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 المملكة المغربيــة     

 والحريات دلوزارة العـ
 ـاءالمعهد العالي للقضـ     

 مديرية تكوين كتاب الضبط    
 كتاب الضبط

  

 5072برنامج التكوين المستمر لكتاب الضبط برسم سنة 

نظرا لما يشكله التكوين المستمر من قيمة مضافة من أجل تطوير الكفاءات الشخصية للموظف 

 ما مجموعه ،4102للقضاء خالل سنة وتحسين مردودية وجودة العمل بالمحاكم، نظم المعهد العالي 

حلقة تكوين مستمر لمختلف فئات أطر كتابة الضبط على الصعيدين الجهوي والمحلي، همت  041

 4422وقد شارك في جميع هذه الحلقات  والتدبيرية و التقنية؛ مختلف المجاالت القانونية و المسطرية 

وإن كان يمكن  ، وهي نسبة % 51.01مدعوا، أي بنسبة حضور بلغت  4154موظفا من أصل 

المعهد في مجال تكوين كتاب الضبط، مؤشرا إيجابيا على نجاعة االستراتيجية التي ينهجها اعتبارها 

  .فإن المعهد يعمل على الرفع منها

ونظرا لإلقبال المتزايد على حلقات التكوين المستمر من طرف مختلف فئات كتاب الضبط، وأخذا 

وبناء  المحاكم، اإلدارة المركزية ومسؤولي ات التكوينية المعبر عنها من طرفبعين االعتبار للحاجي

تمت بلورة برنامج التكوين المستمر لكتاب الضبط برسم  على تقارير المؤطرين واقتراحات المستفيدين،

؛ ويروم هذا امشارك 4596حلقة تكوينية، تستهدف ما مجموعه  200تنظيم يتضمن  والذي ،4101سنة 

استهداف مجاالت جديدة للتكوين، نفس االختيارات األساسية،  علىالمحافظة فضال عن البرنامج 

 :ما يليبلوغ جودة أفضل من خالل  والسعي إلى

  لفائدة رؤساء األقسام والمصالح باإلدارة المركزية والمصالح الخارجية، تكويني وضع برنامج

مجاالت التسيير والتدبير وتحصيل الديون العمومية باإلضافة إلى حلقة تكوينية في  10يتكون من 

 وع االجتماعي في التدبير اإلداري؛التكوين في ميادين حقوق اإلنسان وإدماج مقاربة الن

  قانوني  ما هوحلقة تشمل  10تغطية أكبر عدد من مجاالت عمل كتابة الضبط، من خالل برمجة

 مشارك؛ 0112تستهدف حوالي ...ومسطري وتدبيري

 ستهدف حوالي ت، حلقة تكوينية 14في البرمجيات المعلوماتية، خصصت له  للتكوين تسطير برنامج

 مشارك؛ 0425

  المعلوميات ومختلف مجاالت كتابة الضبط، خصصت له  مجال تكوين المكونين فيلبرنامج وضع

  مشارك؛ 411تكوينية، تستهدف حوالي  حلقة 01

  لفائدة أطر وموظفي المعهد العالي للقضاءية في مجال هندسة التكوين تكوين حلقة 01برمجة . 

 المعهد العالي للقضاء


