
احلضور 

الفعلي

اناثذكور

الضبطية القضائية ملوظفي هيئة تنظيم 

االتصاالت

1 - 4 / 10 / 

م2018

موظفو هيئة تنظيم االتصاالت

مسقط مبقر هيئة تنظيم 

االتصاالت

402713

فن  الصياغة القانونية احلديثة وأحكام 

النص القانوني

24204جممع إدارات االدعاء العامأعضاء االدعاء العامم2018 / 10 / 2-4

فن  الصياغة القانونية احلديثة وأحكام 

النص القانوني

330جممع إدارات االدعاء العامالقضاء العسكريم2018 / 10 / 2-4

أثر تقادم احلق الثابت يف الشيك وفوات ميعاد 

تقدميه

م2018 /  10  / 3

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

20200املعهد العالي للقضاء

مبادئ قانون العمل

7 - 9 / 10 / 

م2018

الباحثني القانونيني واملختصني ببحث 

منازعات العمل بوزارة القوى العاملة

26260املعهد العالي للقضاء

مدراء األمانات/ 1تنمية املهارات اإلشرافية 

7 - 9 / 10 / 

م2018

+ مدراء املساعدين+ مدراء األمانات 

(1)مدراء دوائر التنسيق اجملموعة 

13130جملس الشؤون اإلدارية للقضاء

حقوق وواجبات اخلبري أمام احملاكم

7-11  / 10 / 

م2018

24231قاعة الندوات ديوان عام الوزارةاخلرباء اجلدد

إدارة الدعوى باستخدام التقنيات والربجميات 

واألنظمة احلديثة املتعلقة خبطط التحول 

اإللكرتوني يف احملكمة

8- 9 / 10  / 

م2018

24240حمكمة القضاء اإلداريأعضاء حمكمة القضاء اإلداري

رؤساء / 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

وموظفو قسم الرتكات

8- 11 / 10 / 

م2018

رؤساء وموظفو قسم الرتكات 

(1)اجملموعة 

1688املعهد العالي للقضاء

- قانوني "حاالت االستحالة للتنفيذ اجلربي 

"موضوعي

م2018 /  10 / 9

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

21210احملكمة العليا

األسباب القانونية والوقائية ملكافحة غسل 

األموال

9 - 11 / 10 / 

م2018

15141قاعة الندوات ديوان عام الوزارةالكتاب بالعدل وأخصائيني التوثيق

الشروط الشكلية واملوضوعية للصياغة 

القانونية يف إعداد املذكرات واحملاضر

10 - 11 / 10 / 

م2018

الباحثني القانونيني واملختصني ببحث 

منازعات العمل بوزارة القوى العاملة

26260املعهد العالي للقضاء
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رؤساء /  1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

