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 بسم هللا الرحمن الرحيم          ِ  

 م8102إدارة التدريب والتأهيل للعام اداء   تقرير
 
 

 الدورات التدريبية: 
 

 الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية حولتدريبية دورة ( 1

 م11/1/8112ــــــــــ  11

 

 املجموع الشرطة وكالء النيابة وناملستشار  القضاة

01 0 8 3 22 

 

 تخصصية في التوثيقات والصياغة القانونيةتدريبية م( دورة 8

 م1/8/8112 – 82/1

 

 محامين

011 

 

 مهارات التحري في المحاكم الجنائية حولتدريبية ( دورة 3

 م 2/8/8112ــــــــــــــ  1

 

 املجموع عسكري القضاء ال شرطةال وكالء النيابة املستشارين القضاة

5 3 4 6 5 33 

 

 والتشريعات باللغة الإنجليزية تخصصية في صياغة العقودتدريبية م( دورة 1

 )الدفعة الأولى(

 م 88/8/8112ـــــــــــــ  11
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 املجموع عسكري القضاء ال شرطةال وكالء النيابة وناملستشار  القضاة

9 9 3 5 5 31 

 

 تدريبية حول القوانين التجارية في السودان( استضافة دورة 5

 م15/3/8112ــــــــــــــ  11

 

 املجموع قضاة عمانين القضاة

13 13 26 

 

 لغة الإشارة في السياق القانوني حولتدريبية ( دورة 1

 م3/8112/ 82ــــــــــــ  12

 

 

 

 

 تخصصية في التوثيقات والصياغة القانونيةم تدريبية ( دورة7

 م 3/8112/ 88ـــــــــــــــــــــــــ  12

 

 محامين

031 

 

 الجدد نينيقانوالمستشارين للة القانوني ةفي الإنجليزيتدريبية متخصصة ( دورة 2

 )الدفعة الأولى( 

 م8112/ 18/1ـــــــــــــــــ  12/3

 

 قانونيمستشار 

30 

 

 

 املجموع شرطةال وكالء النيابة القضاة

5 0 5 00 
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 )الدفعة الاولى(ددجالن يتدريبية للمستشارين القانونيالدورة ال( 9

 م 81/5/8112ـــــــــــــــــــــــــــــــ  12/3

 

 مستشار قانوني

013 

 

 المهارات الاساسية للتدريب. حولتدريبية دورة  (11

 م3/5/8112ـــــــــ 82/1

 

 املجموع شرطةال وكالء النيابة وناملستشار  القضاة

4 8 4 3 19 

 

 تخصصية في التوثيقات والصياغة القانونيةتدريبية م( دورة 11

 م5/8112/ 11ــــــــــ 1

 

 محامين

031 

 

 غسل الاموال وتمويل الارهاب حول( دورة تدريبية 18

 م11/5/8112ـــــــ 2

 

 املجموع شرطةال جهاز االمن واملخابرات القضاة

01 0 7 08 
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 دورة تدريبية فى قانون التحكيم ( 13

 م1/7/8112ـــــــــــ  8

 

 املجموع املحامين القضاء العسكري  شرطةال وكالء النيابة وناملستشار  القضاة

5 5 5 01 5 5 35 

 

دورة تدريبية فى التحقيق والتحري قى قضايا الإتجار بالبشر) تدريب اساسي  (11

حدة بالتعاون مع مكتب الامم المت بولاية القضارفللقضاة ووكلاء النيابة والضباط ( 

 .المعني بالجريمة والمخدرات فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا

 م18/7/8112ــــــــــ  2

 

معهد العلوم القضائية  القضاة

 والقانونية

 املجموع شرطةال وكالء النيابة

4 3 4 7 07 

 

 

 التدريب على اعمال المحاكمدورة (  15

 م12/7/8112ــــــــ  15

 

 

 املجموع القضاء العسكري  شرطةال وكالء النيابة وناملستشار  القضاة

5 5 5 5 5 35 

 

