
المؤطرالموضوعالمؤطرالموضوع

المدير العام للمعهدع ق

مدير الموارد البشرية

حسن ايت الطالب/ذالتنظيم الهيكلي لكتابة النيابة العامةخليد بومالو/ذالتنظيم الهيكلي لكتابة الضبط2015 فبراير 10الثالثاء

محمد اليونسي/ذقانون الوظيفة العمومية2015 فبراير 11األربعاء
إدماج مقاربة النوع االجتماعي في التدبير 

اإلداري
إدريس نجيم/ذ

2015 فبراير 12الخميس 
رئيس كتابة الضبط /حسابات صناديق المحاكم

كمحاسب عمومي
كمال نسيف/ذتطبيقات/حسابات صناديق المحاكمكمال نسيف/ذ

كريمة بلكعاب/ذةتطبيقات/تقنيات التحرير اإلداريكريمة بلكعاب/ذةتقنيات التحرير اإلداري2015 فبراير 13الجمعة

(األسبــــوع األول )
التاريخ

الــزوالالصبــاح

      (عرض برنامج الدورة/اإلستقبال)افتتاح الدورة 
كتابة الضبط و إصالح القضاء

التنظيم الهيكلي لوزارة العدل والحريات
محمد زين العابدين / ذ

السماللي
2015 فبراير 9 اإلثنين

 المملكة المغربيــة
 والحريات وزارة العـــدل

 المعهد العالي للقضــــاء
 مديرية تكوين كتاب الضبط

Royaume du Maroc 

Ministère de la Justice et des Libertés  

Institut Supérieur de la Magistrature 

Direction de la formation  

des secrétaires greffiers 

 

 
 كـتــــــابات الضبـــــــــــط  برنـامج تكويـن رؤســـاء مصالح

 و كـتابات النيابة العامة الجدد

 2015مارس 06الى  2015فبراير 09
 بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط



 المملكة المغربيــة
 والحريات وزارة العـــدل

 المعهد العالي للقضــــاء
 مديرية تكوين كتاب الضبط

Royaume du Maroc 

Ministère de la Justice et des Libertés  

Institut Supérieur de la Magistrature 

Direction de la formation  

des secrétaires greffiers 

 

 
 كـتــــــابات الضبـــــــــــط  برنـامج تكويـن رؤســـاء مصالح

 و كـتابات النيابة العامة الجدد

 2015مارس 06الى  2015فبراير 09
 بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط

المؤطرالموضوعالمؤطرالموضوع

محمد إكيج/ذورشات تطبيقية للتواصلحمادي الطاهري/ذالمبادئ العامة للتواصل في الوسط المهني2015 فبراير 16اإلثنين

امحمد ايت وفلي/ ذ         تدبير الطعون الجنائيةزينب العقيل/ذةتدبير الطعون المدنية2015 فبراير 17الثالثاء

محمد ابعيوي/ذتدبير مكاتب التنفيدات القضائيةمحمد الطلوحي/ ذتدبير مكاتب التبليغات القضائية2015 فبراير 18األربعاء

محمد أشن/ذتدبير المساطر التلبسيةإبراهيم المزهري/ذتدبير الشكايات و المحاضر2015 فبراير 19الخميس 

عمر بنعيش/ذ      تدبير أقسام قضاء األسرةعبد العزيز عتبي/ذتدبير المحجوزات وأدوات اإلقتناع2015 فبراير 20الجمعة

(األسبـــوع الثانــي )
التاريخ

الــزوالالصبــاح



 المملكة المغربيــة
 والحريات وزارة العـــدل

 المعهد العالي للقضــــاء
 مديرية تكوين كتاب الضبط

Royaume du Maroc 

Ministère de la Justice et des Libertés  

Institut Supérieur de la Magistrature 

Direction de la formation  

des secrétaires greffiers 

 

 
 كـتــــــابات الضبـــــــــــط  برنـامج تكويـن رؤســـاء مصالح

 و كـتابات النيابة العامة الجدد

 2015مارس 06الى  2015فبراير 09
 بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط

المؤطرالموضوعالمؤطرالموضوع

فؤاد محيي/ذتطبيقات/إجراءات السجل التجاريفؤاد محيي/ذإجراءات السجل التجاري2015 فبراير 23 اإلثنين

مصطفى زاهير/ ذإجراءات كتابة الضبط أمام المحاكم اإلداريةمصطفى زاهير/ ذإجراءات كتابة الضبط أمام المحاكم اإلدارية2015 فبراير 24الثالثاء

عبد السالم المنوار/ذمسطرة تنقيط وتقييم أداء الموظفينعبد الرفيع ارويحن/ ذأساليب التسيير و القيادة2015 فبراير 25األربعاء

موالي الحسن رزقي/ذإجراءات تحصيل الغرامات و اإلدانات النقدية2015 فبراير 26الخميس 
إجراءات تحصيل الغرامات و اإلدانات 

تطبيقات/النقدية
موالي الحسن رزقي/ذ

2015 فبراير 27الجمعة
تصفية صوائر المساعدة القضائية والرسوم القضائية 

التكميلية
كمال نسيف/ذ

تصفية صوائر المساعدة القضائية والرسوم 
تطبيقات/القضائية التكميلية

كمال نسيف/ذ

(األسبـــوع الثالـــث )

التاريخ
الــزوالالصبــاح



 المملكة المغربيــة
 والحريات وزارة العـــدل

 المعهد العالي للقضــــاء
 مديرية تكوين كتاب الضبط

Royaume du Maroc 

Ministère de la Justice et des Libertés  

Institut Supérieur de la Magistrature 

Direction de la formation  

des secrétaires greffiers 

 

 
 كـتــــــابات الضبـــــــــــط  برنـامج تكويـن رؤســـاء مصالح

 و كـتابات النيابة العامة الجدد

 2015مارس 06الى  2015فبراير 09
 بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط

المؤطرالموضوعالمؤطرالموضوع

حنان خضاري/ذةنظام المساعدة االجتماعية بالمحاكممحمد ابرباش/ذميثاق قيم  وسلوك كاتب الضبط2015 مارس 2اإلثنين

        برمجيات تدبير القضايا المدنية2015 مارس 3الثالثاء
كريم /ذ/مصطفى شويميج/ذ

بركوشي
تطبيقات/برمجيات تدبير القضايا المدنية

كريم /ذ/مصطفى شويميج/ذ
بركوشي

تطبيقات/برمجيات تدبير القضايا الزجريةمحمد السباعي/ذ/عمر رحيم/ذبرمجيات تدبير القضايا الزجرية2015 مارس 4األربعاء
محمد /ذ/عمر رحيم/ذ

السباعي

عمر رحيم/ذبرمجيات السجل العدليعمر رحيم/ذبرمجيات السجل التجاري2015 مارس 5الخميس

عبد الرحيم مومن/ذتدبير أرشيف المحاكم2015 مارس 6الجمعة
اإلعالن عن برنامج التدريب /التقييم العام للدورة

بالمحاكم

(األسبـــوع الرابع )

التاريخ
الــزوالالصبــاح