وموظفو أقسام تسجيل الدعاوى

14 - 15 / 10 / 

م2018

      رؤساء وموظفو أقسام تسجيل 

(1)الدعاوى اجملموعة 

25169جملس الشؤون اإلدارية للقضاء

نظرة قانونية يف التقاضي الكيدي 

والدعاوى الصورية

14 - 16 / 10 / 

م2018

23230قاعة الندوات ديوان عام الوزارةموظفو جلان التوفيق واملصاحلة

إجراءات سري الدعوى العمالية وتنفيذ 

األحكام العمالية واملبادئ القضائية اليت 

(الدائرة العمالية)أقرتها احملكمة العليا 

14 - 18 / 10 / 

م2018

الباحثني القانونيني واملختصني ببحث 

منازعات العمل بوزارة القوى العاملة

26260املعهد العالي للقضاء

رؤساء / 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

وموظفو قسم اإلعالن

16- 17 / 10 / 

م2018

  رؤساء وموظفو قسم اإلعالن 

(1)اجملموعة 

16115املعهد العالي للقضاء

حجز ما للمدين لدى الغري

17 - 18 / 10 / 

م2018

21156جملس الشؤون اإلدارية للقضاء(1)رؤساء وموظفو أقسام التنفيذ 

حجز ما للمدين لدى الغري

21-22 /10 / 

م2018

16115املعهد العالي للقضاء(2)رؤساء وموظفو أقسام التنفيذ 

كتابة حماضر اجللسات

23-24 /10 / 

م2018

220جملس الشؤون اإلدارية للقضاءموظفو حمكمة القضاء االداري

أمناء السر/ 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

23-24 /10 / 

م2018

271611جملس الشؤون اإلدارية للقضاءأمناء السر باحملاكم

الضبطية القضائية ملوظفي وزارة التجارة 

والصناعة

28 / 10 - 1 / 11 

م2018/ 

مامورو الضبطية القضائية بوزارة 

التجارة والصناعة

24186وزارة التجارة والصناعة

اإلعالن وفق اتفاقية جملس التعاون 

اخلليجي للتعاون الدولي

13130احملكمة العلياأصحاب الفضيلة القضاةم2018 / 10 / 29

احلضور 

الفعلي

اناثذكور

الباحثات / 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

االجتماعيات

4 - 8 / 11 / 

م2018

مرؤساء وموظفو البحث االجتماعي 

للمجلس

1459جملس الشؤون االدارية للقضاء

الباحثات / 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

االجتماعيات

4 - 8 / 11 / 

م2018

مرؤساء وموظفو البحث االجتماعي 

لوزارة العدل

505جملس الشؤون االدارية للقضاء

880املعهد العالي للقضاءأصحاب الفضيلة القضاةم2018 / 11 / 11التعويض يف الدعوى املدنية
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حجز ما للمدين لدى الغري

11 - 12 / 11 / 

م2018

1477جممع احملاكم بصحار(3)رؤساء وموظفو أقسام التنفيذ 

الباحث القانوني احملرتف

11 - 15 /11 

م2018/

الباحثونالقانونيون باجلهاز اإلداري 

للدولة

412516جممع إدارات االدعاء العام

املعارف واملهارات الالزمة لتسوية املنازعات 

وخالفات العمل

11 - 15 /11 

م2018/

الباحثني القانونيني واملختصني ببحث 

منازعات العمل بوزارة القوى العاملة

26260املعهد العالي للقضاء

أهمية اللغة العربية يف صياغة حماضر 

الصلح

18 -19 /11 

م2018/

أمناء + مديرو جلان التوفيق واملصاحلة 

حمضرو اإلعالن+ السر 

21210املعهد العالي للقضاء

اإلجراءات القانونية يف اصدار وثائق الزواج 

والطالق وفق األنظمة والقوانني

25 - 27 / 11 / 

م2018

15150وزارة العدلالكتاب بالعدل وأخصائيني التوثيق

مفهوم التحكيم وضوابطه وفقًا للقوانني 

العمانية

25 - 28 / 11 / 

م2018

الباحثني القانونيني واملختصني ببحث 

منازعات العمل بوزارة القوى العاملة

26260املعهد العالي للقضاء

الضبطية القضائية ملوظفي هيئة تنظيم 

االتصاالت

25-29 / 11 / 

م2018

880هيئة تنظيم االتصاالتموظفو هيئة تنظيم االتصاالت

الضبطية القضائية ملوظفي وزارة التجارة 

والصناعة

25-29 / 11 / 

م2018

844هيئة تنظيم االتصاالتموظفو وزارة التجارة والصناعة

تقنيات )عمل جلان التوفيق واملصاحلة 

(الوساطة لتسوية النزاع العمالي- التوفيق 

م2018 / 11 / 29

الباحثني القانونيني واملختصني ببحث 

منازعات العمل بوزارة القوى العاملة

25250املعهد العالي للقضاء

احلضور 

الفعلي

اناثذكور

660احملكمة العلياأصحاب الفضيلة القضاةم2018 / 12 / 4الضوابط العامة حلقوق العمال

التقنيات الفنية يف إعداد وكتابة التقارير 

القانونية

 9-10 /12  / 

م2018

الباحثون القانونيون وأمناء السر 

وكتاب شؤون التحقيق باألدعاء العام

30246جممع إدارات االدعاء العام

تنمية مهارات كتاب تنسيق اجللسات

 9-10 /12  / 

م2018

211جممع إدارات االدعاء العامموظفو  حمكمة القضاء اإلداري

تسوية منازعات العمل من خالل معايري 

العمل الدولية والعربية

9 - 13 / 12 / 

م2018

الباحثني القانونيني واملختصني ببحث 

منازعات العمل بوزارة القوى العاملة

25250املعهد العالي للقضاء
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اسرتاتيجيات التحكيم التجاري