 تدريب المدربيندورة ( 11

 م81/7/8112ــــــــ  15

 

 

 املجموع القضاء العسكري  شرطةال وكالء النيابة وناملستشار  القضاة

3 5 3 3 3 05 
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 الاشارة واثرها فى السياق القانونيتدريبية حول لغة دورة ( 17

 م8/2/8112ــــــــ  88/7

 

 

 املجموع املحامين وناملستشار  القضاة

5 5 5 05 

 

 ( دورة تدريبية فى التحقيق والتحري قى قضايا الإتجار بالبشر) تدريب اساسي12

بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة ( بولاية كسلا لوكلاء النيابة 

 .والمخدرات فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا

 م85/7/8112ــــــــــ  88

 
معهد العلوم القضائية 

 والقانونية
 املجموع وكالء النيابة

3 8 01 

 

 خصصية في الإنجليزية القانونية للمستشارين القانونين الجددتدريبية مت( دورة 12

 (الثانية)الدفعة  

 م1/2/8112____  1/2

 

 قانونيمستشار 

37 

 

 ن الجدد)الدفعة الثانية(ي( الدورة التدريبية للمستشارين القانوني81

 م82/11/8112____  1/2

 

 مستشار قانوني 

015 
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التعديلات الصادرة بالمرسوم الموقت )قانون  ( دورة تدريب القضاة على81

 م(.8112التعديلات المتنوعة تسهيل اداء الاعمال 

 م1/11/8112____  8 

 القضاة

38 

 

 ( دورة التدريب على اعمال المحاكم.88

 م11/11/8112____1

 املجموع الضباط الجمارك القضاء العسكري 

01 04 34 

 

( دورة تدريب المحامين على التعديلات الصادرة بالمرسوم الموقت )قانون 83

 م(.8112التعديلات المتنوعة تسهيل اداء الاعمال 

 م17/11/8112____ 11 

 املحامين

35 

 

 ( دورة تدريبية حول التفاوض فى الاتفاقيات الدولية 81

 م85/11/8112____  11

 املستشارون

05 
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 دورة تدريب قضاة دولة جيبوتي ( 85

 م1/11/8112___ 81/11

 القضاة

5 

 
 متخصصية في التوثيقات والصياغة القانونية دورة  تدريبية( 81

 م2/11/8112ـــــــــ  1

 

 محامين

051 

 
 ( دورة  تدريبية متخصصية في القضاء الإداري 87

 م13/11/8112ـــــــــ 11

 
 املجموع  وناملستشار  القضاء 

31 9 39 

 
 ( دورة تدريبية حول كيفية تحديد الإحتياجات التدريبية.82

 م13/18/8112 – 2

 املجموع  القضاء العسكري  املحامين الشرطة وكالء النيابة  املستشارون

5 5 3 3 3 09 

 

 .دورة تخصصية فى الانجليزية القانونية لأعضاء النيابة( 82

 م3/1/8112 – م11/18/8112

 وكالء النيابة 

01 
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( دورة متخصصة فى حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقوانين الملكية 31

 .بالتعاون مع جامعة سقد بدولة المجر  الفكرية

 م81/18/8112 – 11

وكالء  القضاة  

 النيابة

هيئة  املستشارون 

 الجمارك

القضاء 

 العسكري 

 املجموع املحامين  الشرطة

31 31 31 5 5 5 5 81 

 
 

 ورش العمل: 
 ظل القانونوالأم والأبناء بين رمضاء الطلاق  بعنوان استضافة ورشة عمل( 1

 م17/8/8112

 

 جهات قانونية مختلفة

87 

 

 ورشة عمل حول الجرائم العابرة وغسل الأموال( 8

 م5/3/8112ـــــــــــ  1

 

 املجموع القضاة الكويتين القضاة

01 5 05 

 

