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 معهد العلوم القضائية والقانونية

للتغيرات الجوهرية والتطور الذي نسبة حوجة التدريب القضائي والقانوني لهمية األتأتي       

لذلك  تشهده الساحة القانونية على الصعيد االقليمي والدولي بصدور كثير من التشريعات الحديثة

مكثفة في مجال تطوير وترقية التدريب القانوني ليضمن جودة وكفاءة العمل  ا  المعهد جهوديبذل 

سين جودة العمل القانوني التي يؤديها القانوني ير وتدريب الكفاءات القانونية وتحالقانوني بتطو

لعدلية أو وكيل نيابة أو مستشار قانوني أو محامي أو أي قانوني بكافة األجهزة ا ا  سواء كان قاضي

 األخرى.

حيث لية الخطط المقدمة من األجهزة العد تتضمنيقوم المعهد بوضع خطة تدريبية سنوية       

 يتم تنفيذ البرامج خالل العام حسب الجدول الزمني المقترح لها.

 :إدارة التدريب

يعتبر التدريب القانوني من أكثر المجاالت أهمية وفاعلية في المشاركة في صناعة المرحلة       

التي صارت القانونية والقضائية والقانونية الحديثة وأصبح التدريب مطلبا  ملحا  لكل الجهات 

 لكوالمؤسسات الحكومية وكذملزمة بتوفير التدريب لمنسوبيها من مختلف األجهزة العدلية 

 التدريب لكافة الكوادر المساعدة.

وخريجي كليات خل الخدمة في مدضرورة لمنسوبي تلك الجهات  كذلك فان التدريب يعتبر      

محصورا  في مجال واحد  قانوني الذي غالبا  ما يكون ال القانون في المواد التي ال يستغنى عنها

 جاالت أخرى.في م وتنقصه الخبرةأو أكثر من مجاالت القانون والقضاء 

ومدخل ويعتبر معهد العلوم القضائية والقانونية المالذ لكل القانونيين من حديثي التخرج       

من ذوي الكفاءة والخبرة التقاعد  الىحتى الذين احيلوا و التخصصي ، التدريب المستمر والخدمة 

 المختلفة.معهد من خبرتهم العلمية والعملية في مجاالت التدريب الطويلة يستفيد ال
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 الدورات التدريبية : 

 

 نجليزية للباحثين بالمعهدالدورة التخصصية للغة اإل (1)

 م18/1/2017 –م 15/8/2016

 المجموع موظفين باحثين

10 3 13 

 

 المستشارين بوزارة العدلدورة تدريب المساعدين القضائيين و (2)

 م13/4/2017 – 23/1

 المجموع المستشارين القضـاة

54 24 78 

 

 )الدفعة الثالثة(الدورة التخصصية في اللغة اإلنجليزية للقضاة والمستشارين  (3)

 م30/3/2017 – 29/2

 المجموع المستشارين القضـاة

15 16 31 

 

 دورة تدريب الضباط الحقوقيين الجدد باإلدارة العامة للقضاء العسكري (4)

27/3 – 4/5/2017 

 القضاة

22 
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 القضائيين والمستشارين ووكالء النيابة دورة تدريب المساعدين (5)

 وقانونيي ديوان المظالم العامة

 الدفعة الرابعة

 م12/10/2017 – 12/6

قانونيي ديوان  المستشارين القضاة

 المظالم

 المجموع

40 33 1 74 

 

دورة تدريبية لتعزيز قدرات نظام العدالة الجنائية ألحكام التصدي القانوني ( 6)

 لإلتجار بالبشر

 م3/8/2017 – 23/7

 المجموع الشرطة وكالء نيابة القضاة

7 5 2 14 

 

 دورة تدريبية حول عدالة األطفال بالتعاون مع اليونسيف( 7)

 م6-18/8/2017

قانوني ديوان  المستشارين القضاة

 المظالم

 المجموع

40 33 1 74 
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 لدورة التدريبية المتخصصة لمنسوبي الشرطةا(  8)

 م13-17/8/2017

  الضباط

25  

 

 دورة تدريبية لتعزيز قدرات نظام العدالة الجنائية ألحكام التصدي القانوني( 9)

 لإلتجار بالبشر

 م17-21/9/2017

 المجموع الشرطة وكالء نيابة القضاة

6 6 3 15 

 

 دورة تدريبية في صياغة العقود والتشريعات باللغة اإلنجليزية )الدفعة األولى( (10)

 م17-28/9/2017

 المجموع وكالء نيابة المستشارين القضاة

10 20 10 40 

 