12 - 13 / 12 / 

م2018

871املعهد العالي للقضاءموظفو جلان التوفيق واملصاحلة

مشتشارين القضاء اإلداريم2018 / 12 / 11تباين األحكام

قاعة التدريب باحملكمة 

القضاء اإلداري

22220

لغة اجلسد وعالقتها بالتحقيق

11 - 13 / 12 / 

م2018

16142قاعة  التدريب االدعاء العامأعضاء االدعاء العام

مهارات إدارة التحقيق اجلنائي

16 - 18 / 12 / 

م2018

17143قاعة  التدريب االدعاء العامأعضاء االدعاء العام

منازعات التنفيذ الوقتية واملوضوعية من 

خالل أحكام اإلجراءات املدنية والتجارية

880قاعة الندوات باحملكمة العلياأصحاب الفضيلة القضاةم2018 / 12 / 17

املهارات الالزمة ألعمال التفسري القانوني 

الصحيح

16 - 17 / 12 / 

م2018

الباحثني القانونيني واملختصني ببحث 

منازعات العمل بوزارة القوى العاملة

24240املعهد العالي للقضاء

كيفية التعامل مع العمال وأصحاب العمل

18 - 20 / 12 / 

م2018

الباحثني القانونيني واملختصني ببحث 

منازعات العمل بوزارة القوى العاملة

25250املعهد العالي للقضاء

إجراءات انعقاد اخلصومة يف الدعاوى 

التجارية

-1717قاعة الندوات باحملكمة العلياأصحاب الفضيلة القضاةم2018 / 12 / 23

قواعد اخلربة يف الدعاوى العمالية

23 - 25 / 12 / 

م2018

23230قاعة التدريب بوزارة العدلاخلرباء اجلدد

مديرو األمانات/ 1تنمبة املهارات اإلشرافية 

16 - 20 / 12 / 

م2018

14140جممع احملاكم بصحارمدراء األمانات

احلضور 

الفعلي

اناثذكور

1495جملس الشؤون اإلدارية للقضاءرؤساء وموظفو أقسام التنفيذم2019/ 1/ 3-2حجز ما للمدين لدى الغري

1266جممع إداالات االدعاء العامموظفو االدعاء العام2019/ 1 / 8 - 6"متقدم"الرتمجة القانونية 

514جممع إداالات االدعاء العامموظفو جملس الشؤون اإلدارية للقضاء2019/ 1 / 8 - 7"متقدم"الرتمجة القانونية 
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15123جممع إداالات االدعاء العامأعضاء االدعاء العام2019/ 1 / 8 - 6جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب

220جممع إداالات االدعاء العامالقضاء العسكري2019/ 1 / 8 - 6جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب

251015املعهد العالي للقضاء أمناء السر2019/ 1 / 14 - 13أمناء السر/ 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