 في محاضر المحاكم  ورشة عمل حول الأخطاء الشائعة ( 3

 م81/3/8112

 

 القضاة

08 

 



 ~ 9 ~  
 

( ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات منسوبي الاجهزة العدلية فى التحقيق 1

بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني والمحاكمة فى قضايا الإتجار بالبشر 

 . بالجريمة والمخدرات فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا

 م11/1/8112ـــــ 2

 

 

 

لإجراءات العدلية والشرطية المتعلقة بموضوعي ( ورشة تخطيطية عن النظم وا5

 .بالتعاون  التعرف على الضحايا وحماية الشهود

  م7/5/8112ــــــــــ  1

 

معهد العلوم القضائية  القضاة

 والقانونية

 املجموع شرطةال وكالء النيابة

3 4 0 3 9 

 

المحاكمة لتعزيز قدرات العاملين  ورشة تدريبية متخصصية حول مهارات (1

عاون مع بالت بالعدالة الجنائية فى التحقيق والمحاكمة حول قضايا الاتجار بالبشر

مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات فى الشرق الاوسط وشمال 

 .افريقيا

 م 11/5/8112ـــــــــــــــــــــــــ 13

 

 وكالء النيابة

8 

 

ورشة عمل حول الإجراءات القانونية فى قضايا الاطفال ضحايا الإتجار بالبشر ( 7

 .بالتعاون مع منظمة اليونيسيف

 م 1/2/8112____  31/7

 

 املجموع الشرطة وكالء النيابة القضاة

7 4 4 05 
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معتمدية  نقابة املحامين  الشرطة وكالء النيابة القضاة

 الالجئين

املجلس القومي 

 لرعاية الطفولة

 املجموع

8 7 9 3 0 4 33 

 

متخصصة بشأن جمع البيانات وكتابة التقارير الدولية حول قضايا ( ورشة  تدريبية 2

 .بالتعاون مع منظمة الهجرة  الإتجار بالبشر فى السودان

 م8/2/8112 ــــــــ 31/7

 

جهاز االمن  القضاء العسكري  شرطةال وكالء النيابة نو املستشار  القضاة

 واملخابرات الوطني

 املجموع

3 3 5 5 3 3 31 

 

بالتعاون مع منظمة ( ورشة  تدريبية حول عدالة الاطفال فى السودان 2

 اليونيسيف.

 م87/2/8112ــــــــ  11

 وناملستشار 

014 

 

إجتماع تقييم للمدربين الوطنيين الذين تلقوا تدريب مكثف في التحقيق ( 11

 بالتعاون مع منظمة الهجرة العالمية. جرائم الاتجار بالبشر فى محاكمةالو

 م81/2/8112ـــــــ12 

 املجموع النيابة الشرطة القضاة

6 4 4 04 
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صصة حول استخدام نصوص عرض العفو فى محاكمة خمتتدريبية ( ورشة 11

بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة تجار بالبشر لإقضايا ا

 والمخدرات فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

 م85/11/8112____  81

 املجموع  الشرطة وكالء نيابة  املستشارون القضاة 

5 5 5 5 31 

 
متخصصة حول مهارات التحري لتعزيز قدرات منسوبي العدالة تدريبية ( ورشة 18

بالتعاون مع مكتب الامم الجنائية فى التحقيق ومحاكمة قضايا الإتجار بالبشر  

 وشمال افريقيا.المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات فى الشرق الاوسط 

 م88/11/8112____ 12

 املجموع  الشرطة وكالء نيابة 

4 01 04 

 

ورشة تدريبية متخصصة حول مهارات التحري لتعزيز قدرات منسوبي العدالة ( 13

بالتعاون مع مكتب الامم الجنائية فى التحقيق ومحاكمة قضايا الإتجار بالبشر 

 . الشرق الاوسط وشمال افريقياالمتحدة المعني بالجريمة والمخدرات فى 

 م82/11/8112____ 85

 املجموع  الشرطة وكالء نيابة 

4 06 31 

 

