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  إنّ رئيس اجلمهورية، 
 ) 3الفقرتـان األولـى و (  119و  7-78بنـاء على الدستـور، السيما املـواد  -

  138و  126و )  2الفقـرة (  125و  123و  122و )  2الفقرتان األوىل و (  120و        
 148و  147و ) الفقرة األوىل ( 146و  140و    139و   
  منه،  )  املطة األوىل (    180و )  2الفقرة (   165و  157و  155و  150و  149  
 1998مايو سنة  30املوافق  1419صفر عام  4املؤرخ يف  01-98ومبقتضى القانون العضوي رقم  -

 ه، واملتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمل
 1965نـوفمرب سـنة    16املوافق  1385رجب عام  22املؤرخ يف  278-65ومبقتضى األمر رقم  -

 . واملتضمن التنظيم القضائي
 1970ديسـمرب سـنة    15املوافق  1390شوال عام  17املؤرخ يف  86-70ومبقتضى األمر رقم  -

 .واملتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية
 1983يوليـو سـنة    2املوافق  1403رمضان عام  21خ يف املؤر 12-83ومبقتضى القانون رقم  -

 واملتعلق بالتقاعد، املعدل واملتمم، 
ديسـمرب سـنة    12املوافق  1410مجادى األوىل عام  14املؤرخ يف  21-89ومبقتضى القانون رقم  -

 واملتضمن القانون األساسي للقضاء، املعدل واملتمم،  1989
ديسـمرب سـنة    12املوافق  1410مجادى األوىل عام  14ؤرخ يف امل 22-89ومبقتضى القانون رقم  -

 واملتعلّق بصالحيات احملكمة العليا وتنظيمها وسريها، املعدل واملتمم،  1989
واملتعلّق  1997يناير سنة  11املوافق  1417رمضان عام  2املؤرخ يف  04-97ومبقتضى األمر رقم  -

 .بالتصريح باملمتلكات
واملتعلّق  1998مايو سنة  30املوافق  1419صفر عام  4املؤرخ يف  02-98قم ومبقتضى القانون ر -

 باحملاكم اإلدارية، 
 وبعد مصادقة الربملان،  -
 وبعد رأي الس الدستوري ، -
-  
  : يصدر القانون العضوي األيت نصه   

  البـاب األول
  أحكـام عامـة 

  .اسي للقضاء يتضمن هذا القانون العضوي القانون األس: املادة األوىل
  .حيدد هذا القانون العضوي واجبات القضاة وحقوقهم، وكذا تنظيم سري مهنتهم

، 2004سبتمبر سنة  6الموافق  1425رجب عام  21مؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم 
 .يتضمن القانون األساسي للقضاء
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  : يشمل سلك القضاء :  2املادة 

 احملاكم التابعة للنظام القضائي العادي،وقضاة احلكم والنيابة العامة للمحكمة العليا واالس القضائية،   - 1
 ة واحملاكم اإلدارية،قضاة احلكم وحمافظي الدولة لس الدول  - 2
 : القضاة العاملني يف - 3
  اإلدارة املركزية لوزارة العدل،  -
 أمانة الس األعلى للقضاء،  -
 املصاحل اإلدارية للمحكمة العليا وجملس الدولة،  -
 . مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل -
 

وزير العدل ، وبعد مداولة الس األعلـى   يعني القضاة مبوجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من:  3املادة 
  .للقضاء 

  
  : يؤدي القضاة عند تعيينهم األول وقبل توليهم وظائفهم ، اليمني اآلتية :  4املادة 

  بسـم اللـه الرمحـان الرحيـم
ن أقسم باهللا العلي العظيم أن أقوم مبهميت بعناية وإخالص، وأن أحكم وفقا ملبادئ الشرعية واملساواة وأ" 

أكتم سر املداوالت، وأن أسلك يف كل الظروف سلوك القاضي الرتيه والويف ملبادئ العدالة، واهللا على ما أقول 
  ".شهيد 

تؤدى اليمني أمام الس القضائي الذي عني القاضي يف دائرة اختصاصه بالنسبة إىل قضـاة النظـام القضـائي    
  .النظام القضائي اإلداريالعادي، وأمام احملكمة اإلدارية بالنسبة إىل قضاة 