770املعهد العالي للقضاءأصحاب الفضيلة القضاة2019/ 1 / 24 - 13دورة إعداد املدربني

550املعهد العالي للقضاء أعضاء االدعاء العام2019/ 1 / 24 - 13دورة إعداد املدربني

440املعهد العالي للقضاء القضاء اإلداري2019/ 1 / 24 - 13دورة إعداد املدربني

220املعهد العالي للقضاءوزارة العدل2019/ 1 / 24 - 13دورة إعداد املدربني

2019/ 1 / 24 - 13دورة إعداد املدربني

املعهد العالي + وزارة الشؤون القانونية 

للقضاء

220املعهد العالي للقضاء

القاعدة القانونية اآلمرة والقاعدة املكملة 

وتطبيقاتها

12120حمكمة القضاء اإلداريأعضاء حمكمة القضاء اإلداريم2019 / 1 / 15

تسوية املنازعات العمالية يف جلان التوفيق 

واملصاحلة

15-17 / 1 / 

م2019

21210قاعة الندوات بوزارة العدلأمناء السر بلجان التوفيق واملصاحلة

15150احملكمة العلياأصحاب الفضيلة القضاةم2019 / 1 / 20أحكام الطعن بالتزوير

رؤساء /1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

وموظفو أقسام حفظ ملفات الدعاوى

20-21 / 1 / 

م2019

رؤساء وموظفو أقسام حفظ ملفات 

الدعاوى

22202جملس الشؤون اإلدارية للقضاء

رؤساء /1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

وموظفو أقسام تسجيل الدعاوى

21-22 / 1 / 

م2019

1165جممع احملاكم بصحاررؤساء وموظفو أقسام تسجيل الدعاوى

أمناء السر/ 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

23-24 / 1 / 

م2019

19910جممع احملاكم بصحارأمناء السر باحملاكم

حاالت الفصل التعسفي للعامل وفق قانون 

العمل

م2019 / 1 / 24

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

880احملكمة العليا

الضبطية القضائية ملوظفي اهليئة العامة 

(1اجملموعة )للتعدين 

27-31 / 1 / 

م2018

12120اهليئة العامة للتعديناملخولون بصفة الضبطية القضائية

ر
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473314قاعة الندوات بوزارة العدلاحملامونم2019/ 1 /29(1) (األدلة الكتابية)قانون اإلثبات 

24204قاعة الندوات بوزارة العدلاحملامونم2019/ 1 /30(2) (األدلة الكتابية)قانون اإلثبات 

احلضور 

الفعلي

اناثذكور

رؤساء /1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

وموظفو أقسام تسجيل  الدعاوى

1064املعهد العالي للقضاءرؤساء وموظفو أقسام الدعاوىم2019 / 2 / 4 -3

الربنامج املتكامل يف الشؤون القانونية 

للمدراء القانونني

مدراء الدوائر القانونيةم2019 / 2 / 4 - 3

مركز التدريب الرئيسي 

(وزارة الرتبية والتعليم)باخلوير 

20173

احملامونم2019/ 2 / 5قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب

مركز التدريب الرئيسي 

(وزارة الرتبية والتعليم)باخلوير 

322111

م2019 / 2 / 7 - 6تنمية وتطوير فنون االستشارات القانونية

املستشارون القانونيون ومن يف 

حكمهم

13130املعهد العالي للقضاء

الربنامج املتكامل يف الشؤون القانونية 

للمدراء القانونني

10 - 11 / 2 / 

م2019

15141املعهد العالي للقضاءمدراء الدوائر القانونية

رؤساء / 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

وموظفو أقسام الرتكات

11- 14 / 2 / 

م2019

17143جملس الشؤون اإلدارية للقضاءرؤساء وموظفو أقسام الرتكات

مدراء األمانات/ 1تنمية املهارات االشرافية

11- 14 / 2 / 

م2019

13130املعهد العالي للقضاءمدراء األمانات

تنمية وعي أمن املعلومات

12- 14 / 2 / 

م2019

220وزارة العدلموظفو حمكمة القضاء االداري

اجلوانب القانونية والفنية يف املعامالت 

اإللكرتونية

12- 14 / 2 / 

م2019

19145وزارة العدلالكتاب بالعدل وأخصائيني التوثيق

فن املرافعات يف احملاكم

12 - 14 /2  / 

م2019

382612حمافظة مسقطأعضاء االدعاء العام

الضبطية القضائية ملوظفي اهليئة العامة 

للتعدين

17 -21 / 2  / 

م2019

15150اهليئة العامة للتعدين بغالموظفو اهليئة العامة للتعدين

880حمكمة القضاء اإلداريأعضاء حمكمة القضاء اإلداريم2019 / 2 / 18التفتيش القضائي بني الرقابة والتوجيه

مكان االنعقاد
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م2019/ 2 /21االعذار يف الدعاوى املدنية وإعالنه