 دورة تدريبية لتعزيز قدرات نظام العدالة الجنائية ألحكام التصدي القانوني (11)

 لإلتجار بالبشر بوالية كسال

 م22-26/10/2017

 المجموع الشرطة وكالء نيابة القضاة

5 5 4 14 
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 غة اإلنجليزية )الدفعة الثانية(لصياغة العقود والتشريعات بالدورة تدريبية في  (12)

 م9/11/2017 – 29/10

 المجموع وكالء نيابة المستشارين القضاة

10 20 10 40 

 

 دورة التوثيقات والصياغة القانونية( 13)

 م12-16/11/2017

  المحامين

156  

 

ية ألحكام التصدى القانوني لإلتجار الجنائلتعزيز قدرات نظام العدالة دورة تدريبية ( 14)

 بالبشر

 بالوالية الشمالية دنقال

 م12-16/11/2017

 المجموع الشرطة وكالء نيابة القضاة

5 5 2 12 

 

 دورة تدريبية متخصصة عن القانون البحرى( 15)

 م3-11/12/2017

 القضاة

30 

 



7 
 

باإلدارة العامة للقضاء الجنائية للضباط الدورة التخصصية في التحريات ( 16)

 العسكري

 م12-18/12/2017

 الضباط

10 

 

 دورة تدريبية حول المشتريات الحكومية( 17)

 م17-21/12/2017

القياديين بإدارة  القضاة

 المحاكم

 المجموع النيابة العامة المستشارين

5 5 28 2 40 

 

 ( دورة التوثيقات والصياغة القانونية18)

 م17-21/12/2017

 

 المحامين

126 
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 : ورش العمل 

 ورشة تدريب المدربين بالتعاون مع اليونيسف( 1)

 م17-23/4/2017

 المجموع المستشارين القضـاة

6 9 15 

 

رومين من حرياتهم ــارة المحــــس القانونية لزيـول األسـل حـورشة عم( 2)

اإلنساني بالتعاون مع اء والمعوقين )اللجنة الوطنية للقانون الدولي ـاع السجنــوأوض

 اللجنة الدولية للصليب األحمر(

 م17/4/2017

 جهات قانونية مختلفة

50 

 

قدرات النظام القضائي السوداني مورشة تطوير منهج التدريب لمشروع تعزيز ( 3)

 ألحكام التصدي القانوني لإلتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية

 م8-11/5/2017

 المجموع الشرطة وكالء نيابة المستشارين القضاة

10 5 10 5 40 

 

 شة حول تقديم العون القانوني لذوي اإلحتياجات الخاصةرو( 4)

 م17/5/2017

 جهات مختلفة

75 
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 م1984 جمعية قانونيي –ورشة حقوق الطفل في القانون السوداني  (5) 

 جهات قانونية مختلفة

100 

 

 المرجعي لمنفذي القانون حول العنف ضد األطفال ورشة عمل حول الدليل( 6)

 (1)رقم  م22/8/2017

 المجموع الشرطة وكالء نيابة القضاة

10 10 2 22 

 

 ورشة عمل حول الدليل المرجعي لمنفذي القانون حول العنف ضد األطفال (7)

 (2)رقم  م23/8/2017

 المجموع الشرطة وكالء نيابة القضاة

10 10 2 22 

 

 ورشة عمل حول الدليل المرجعي لمنفذي القانون حول العنف ضد األطفال( 8)

 (3)رقم  م24/8/2017

 المجموع الشرطة وكالء نيابة القضاة

10 10 2 22 

 

 ورشة عمل حول الدليل المرجعي لمنفذي القانون حول العنف ضد األطفال( 9)

 (4)رقم  م27/8/2017

 المجموع الشرطة وكالء نيابة القضاة

10 6 2 18 
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 ورشة عمل حول أهمية العمل االجتماعي في الخدمة العدلية( 10) 

 م25-26/9/2017

  باحثون اجتماعيين

25  

 

 ورشة تدريبية في مجال بناء قدرات منفذي القانون حول( 11)

 اإلناث بختانالقوانين المتعلقة 

 م30-31/10/2017

 المجموع وكالء نيابة القضـاة

6 6 12 

 منتدى اإلجراءات واإلثبات امام  محاكم االحوال الشخصية( 12)

 شملت مستشارين من وزارة العدل

 م8/11/2017

 المجموع المحامون المستشارين

2 43 45 

 

 ورشة تدريبية فى مجال بناء قدرات منفذي القانون حول( 13)

 القوانين المتعلقة بختان اإلناث

 م13-14/11/2017

 المجموع وكالء نيابة القضـاة

6 6 12 
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 ورشة عمل حول سير الدعاوى واإلجراءات فى محاكم االحوال الشخصية( 14)