  .يؤدي القضاة املعينون مباشرة باحملكمة العليا أو مبجلس الدولة اليمني أمام اجلهة اليت عينوا فيها
  .حيرر يف كل األحوال، حمضر أداء اليمني 
  

  .ينصب القضاة يف وظائفهم أثناء جلسة احتفالية تعقدها اجلهة القضائية اليت يعينون فيها :  5املادة 
  .وحيرر حمضر تنصيبهم 
  

ميسك لكل قاض ملف إداري خاص به ، يشمل على اخلصوص املستندات املتعلقة حبالتـه املدنيـة ،   :  6املادة 
  . ووضعيته العائلية والوثائق املتعلقة مبساره املهين 

  .ميسك رؤساء اجلهات القضائية ملفات قضاة احلكم الالزمة لضمان حسن سري جهام القضائية
  .رؤساء النيابة العامة وحمافظو الدولة ملفات القضاة الذين هم حتت سلطتهم ميسك

  البـاب الثانـي 
  الواجبـات واحلقـوق 
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  الفصـل األول 
  الواجبـات 

املاسة حبيـاده   تعلى القاضي أن يلتزم يف كل الظروف ، بواجب التحفظ واتقاء الشبهات و السلوكا: 7املادة 
  .واستقالليته

  
جيب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا ملبادئ الشرعية واملساواة، وال خيضع يف ذلك إال للقـانون،   :8املادة 

  . وأن حيرص على محاية املصلحة العليا للمجتمع 
  

جيب على القاضي أن يعطي العناية الالزمة لعمله، وأن يتحلى باإلخالص والعدل، وأن يسلك سـلوك  : 9املادة 
  .بادئ العدالةالقاضي الرتيه الويف مل

  
  . جيب على القاضي أن يفصل يف القضايا املعروضة عليه يف أحسن اآلجال : 10املادة 

  
يلتزم القاضي باحملافظة على سرية املداوالت، وأال يطلع أيا كان على معلومـات تتعلـق بامللفـات    : 11املادة 

  .القضائية، إال إذا نص القانون صراحة على خالف ذلك
  

مينع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو مجاعي من شأنه أن يؤدي إىل وقف أو عرقلة سري العمل  :12املادة 
  القضائي 

مينع على القاضي املشاركة يف أي إضراب أو التحريض عليه، ويعترب ذلك إمهاال ملنصب عملـه دون اإلخـالل   
  .باملتابعة اجلزائية عند االقتضاء

  
حيسن مداركه العلمية، وهو ملزم باملشاركة يف أي برنامج تكويين، وبالتحلي  جيب على القاضي أن: 13املادة 

  .التكوينباملواظبة واجلدية خالل 
  .يساهم القاضي أيضا يف تكوين القضاة وموظفي القضاء

  
  .ومينع عليه كل نشاط سياسي سياسي،حيظر على القاضي االنتماء إىل أي حزب : 14املادة 

   
  .سياسية  انتخابيةمهنة القاضي مع ممارسة أية نيابة تتناىف : 15املادة 

  
جيب على القاضي ، املنتمي إىل أية مجعية ، أن يصرح إىل وزير العدل بذلك ، ليتمكن هذا األخري ، : 16املادة 

  . عند االقتضاء ، من اختاذ التدابري الضرورية للمحافظة على استقاللية القضاء وكرامته 
  

لى القاضي ممارسة أية وظيفة أخرى عمومية كانت أم خاصة تدر رحبا ، غري أنه باسـتطاعته  مينع ع: 17املادة 
  .ممارسة التعليم والتكوين طبقا للتنظيم املعمول به بترخيص من وزير العدل 
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  .ميكن القاضي ودون احلصول على إذن مسبق، القيام بأعمال علمية أو أدبية أو فنية ال تناىف مع صفة القاضي
نه ال ميكن اإلشارة إىل صفة القاضي إال بإذن من وزير العدل، بعد االستشارة املسبقة للمجلـس األعلـى   غري أ
  .للقضاء

مينع على كل قاض ، مهما يكن وضعه القانوين، أن ميلك يف مؤسسة ، بنفسه أو بواسطة الغري حتت : 18املادة 
  . ملهامه، أو متس باستقاللية القضاء بصفة عامة أية تسمية ، مصاحل ميكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية 

  
ال ميكن أن يعمل القاضي باجلهة القضائية اليت يوجد بدائرة اختصاصها مكتب زوجه الذي ميـارس  : 19املادة 