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

21210احملكمة العليا

_متقدم_إعداد وتدريب مدربني 

21 -25 / 2  / 

م2019

أعوان القضاء مبجلس الشؤون اإلدارية 

للقضاء

14113املعهد العالي للقضاء

_متقدم_إعداد وتدريب مدربني 

21 -25 / 2  / 

م2019

651املعهد العالي للقضاءأعوان القضاء بوزارة العدل

_متقدم_إعداد وتدريب مدربني 

21 -25 / 2  / 

م2019

651املعهد العالي للقضاءأعوان القضاء باالدعاء العام

رؤساء / 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

وموظفو أقسام حفظ ملفات الدعاوى

24 -25 / 2  / 

م2019

رؤساء وموظفو أقسام حفظ ملفات 

الدعاوى

12102املعهد العالي للقضاء

رؤساء / 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

وموظفو قسم اإلعالن

24 -25 / 2  / 

م2019

19190جملس الشؤون اإلدارية للقضاءرؤساء وموظفو قسم اإلعالن

مبادئ قانون العمل

24 -26 / 2  / 

م2019

الباحثون القانونيون واملختصني ببحث 

املنازعات بوزارة القوى العاملة

30255املعهد العالي للقضاء

إدارة ملف التنفيذ

25 -26 / 2  / 

م2019

19154املعهد العالي للقضاءرؤساء وموظفو أقسام التنفيذ

دور جلان التوفيق واملصاحلة يف قانون غسل 

األموال والتطبيقات العملية له

26 -27 / 2  / 

م2019

16160وزارة العدلموظفو جلان التوفيق واملصاحلة

الشروط الشكلية واملوضوعية للصياغة 

القانونية يف إعداد املذكرات واحملاضر

27 -28 / 2  / 

م2019

الباحثون القانونيون واملختصني ببحث 

املنازعات بوزارة القوى العاملة

30255املعهد العالي للقضاء

م2019 /  3 / 7- 3الباحث القانوني احملرتف

الباحثون القانونيون باجلهاز اإلداري 

للدولة

33276املعهد العالي للقضاء

م2019 / 2 / 28األوامر على العرائض

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

17170احملكمة العليا
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الفعلي

اناثذكور ر
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إجراءات سري الدعوى العمالية وتنفيذ 

األحكام العمالية

املبادئ القضائية اليت أقرتها احملكمة العليا 

(الدائرة العمالية)