 م5-6/12/2017

 المجموع المستشارون القضـاة

15 3 18 

 

 ورشة عمل حول التدابير غير اإلحتجازية لألطفال بالتعاون( 15)

 مع المجلس القومي لرعاية الطفولة

 م11-12/12/2017

وكالء  القضاة

 نيابة

شرطة حماية 

 األسرة والطفل

الباحثين 

 االجتماعيين

 المجموع

10 15 10 5 40 
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  اللقاء التشاوري حول أساليب التدريب العملي لتطوير العمل القضائي م:  6/7/2017في

والسادة والقانوني بحضور نائب رئيس القضاء محجوب األمين ورئيس إدارة التفتيش 

بالمعهد ورئيس إدارة التدريب بالنائب العام ورئيس اإلدارة  قضاة المحكمة العليا المدربين

 العامة للتفتيش والجودة.

تم في اللقاء التشاوري التفاكر لتطوير التدريب وآلياته وايالء التدريب العملي أهمية قصوى    

 النظري.التدريب وتغليبه على 

  كليات الشريعةء خريجي االجتماع التشاوري حول تطوير أداتم م: 14/8/2017في 

عميد المعهد وسكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون وعميد كلية بحضور سعادة  والقانون

القانون بجامعة الخرطوم وجامعة امدرمان االسالمية وجامعة الرباط ورئيس التدريب 

طلبة ن على التدني في المستوى العام لوأمن المجتمعوهد العلوم القضائية والقانونية. بمع

د في تطوير المجتمعون على دور المعه أكد  كماوضرورة بحث اسباب هذا التدني  ونالقان

األداء ومعالجة القصور والتدني والنظر في مواد امتحان المعادلة واالستفادة من تجارب 

الدول األخرى والتدريب العملي أثناء الدراسة الجامعية لطالب السنة الثالثة والرابعة 

أمر لمحاكم والنظر في اداخل الجامعات بالتنسيق مع المعهد ووقيام المحاكم الصورية 

  المعاهد الخاصة.

 : الزيارات 

  .الوفد الموريتاني -

 .الوفد التشادي -

 .وفد الملكية الفكرية -

 .وفد اليوناميد -

 .القانونحكم سيادة للسالم الدولي وكس بالنك ام مؤسسةوفد  -

 .وفد السفارة البريطانية -

 .الدوليةوفد من منظمة الهجرة  -
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 المشاركات الخارجية: 

المؤتمر المنعقد باألردن حول تطوير منهاج التعليم المستمر  :م2017يناير  10ــــــ9 -

 . ية حول تطبيقات خطة عمل الرباطفي المعاهد  القضائ

 .مؤتمر المعاهد العربيةم: 23/3/2017ـــ ـــ21 -

مشاركة قاضي من محكمة الطفل ووكيل نيابة من ضمن المدربين  :م20-23/11/2017 -

 .عمانالسبعة الذين شاركوا فى الدليل التدريبي حول عدالة االطفال وذلك بورشة فى 

 مذكرات تفاهم: 

توقيع اتفاقية تفاهم في التعاون في مجال تدريب القضاة بين المعهد والمدرسة الوطنية  -

 .الموريتانيةرة والصحافة والقضاء لالدا

 .ية والقانونية والمدرسة التشاديةمذكرة تفاهم بين معهد العلوم القضائ -

 .ية والقانونية وجامعة سقد بالمجرمذكرة تفاهم بين معهد العلوم القضائ -

 .وحدة المعلومات الماليةبين المعهد وتوقيع مذكرة تفاهم  -

 في العملية التدريبية منها:المهام التي تساعد  كما اهتمت إدارة التدريب ببعض       

 .يز قدرات القانونيين في المخاطبةلتعز االنجليزيةالترتيب لقيام نادي للمخاطبة -

 يتم دفع منحة شهرية للدارسين بمداخل الخدمة. -

كتاب مصطلحات قانونية، عدد  100حكام، عدد ألكتاب تسبيب ا 600عدد  توزيعتم  -

 100كتاب اجراءات الدعوى واالحكام والطعون الجزء االول والثانى، وعدد  200

 على الدارسين بمداخل الخدمة. المدنية للمحكمة الجنائيةكتاب حدود السلطة 

 تم االتفاق على إرسال خبير في األحوال الشخصية القامة محاضرات اسبوعية لألجهزة -

القضائية حول سير اإلجراءات والدعاوى في محاكم األحوال الشخصية ويتكفل المعهد 

 .فقاتبكافة الن


