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 مرشوع   اس امترة 

 الزمن القضايئ "   وتقليصاخلبري العديل لضامن النجاعة  دليل  "  

 "خاص ابلسادة اخلرباء" 
 

دائرة الإس تئناف  

 املنتصب هبا

الأقدمية يف  

 املهنة

مس و لقب اخلبري رمق الهاتف  الربيد الإلكرتون  الإختصاص  اإ

      
 
 
 
 

                                                                                                   

يف أأجل ل يتجاوز    الرجاء قراءة الأس ئةل بمتعن و الإجابة عهنا يف اطار الإعداد دلليل موجه للسادة اخلرباء يعىن جبودة الاختبار و تقليص الزمن القضايئ  

جنا الأس بوع  و نعول عىل مشاركتمك الفعاةل يف هذا العمل الهام. زه للمأأمورية املنوطة بعهدته لإفادتنا حول خمتلف العراقيل اليت تعرتض اخلبري عند اإ  

1/ 

  مباشرة من كتابة المحكمة  هل تفضل استالم المأموري 

  عن طريق البريد اإلألكتروني

 ماهي ؟ بطريقة أخرى ؟ 

................................................... 

 

2/  

هل هناك تطابق بين معطياتك الخاصة و التنصيصات 

 المضمنة بالقائمة الموجودة بموقع وزارة العدل ؟ 

  نعم 

  ل 

3/ 

  نعم  هل تستعين بالبريد اإللكتروني إلنجاز مهامك  

  أحيانا 

  إلكتروني ليس لدي بريد 
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4/ 

  بانتفاء الدقة في عناوين األطراف ؟   عند مباشرة المأمورية متعلقة  تعترضك اشكاالتهل 

  بالحصول على التسبقة ؟ 

  التواصل مع المحامين ؟ ب

5/ 

فضال عن استدعائهم برسالة   هل تخير استدعاء األطراف

 مضمونة الوصول 

  هاتفيا عن طريق نائبيهم 

  تسليم اإلستدعاءات مباشرة لنائبيهم 

  بالبريد السريع 

 بواسطة عدل تنفيذ 

 

 

6/ 

  باإلتصال بالقاضي لتذليل الصعوبات  كيف تجابه التصدي إلنجاز عملية اإلختبار 

  منوبه باإلتصال بالمحامي للتدخل مع 

  باإلستعانة بالقوة العامة 

7/ 

هل تجد تعاونا من القاضي المقرر لتذليل الصعوبات التي 

 تعترضك ؟ 

  نعم 

  أحيانا 

  ل 

مايه احللول املقرتحة لتذليل هذه الصعوابت ان وجدت ؟  

............................................................................................................................. .............................................................

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .  

8/ 

لخبراء في اإلختبارات الثالثية المشتركة كيف تقيم تعاون ا

 ؟

  تعاون ناجح و متكامل 

  عادة ما يتولى انجازه خبير واحد 

  اشكالت في التواصل و اإلنجاز 
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مايه احللول املقرتحة لتذليل هذه الصعوابت ان وجدت ؟  

............................................................................................................................. .............................................................

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .  

9/  

  ل  في استخراج الوثائق الضرورية ؟ هل تعترضك صعوبات

  أحيانا 

  نعم 

 مايه اجلهة الإدارية اليت جتد فهيا صعوابت لس تخراج الواثئق الالزمة و احللول املقرتحة ؟

............................................................................................................................. .............................................................

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .  

10 /  

دقيقة واضحة و عامة لتحرير تقرير  هل تعتمد هيكلة 

 االختبار ؟ 

  نعم 

  ل 

رفاق أأمنوذج هيلكة تقرير رفقة الاس تبيان .   ميكن مشكورا اإ

11 /  

هل تبادر بإجراء صلح بين األطراف عند الشروع في انجاز 

 اإلختبار 

  نعم 

  ل 

  حسب طبيعة النزاع 

/12 

المصادقة    قبلبعد اطالع القاضي على التقرير و   هل تقوم عادة بتالفي النقائص و اإلخالالت بتقرير اإلختبار  

 على األجرة ؟ 

 

المصادقة على األجرة و اضافة التقرير  بعد

 للقضية 
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13 /  

هل يقع تكليفك بانجاز اختبار تكميلي أو استدعاءك 

 للتحريرات المكتبية ؟ 

  بشكل مستمر 

  أحيانا 

  ل 

 

  ؟مايه مقرتحاتمك لتاليف الإختبارات التمكيلية و التحريرات املكتبية عىل اخلبري

............................................................................................................................. .............................................................  

14 /  

هل تقوم بإعالم المحكمة بأسباب عدم إنجاز اإلختبار في 

 المحددة مع تحديد أجل اتمام المأمورية ؟ المدة 

  نعم  

  ال

 

 مايه الإشاكليات الأخرى اليت قد تعرتضمك و احللول املقرتحة ؟ 

............................................................................................................................. .............................................................

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .  

 هل دليك مقرتحات خبصوص تيسري معل اخلبري لضامن جودة الإختبار و تقليص الزمن القضايئ ؟ 

 ..................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

تقاء مبنظومة الإختبار العديل و مبشاركتمك الفعاةل يف ذكل . نعول عىل حسن تعاونمك لالر   