م2019 / 3 / 6 - 3

الباحثون القانونيون واملختصني ببحث 

املنازعات بوزارة القوى العاملة

30255املعهد العالي للقضاء

قانون إقامة األجانب وعالقتة بقواعد قانون 

العمل

م2019 / 3 / 7

الباحثون القانونيون واملختصني ببحث 

املنازعات بوزارة القوى العاملة

30255املعهد العالي للقضاء

األموال العامة واملوظف العام يف قانون اجلزاء 

2018 / 7رقم 

م2019/ 3 /10

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

14140احملكمة العليا

الربنامج املتكامل يف الشؤون القانونية

10 -11 / 3  / 

م2019

الباحثون القانونيني وأمناء السر 

باألدعاء العام

30255جممع إدارات االدعاء العام

إدارة ملف التنفيذ

10 -11 / 3  / 

م2019

24213جملس الشؤون اإلدارية للقضاءرؤساء وموظفو أقسام التنفيذ

أمناء السر/ 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

10 -11 / 3  / 

م2019

19163جممع احملاكم بإبراء(4)أمناء السر باحملاكم اجملموعة 

مسؤولية املصفي أثناء فرتة التصفية

11 -13 / 3  / 

م2019

37352قاعة الندوات بوزارة العدلاخلرباء

اجلوانب القانونية للجرائم املاسة بأمن الدولة

12 - 13 / 3 / 

م2019

19145جممع االدعاء العامأعضاء االدعاء العام

م2019/ 3 /14املخالصة واحملاصصة يف الرتكات

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

12120احملكمة العليا

          دور الباحث االجتماعي يف إدارة طالق 

ناجح

17 -19 / 3  / 

م2019

808                وزارة العدلالباحث االجتماعي يف وزارة العدل

          دور الباحث االجتماعي يف إدارة طالق 

ناجح

17 -19 / 3  / 

م2019

15411                وزارة العدلالباحث االجتماعي يف اجمللس

الضبطية القضائية ملوظفي وزارة الزراعة 

(1)والثروة السمكية اجملموعة 

17 - 21 / 3 / 

م2019

مأمورو الضبطية القضائية بوزارة 

الزراعة والثروة السمكية

37352املعهد العالي للقضاء

املعارف واملهارات الالزمة لتسوية املنازعات 

وخالفات العمل

حتديد مبادئ تسوية اخلالفات اليت تنشأ يف _ 

18 - 21 / 3 / 

م2019

الباحثون القانونيون واملختصني ببحث 

املنازعات بوزارة القوى العاملة

30255املعهد العالي للقضاء

س
ر
ا
م



م2019 / 3 / 21فلسفة العقوبة وفن تقديرها اجلزائي

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

18180احملكمة العليا

اخالقيات الوظيفة العامة

24 -25 / 3  / 

م2019

كتاب سجالت وكتاب شؤون 

قانونية

18180وزارة العدل

مفهوم التحكيم وضوابطه وفقًا للقوانني 

العمانية

24 -26 / 3  / 

م2019

الباحثون القانونيون واملختصني ببحث 

املنازعات بوزارة القوى العاملة

30255املعهد العالي للقضاء

اإلجراءات اإلدارية يف التعامل مع املنازعات 

العمالية

م2019 /  3 / 27

الباحثون القانونيون واملختصني ببحث 

املنازعات بوزارة القوى العاملة

30255املعهد العالي للقضاء

مهارات إدارة التحقيق والتحري يف قضايا 

الفساد

27-28 / 3  / 

م2019

15114جممع إدارات االدعاء العامأعضاء االدعاء العام

عمل جلان التوفيق واملصاحلة

 تقنيات التوفيق

الوساطة لتسوية النزاع العمالي

م2019 /  3 / 28

الباحثون القانونيون واملختصني ببحث 

املنازعات بوزارة القوى العاملة

30255املعهد العالي للقضاء

احلضور 

الفعلي

اناثذكور

الضبطية القضائية ملوظفي وزارة الزراعة 

(2)والثروة السمكية اجملموعة 

31 /3 - 2 /4  / 

م2019

مأمورو الضبطية القضائية بوزارة 

الزراعة والثروة السمكية

36360غرفة جتارة وصناعة والية ابراء

35305جممع إدارات االدعاء العاماملوظفون القانونيون باالدعاء العامم2019 / 4  / 8-7األداء املتميز يف خدمة املتقاضني

م2019 / 4  / 8-7التطور اإلبداعي القانوني للقانونيني

موظفو حمكمة القضاء القضاء 

اإلداري

321جممع إدارات االدعاء العام

املهارات الالزمة ألعمال التفسري القانوني 

الصحيح

م2019 / 4  / 7-8

الباحثون القانونيون واملختصني ببحث 

املنازعات بوزارة القوى العاملة

30255املعهد العالي للقضاء

28280حمكمة القضاء اإلداريأعضاء حمكمة القضاء اإلداريم2019/ 4 / 8 - 7واألمن القانوني, املبادئ العامة للقانون

الضبطية القضائية ملوظفي وزارة الزراعة 

(3)والثروة السمكية اجملموعة 

7 - 11 / 4 / 

م2019

مأمورو الضبطية القضائية بوزارة 

الزراعة والثروة السمكية

59572قاعة التدريب مبكتب والي لوى

رؤساء / 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

وموظفو أقسام حفظ ملفات الدعاوى

24 -25 / 2  / 

م2019

رؤساء وموظفو أقسام حفظ ملفات 

الدعاوى

13112جممع احملاكم بصحار

مكان االنعقادالفئة املستهدفة
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 اجلرائم االقتصادية يف قانون اجلزاء

9 - 10 / 4  / 

م2019

14113جممع ادارات االدعاء العامأعضاء االدعاء العام

والطلبات , البطالن اإلجرائي واملوضوعي

العارضة واإلدخال والتدخل يف الدعوى 

اإلدارية

9 - 10 /4  / 

م2019

28280حمكمة القضاء اإلداريأعضاء حمكمة القضاء اإلداري

كيفية التعامل مع العمال وأصحاب العمل

9 - 11 /4  / 

م2019

الباحثون القانونيون واملختصني ببحث 

املنازعات بوزارة القوى العاملة

30255املعهد العالي للقضاء

رؤساء / 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

وموظفو قسم اإلعالن

10- 11 / 4 / 

م2019

رؤساء وموظفو قسم اإلعالن  اجملموعة 

(3)

