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تعترب التكنولوجيا املعلوماتية الحديثة أداة اسرتاتيجية للتواصل

للمشاركة يف تحديث املنظومة  الوطني لخرباء العدليف هذا اإلطار يسعى املجلس
القضائية عرب بوابة حديثة تحتوي عىل قاعدة معطيات مهمة تتعلق بالخربة القضائية 

.والخرباء @ختلف تخصصاتهم

.هيد

.والخرباء @ختلف تخصصاتهم

مقرتح مرشوع مدونة (للمهنة  املؤطرةللمساهمة يف تجويد النصوص كC يسعى املجلس 
.وتنشيط دورات تكوينية للخرباء ) أخالقيات مهنة خبL العدل

(4)
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تقديم عام  للموقع 

جدول رقمي للخرباء

(6)

قوانR وتنظيCت

آليات حديثة للتواصل
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I
I –de bord

جدول الخرباء

القضائي; بناء عىل خاصة بجدول الخرباء  محينةتحتوي البوابة اإللكرتونية للمجلس عىل قاعدة معطيات 
:املعطيات الواردة يف الجريدة الرسمية



I
I –de bord

جدول الخرباء

Vكن البوابة من البحث عن خبL مقيد بالجدول الرسمي بناء عىل طرق متعددة

  : T1وذج 
 Lللبحث عن الخبUفقط"  جزء من االسم"الخانة يف )   أحرف من االسم 4اىل  3(  سفيايكفي إدراج   السفيا  :   



I
I –de bord
جدول الخرباء

 :النتيجة 
أسCء وبالتايل نضغط عىل الخبL املعني للحصول عىل  7سيقوم املحرك بإبراز "  بحث" عىل بعد الضغط 

.بطاقته



I
I –de bordجدول الخرباء

: T2وذج 
: أكادير استئنافيةيف  العام امليكانيك: تخصص للحصول عىل أسCء الخرباء ذوي 

خرباء 6والتخصص ثم الضغط عىل خانة البحث لتصبح النتيجة   االستئنافيةيكفي اختيار 



I
I –de bordجدول الخرباء

 :مهمة مالحظة 
للبحث :   ييل فإن محرك البحث يتيح البحث داخل خانة التخصص كC  تخصص 171نظرا لوجود ما يعادل 

  .الصورة كC تشL    حاسب: مثال تخصص  لمن ا لجزءعن خرباء املحاسبة   يكفي اإلشارة  
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قوان; وتنظيIت

يحتوي املوقع عىل جميع النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بالخربة والخرباء 

• R45.00القانون املنظم للخرباء القضائي  

من قانون املسطرة املدنية  66اىل  59الفصول •

مدونة املقاولةمرشوعالكتاب الخامس من القانون املتعلق @دونة التجارة يف ما يخص مساطر صعوبات •

املراسيم والقوانR املنظمة للصفقات العمومية • املراسيم والقوانR املنظمة للصفقات العمومية •
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يضم املوقع مجموعة من األبحاث والدراسات األكادyية واملهنية املتعلقة بالخربة 
:  القضائية التي تم نرشها وطنيا أو دوليا

مقاالت علمية•
جامعية  أطروحات•
استجوابات صحفية•
آليات تطبيقية•

أبحاث ودراسات

(16)

آليات تطبيقية•
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إحصائيات

وحسب التخصصات     االستئنافيةبطريقة دينامكية حسب الدوائر  محينةإحصائيات 
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أهم أنشطة املجلس  

املجلس الوطني لخرباء العدل، كاملشاركة يف الندوات،   بهانشطة التي يقوم األ يتيح املوقع التعرف عىل أهم 
املوثقة لهذه  والفديوهاتوالحلقات الدراسية لفائدة خرباء العدل، كC يحتوي املوقع عىل ألبوم للصور، 

.األنشطة



:  وملواكبة التحديات، فإن املجلس سيسعى لتطوير هذا املوقع من خالل

االنجليزية، وترجمته اىل اللغة الفرنسية �
، E-Learningإحداث منصة للتكوين عن بعد  �
� ،Lخدمات جديدة تهم الجانب املهني للخب Lتوف� ،Lخدمات جديدة تهم الجانب املهني للخب Lتوف
االشرتاك مع كل الفاعلR يف املنظومة القضائية لتطوير خدمات الخربة القضائية، علC أن املجلس مفتوح عىل �

.كل االقرتاحات الجادة


