جدول محاضراث
ورشت عمم موظفي مكاتب انمساعدة انقاووويت
بعىوان  :إعادة انتأهيم انقاوووي
في انفترة مه  24 – 22ديسمبر 2014
االثنين  22ديسمبر 2014
التسجيل – أفتتاح ورشة العمل

9:30-9

( المستشار الدكتور /فتحى المصرى – مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى لمدراسات القضائيه )
11:00-9:30

المنظومة االلكترونية والميكنة في عمل محاكم االسرة

المستشار /ياسر السيد

المحامي العام بمركز معمومات النيابة العامة

11:30-11:00
1:45-11:30
3:30-1:45

أست ارحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة
Coffee Break
اسموب التعامل مع الجمهور

د .داليا صبري

دعاوي النفقات واالجور والمصاريف ومن في حكمها واالنذار بالطاعة

المستشار/شفيق الجنك

مفتش قضائي – مساعد رئيس محكمة بنها االبتدائية

3:45-3:30

Lunch
غـ ـ ـ ــذاء

الثالثاء  23ديسمبر 2014
التسجيل

9:30 – 9:00
11:00-9:30

قانون الوالية عمي المال
المستشار /عادل الشاهد
الرئيس بمحكمة األستئناف
أست ارح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

11:30-11:00

Coffee Break
1:45-11:30

دعاوي الرؤية والضم والحضانة واثبات النسب
المستشار /أحمد موافي
المستشار بنيابة النقض

3:30 – 1:45

دعاوي الحبس وتصحيح القيود بوثائق الزواج واشهادات الطالق
المستشار  /محمد عبد الوهاب
محامي عام بمحاكم األسرة

3:45-3:30

Lunch
غـ ـ ـ ــذاء

األربعاء  24ديسمبر 2014
التسجيل

9:30 – 9:00
11:00-9:30

أحكام المواريث واعالنات الوراثة
المستشار  /محمد االنصاري
الرئيس بمحكمة األستئناف
أست ارح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

11:30-11:00

Coffee Break
1:45-11:30

تنفيذ أحكام النفقات عن طريق بنك ناصر
المستشار حسن منصور
نائب رئيس محكمة النقض

3:30 – 1:45

المشكالت العممية التي تواجه موظفي مكاتب المساعدة القانونية
المستشار /وليد رفعت
المستشار بإدارة المحاكم المتخصصة

4:00-3:30

مناقشه مفتوحة وعرض التوصيات الختامية
المستشارة جيهان البطوطى  -مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية

4:15 -4:00

كممة الختام وتسميم الشهادات
المستشار الدكتور فتحي المصري – مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية
األستاذة نجالء عرفه – مساعد الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة
المستشارة جيهان البطوطى  -مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية

4:30-4:15

Lunch
غـ ـ ـ ــذاء

