المعهد القضائي األردني
االستبيان الخاص باالحتياجات التدريبية ( /السادة القضاة)

(برنامج التدريب المستمر)

الرجاء وضع دائرة حول رقم المسمى الذي تشغله :
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قاضي استئناف
نائب عام
رئيس محكمة بداية
قاضي بداية
قاضي تنفيذ
مساعد نائب عام
قاضي صلح
مدعي عام
مساعد محامي عام مدني
غير ذلك  .حدد ........................................................

اسم المحكمة ................................................................... :
الرجاء ذكر عدد سنوات الخبرة في العمل القضائي....................

-1-

الموضوعات التدريبية :
إذا كانت العبارات التالية تعني:
العبارة .1أعتقد أنه ال حاجة لمثل هذا الموضوع
العبارة .2أعتقد أن هذا الموضوع قد يكون مفيدا ً لغيري من القضاة  /المدعين العامين ولكن ليس
بالنسبة لي
العبارة .3أعتقد أن هذا الموضوع من شأنه أن يكون مفيدا ً لي لكنه ال يشكل أولوية بالنظر إلى
المواضيع األخرى
ً
العبارة .4أعتقد أن هذا الموضوع من شانه أن يكون مفيدا لي في عملي القضائي
الرجاء وضع إشارة  Xتحت رقم العبارة في الجدول أدناه التي تعبر عن قناعتك بالنسبة لموضوع
التدريب المذكور مع األخذ بعين االعتبار أن عنوان التدريب قد يعبر عن جزء فقط مما يحتويه:
العبارة
1

العبارة2

العبارة
3

العبارة4

 .1إجراءات محاكمة المتهم الفار
 .2أحكام التعويض عن فسخ عقد العمل
 .3االختصاص
 .4ارتباط دعوى الحق الشخصي بدعوى الحق العام
 .5أصول إعداد المرافعة الجزائية
 .6أصول التحقيق
 .7اإلفالس
 .8األمراض النفسية والعقلية وأثرها على المسئولية
الجزائية
 .9التحكيم
 .10التعامل مع الجرائم متعددة األطراف
 .11تعيين الخبراء والتعامل مع تقارير الخبرة
 .12تقدير األدلة واالعتراف
 .13تقدير قيمة الدعوى
 .14تنفيذ األحكام
 .15جرائم الحاسوب ووسائل إثباتها
 .16حق الدفاع
 .17حماية الملكية الفكرية
 .18السلوك القضائي ومعايير التفتيش القضائي
 .19العالقة بين االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
 .20العالقة بين الضابطية العدلية والقضاء
 .21العمليات البنكية والتجارية الحديثة .
 .22قانون المالكين والمستأجرين.
 .23القصد الجرمي
 .24عدالة األحداث
 .25قضايا المقاوالت.
 .26قواعد أصول المحاكمات الجزائية الموجزة
 .27قواعد األصول الجزائية لدى محاكم الصلح
 .28المركز القانوني للشاهد في دعوى الحق العام
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 .29المسئولية عن األخطاء الطبية
 .30المعامالت التجارية الدولية
 .31معايير التوقيف االحتياطي وإخالء السبيل
 .32النيابة العامة ودعاوى الحق العام
 .33الوساطة في النزاعات المدنية وحل النزاعات من خالل
الوسائل البديلة.
 .34الحقوق األساسية في الدستور األردني
 .35العقوبات المجتمعية و البديلة
 .36قانون التجارة البحرية
 .37مهارات إدارة سير الدعوى
 .38مهارات االتصال
 .39إدارة المحاكم و استخدام التكنولوجيا الحديثة
 .40مهارات استخدام برامج و أنظمة (ميزان) المحوسبة
والمستخدمة في عملية التقاضي
-2
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* اذكر القوانين التي تعتقد بأنك تحتاج إلى اإللمام و المعرفة بها و من األمثلة عليها :
.1

القانون المدني

 .3قانون أصول المحاكمات المدنية
.5

قانون العقوبات

 .2قانون التنفيذ
 .4قانون الملكية الفكرية واألدبية
 .6قانون المنافسة

 .7قانون أصول المحاكمات
الجزائية
 .9القانون التجاري

 .10قانون العالمات التجارية

 .11قانون البينات

 .12قانون المالكين والمستأجرين

 .13قانون العمل

 .14قانون الضريبة

 .15قواعد اإلفالس

 .16قانون الجمارك

 .17قانون الشركات

 .18قانون البنوك

 .19قانون الضمان االجتماعي

 .8قانون المطبوعات والنشر

 .20قانون التحكيم

غير ذلك ،حدد:
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من وجهة نظركم أي من الدورات التدريبية التالية و التي عقدة في الخطة التدريبية للعام 2016
كانت منتجة و توصي بتكرار انعقادها في الخطة التدريبية للعام . 2017
 الرجاء وضع دائرة حول الخيار نعم أو ال و التي تعبر عن قناعتكم بالنسبة لموضوع
التسلسل

أوصي بتكرارها

اسم الدورة

.1

قانون التحكيم

.2

إدارة المحاااااكم و اسااااتكدام التكنولوييااااا الحدلجاااا

.3

الحقوق األساسي في الدستور األردني

.4

تنفلذ األحكام في الدعاوى المدني واليزائي

.5

قانون األحداث تساوي النازا ,ت تنفلاذ العقو ا  ،الوساائل البدللا للتادابلر

نعم  /ال
إدارة اليلسااااا و إدارة

الشؤون اإلداري و مها ار استكدام برامج و أنظم التقاضي)

السال

نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال

للحري )

نعم  /ال

.6

الوساط في النزاعا المدني وحل النزاعا من كالل الوسائل البدلل

.7

نعم  /ال

السلوك القضائي ومعاللر التفتيش القضائي

.8

نعم  /ال

القواعد الفقهي الكلي

.9

نعم  /ال

المسؤولي عن األكطاء الطبي

.10

قانون التيارة ال حري

نعم  /ال

.11

نعم  /ال

الكبراء أسس االكتيار  ،اعتماد التقارير من عدمه)

نعم  /ال

.12

التشريعا المالي

قانون الضري العام على المبيعا  ،قاانون ضاري

الاادكل  ،قااانون اليمااارك قااانون البنااك المركااز ت قااانون البنااوك  ،قااانون

نعم  /ال

.13

الطب الشرعي التقارير الطبي القضائي و أليه التعامل معها)

نعم  /ال

.14

النيا ااا العامااا و اكتصاصااااتها تشاااكللها  ،دعاااوى الحااا ،الشكصاااي ،

هلئ األوراق المالي )

دعاااوى الحاااا ،العااااام ،أصااااول التحقلاااا ،و التوقلاااا
الق ار ار الصادرة عن النيا

و إكااااالء الساااابلل و

العام )

.15

االكتصاص المدني و اليزائي)

.16

العملياااا البنكيااا والتياريااا الحدلجااا

االعتمااااد المساااتند  ،الحساااا ا

نعم  /ال
نعم  /ال

المصااارفي و المعاااامال التياريااا الدوليااا  ،يااارائم الحاساااوب  ،التاااريلر

نعم  /ال

.17

صياغ األحكام

.18

قضايا المقاوال

نعم  /ال

.19

نعم  /ال

العالق بلن االتفاقيا الدولي والتشريعا الوطني

.20

نعم  /ال

األمراض النفسي والعقلي وأجرها على المسؤولي اليزائي

نعم  /ال

التمويلي)
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