

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة
مشاركة

برنامج المواجهة القضائية للجرائم المعلوماتية
الهدف العام

المحاور

إكساب وتنمية مهارات المشاركين فيما يتصل بكيفية

 مفهوم الجريمة المعلوماتية وخطورتها وتطورها

مواجهة الجرائم المعلوماتية

 خصائص الجريمة المعلوماتية وصور ارتكابها

األهداف التفصيلية:
تقييم القيد والوصف للجريمة المعلوماتية وسلطة
القاضي في التعديل
التكوين القانوني للقضاة لتقييم األدلة اإللكترونية

 مفهوم الدليل اإللكتروني وطبيعته القانونية
وخصائصه

الفئة المستهدفة

القضاة بالمحاكم

 مشروعية الدليل اإللكتروني وضوابط تقييمه

الساعات التدريبية

( )20عشرون ساعة
تدريبية

مدة البرنامج

خمسة أيام

 اإلثبات اإللكتروني أمام القضاء
 خصوصية تسبيب األحكام الصادرة في الجرائم
المعلوماتية
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-1-10
الى 2016-1-14

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج المواجهة القضائية للجرائم المالية
الهدف العام

المحاور

إكساب وتنمية مهارات المشاركين فيما يتصل بمواجهة

 مفهوم الجرائم المالية وخصائصها ومدى خطورتها

الجرائم المالية

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 التحقق من قيام الجريمة المالية وتوافر أركانها

األهداف التفصيلية:
الجريمة المالية وعالقتها بالجريمة المنظمة
مشكالت جمع األدلة واتخاذ اإلجراءات الوقائية
لمواجهة الجريمة المالية

 خصوصية األدلة الجنائية في الجرائم المالية
 اإلجراءات المتاحة للقاضي لوأد الجريمة المالية

القضاة بالمحاكم

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 سبل التعاون القضائي لمواجهة الجريمة المالية
 ضوابط تالفي الطعن على األحكام الصادرة في
الجرائم المالية

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-1-17
الى 2016-1-21

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج إعداد وتجهيز ملف الدعوى الجنائية
الهدف العام
إكساب وتنمية مهارات المشاركين فيما يتعلق بإعداد
وتجهيز ملف الدعوى الجنائية
األهداف التفصيلية:
إدارة أوراق ومستندات الدعوى الجنائية

حفظ وإدارة األدلة الجنائية واألحراز

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 فتح ملف الدعوى وتنظيم األوراق
 تدوين وتسجيل المحاضر والشهادت والتحقيقات
التي تجريها المحكمة
 تلقي األحراز وعرضها على المحكمة

اعوان القضاة بالمحاكم

 التصرف في األحراز بعد العرض على المحكمة

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 آلية وضوابط اطالع الخصوم على ملف الدعوى
 ترتيب األوراق بعد صدور الحكم
 اتخاذ اإلجراءات بعد الطعن على الحكم

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-3-20
الى 2016-3-24

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج إعداد وتجهيز ملف الدعوى المدنية
الهدف العام
إكساب وتنمية مهارات المشاركين فيما يتعلق بإعداد
وتجهيز ملف الدعوى المدنية
األهداف التفصيلية:
تجهيز األوراق والمستندات وكل ما تطلبه المحكمة
التواصل مع الخصوم والجهات المختلفة بتوجيه من
المحكمة

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 فتح الملف وتلقي األوراق والمستندات
 تدوين المحاضر وتسجيلها
 عرض المرفقات على المحكمة

اعوان القضاة بالمحاكم

 تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 ضوابط إطالع الخصوم على ملف الدعوى
 إجراءات حفظ األوراق بعد صدور الحكم

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-4-24
الى 2016-4-28

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج مهارات عمل رؤساء األقالم ومساعديهم
الهدف العام

المحاور

إكساب وتنمية مهارات المشاركين فيما يتصل بقيامهم

 المهام المنوطة بقسم سكرتارية الجلسات وضوابط
عمله

األهداف التفصيلية:

 المهام المنوطة بقسم الحسابات وآلية عمل القسم

األعمال المكلف بها األقسام الخدمية بالمحاكم

 المهام المنوطة بقسم اإليرادات والتحصيل وآلية
عمل القسم

بمهام عملهم بالمحاكم

اإلجراءات المتبعة بتلك األقسام

الفئة المستهدفة

اعوان القضاة بالمحاكم

الساعات التدريبية

( )20عشرون ساعة
تدريبية

مدة البرنامج

خمسة أيام

 المهام المنوطة بقسم الصادر والوارد وآلية عمل
القسم
 المعوقات التي تعترض عمل األقسام وكيفية إزالتها
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-5-15
الى 2016-5-19

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