13130جممع احملاكم بصحار

مقاضاة الشخص االعتباري للشركات 

التجارية

م2019/ 4 /11

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

18180احملكمة العليا

حقوق واجبات اخلبري أمام احملاكم وسلطات 

التحقيق

14 - 17 / 4 /

م2019

35305وزارة العدلاخلرباء

تطور مفهوم اخلصومة اإلدارية يف القضائيني 

تطبيقات عملية من - الفرنسي واجلزائري 

القضائيني

20200حمكمة القضاء اإلداريأعضاء حمكمة القضاء اإلداريم2019/ 4 / 14-17

م2019/ 4 / 17-14الباحث القانوني احملرتف

الباحثون القانونيون بوحدات اجلهاز 

اإلداري للدولة

31292جامع السلطان قابوس بصاللة

 أفضل املمارسات الدولية يف حل منازعات _

العمل الفردية واجلماعية

 أساليب التعامل مع اإلضرابات العمالية _

القانونية وغري القانونية

 النقابات العمالية تكوينها وكيفية _

 التعامل معها

مهارات التفاوض واإلقناع _

م2019/ 4 / 14-18

الباحثون القانونيون واملختصني ببحث 

املنازعات بوزارة القوى العاملة

30255املعهد العالي للقضاء

يف جمال القضاء )إعداد املذكرات والدفوع  

(اجلنائي واملدني

15-16/ 4 / 

م2019

34277جامع السلطان قابوس بصاللةاحملامون

أمناء السر/ 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

16 - 17 / 4 / 

م2019

1091جممع احملاكم بصاللة(5)أمناء السر باحملاكم اجملموعة 

ل
ي

ر
ب
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أمناء السر/ 1تنمية وتطوير املهارات الوظيفية 

16 - 17 / 4 / 

م2019

110جممع احملاكم بصاللةموظفو حمكمة القضاء  اإلداري

عقد الصلح وفقًا لقانون املعامالت املدنية 

وشروطه والتضامن بني الدائنني واملدينني

16 -17 / 4  / 

م2019

أمناء + مديرو جلان التوفيق واملصاحلة 

السر

17170وزارة العدل

م2019/ 4 /18تثمني املركبات امللغاة نتيجة احلادث

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

12120احملكمة العليا

الضبطية القضائية ملوظفي وزارة الزراعة 

(4)والثروة السمكية اجملموعة 

21 - 25 / 4 / 

م2019

مأمورو الضبطية القضائية بوزارة 

الزراعة والثروة السمكية

قاعة النخيل بديوان عام وزارة 

الزراعة والثروة السمكية

56542

عقد الصلح وفقًا لقانون املعامالت املدنية 

وشروطه والتضامن بني الدائنني واملدينني

16 -17 / 4  / 

م2019

أمناء + مديرو جلان التوفيق واملصاحلة 

السر

17170وزارة العدل

خماطر جرائم االبتزاز اإللكرتوني وكيفية 

التعامل معه

1174جممع ادارات االدعاء العامأعضاء االدعاء العامم2019 / 4 / 23

تشغيل العامل يف العمل غري املتفق عليه 

يف عقد العمل

م2019/ 4 /28

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

990احملكمة العليا

املهارات اإلدارية والتوثيقية

29 - 30 / 4 

م2019/

23230وزارة العدلاخصائيي التوثيق وكتاب بالعدل

احلضور 

الفعلي

اناثذكور

موظفو حمكمة القضاء اإلداريم2019 / 5 / 1اإلدارة اإللكرتونية للدعوى القضائية

قاعة التدريب مبحكمة 

القضاء اإلداري

13121

م2019 / 5 / 2إشراف القاضي على إجراءات التنفيذ

قضاة حماكم االستئناف  واحملاكم 

االبتدائية

16160احملكمة العليا

الضبطية القضائية ملوظفي وزارة الزراعة 

(5)والثروة السمكية اجملموعة 

16 - 20 / 6 / 

م2019

مأمورو الضبطية القضائية بوزارة 

الزراعة والثروة السمكية

املديرية العامة للزراعة والثروة 

احليوانية بصاللة

34340

نظرات يف قانون الوساطة العقارية

16 - 17 / 6 / 

م2019

خرباء التثمني

قاعة التدريب باملعهد العالي 

للقضاء

28280

مستوى متقدم- اللغة العربية 

18 - 19 / 6 / 

م2019

990حمكمة القضاء اإلداريأعضاء حمكمة القضاء اإلداري
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الضبطية القضائية ملوظفي وزارة الزراعة 

(6)والثروة السمكية اجملموعة 

23 - 27 / 6 / 

م2019

مأمورو الضبطية القضائية بوزارة 

الزراعة والثروة السمكية

إدارة الزراعة والثروة احليوانية 

خبصب

24240

دور الطب الشرعي يف كشف مالبسات 

اجلرمية

1495جممع ادارات االدعاء العامأعضاء االدعاء العامم2019 / 6 / 26

27992414385
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