بالتعاون مع منظمة  ( ورشة عمل حول دعم الأطفال قضايا الإتجار بالبشر11

 .اليونيسيف 

 م5/18/8112
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وكالء  الشرطة القضاة 

 نيابة

املجلس 

القومي 

لرعاية 

 الطفولة

معتمدية 

 الالجئين
اإلستخبارات 

 العسكرية

وزارة 

 الصحة

وزارة 

الرعاية 

 االجتماعية

جهاز االمن 

واملخابرات 

 الوطني 

مجلس رعاية 

الطفولة 

والية 

 الخرطوم

 املجموع

3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 06 

 

 

حول قضايا الاطفال فى السودان بالتعاون مع منظمة ( إستضافة ورشة 15

 م12/18/8112اليونيسيف 

   لمشاركات:ا
بياااااااااااااااااااااة يفااااااااااااااااااااا  دورة  در لقاااااااااااااااااااااانون الااااااااااااااااااااادو   ادارة و  دارة التااااااااااااااااااااادري  والت هيااااااااااااااااااااا  مشااااااااااااااااااااااركة  ( 1

 م31/0/3108ااااااااااااااااااااااااااا  38والسااااااااااااااااااالم والعااااااااااااااااااد  فاااااااااااااااااا  الف اااااااااااااااااا ة ماااااااااااااااااان  نحااااااااااااااااااو  حقااااااااااااااااااو  ا نسااااااااااااااااااا

 .بمركز ك كولتي  يم للتدري  و نمية املوارد البشرية

  فااااااااااااااااااا  ورساااااااااااااااااااة عمااااااااااااااااااا  حاااااااااااااااااااو  م ا حاااااااااااااااااااة  سااااااااااااااااااا  مشااااااااااااااااااااركة  دارة التااااااااااااااااااادري  والت هيااااااااااااااااااا( 3

 م بدولة  ونس.38/3/3108اااااااا 37إلرهاب ف  الف  ة من موا  و موي  اا  

( مشااااااااااااااااااركة  دارة التااااااااااااااااادري  والت هيااااااااااااااااا  فااااااااااااااااا  ورساااااااااااااااااة عمااااااااااااااااا   ا اااااااااااااااااة بتقاااااااااااااااااويم النصااااااااااااااااا  3

ااااااااااااااااااااااااااا  03مااااااااااااااااان  الف ااااااااااااااااا ةحاااااااااااااااااو  انضااااااااااااااااامام الساااااااااااااااااودان إل فاقياااااااااااااااااة مناهضاااااااااااااااااة التعااااااااااااااااا ي  فااااااااااااااااا  

  م بوزارة الخارجية.04/3/3108

 دارة التااااااااااااااااااااادري  والت هيااااااااااااااااااااا   فااااااااااااااااااااا  دورة ورئااااااااااااااااااااا س  املعهااااااااااااااااااااادمشااااااااااااااااااااااركة السااااااااااااااااااااايد عمياااااااااااااااااااااد  4)

 دريبياااااااااااااة حاااااااااااااو  ا ضااااااااااااا  املمارساااااااااااااات ملعالجاااااااااااااة قضاااااااااااااايا اإل جاااااااااااااار بالبشااااااااااااار فااااااااااااا  الف ااااااااااااا ة مااااااااااااان 

 م باململكة املتحدة.31/4/3108ااااااااااااااااااااااااا06

( مشاااااااااااااااااااااااركة  دارة التاااااااااااااااااااااادري  والت هياااااااااااااااااااااا   فاااااااااااااااااااااا  املاااااااااااااااااااااا  مر ال الاااااااااااااااااااااا  للتحااااااااااااااااااااااو  الرق اااااااااااااااااااااا  5

 م بدولة لبنان .9/00/3108 – 7واملعر ة القانونية ف  الف  ة من 

 

 