  .مهنة احملاماة
  إذا كان زوج القاضي ميارس نشاطا خاصا يدر رحبا، وجب على القاضي التصريح بذلك 

  .ند االقتضاء التدابري الالزمة للحفاظ على استقاللية القضاء وكرامة املهنةلوزير العدل، ليتخذ، ع
  .ال تطبق أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة على قضاة احملكمة العليا وجملس الدولة

  
يلزم القاضي باإلقامة بدائرة اختصاص الس القضائي الذي ينتمي إليه كلما وفر له سـكن تلـزم   : 20املادة 

لة بتوفري سكن وظيفي للقاضي، يكون مالئما ملهامه وغري قابل للتنازل، أو تدفع له بدل اإلجيار يف انتظار توفري الدو
  .السكن

  .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم
  

ال ميكن تعيني قاض يف دائرة اختصاص حمكمة أو جملس قضائي سبق له أن شـغل فيهمـا وظيفـة    : 21املادة 
  .األقلسنوات على ) 5(أو مارس بصفته حماميا أو ضابطا عموميا إال بعد انقضاء مدة مخس  خاصة،ة أو عمومي

  .ال تطبق أحكام هذه املادة على قضاة احملكمة العليا وجملس الدولة
  

ابـة  يتعني على القاضي ، يف حالة وجود مصاحل مادية ألحد أفراد عائلته إىل الدرجة الثانية مـن القر : 22املادة 
بدائرة اختصاص اجلهة القضائية اليت يعمل ا ، أن خيطر بذلك وزير العدل ليتخذ عند االقتضاء ، كـل التـدابري   

  .الالزمة لضمان حسن سري العدالة 
  

    .مهنتهبسلوك يليق بشرف وكرامة  الظروف،يف كل  يتقيد،جيب على القاضي أن : 23املادة 
  

رحيا باملمتلكات يف غضون الشهر املوايل لتقلده مهامه وفقـا للكيفيـات   يكتتب القاضي وجوبا تص: 24املادة 
  .احملددة يف التشريع والتنظيم املعمول ما 

  
 سـنوات، ) 5(كل مخـس   أعاله، 24جيدد القاضي وجوبا التصريح باملمتلكات املذكور يف املادة : 25املادة 

  .نوعيةوعند كل تعيني يف وظيفة 
  

  الفصـل الثانـي
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  وقاحلقــ
من هذا القانون العضوي ، حق االستقرار مضـمون لقاضـي    50و  49مع مراعاة أحكام املادتني : 26املادة 

سنوات خدمة فعلية ، وال جيوز نقله أو تعيينه يف منصب جديد بالنيابة العامـة أو  ) 10(احلكم الذي مارس عشر 
ت التكوين والبحث التابعة هلا أو املصاحل اإلداريـة  بسلك حمافظي الدولة أو باإلدارة املركزية لوزارة العدل ومؤسسا

  .للمحكمة العليا أو جملس الدولة أو أمانة الس األعلى للقضاء ، إال بناء على موافقته 
غري أنه ميكن الس األعلى للقضاء، يف إطار احلركة السنوية للقضاة، نقل قضاة احلكم مىت تـوفرت شـروط   

  .لعدالةضرورة املصلحة أو حسن سري ا
جيوز للقاضي املعين يف هذه احلالة، بعد االلتحاق مبنصب عمله اجلديد أن يقدم تظلما أمام الس األعلى للقضاء، 

  .يف أجل شهر من تاريخ تنصيبه، ويفصل الس يف التظلم يف أقرب دورة له
  

لعاملني باإلدارة املركزيـة لـوزارة   كما جيوز لوزير العدل نقل قضاة النيابة العامة أو حمافظي الدولة أو القضاة ا
العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل واملصاحل اإلدارية للمحكمة العليا وجملس الدولة، أو تعيينهم 

  .يف مناصب أخرى، لضرورة املصلحة، مع إطالع الس األعلى للقضاء بذلك يف اقرب دورة له
  

   .والتعويضاتتتضمن املرتب يتقاضى القضاة أجرة  :27املادة 
  .جيب أن تسمح نوعية هذه األجرة بضمان استقاللية القاضي وأن تتالءم مع مهنته

  .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم
  

متنح االمتيازات املرتبطة بالوظائف العليا للدولة إىل القضاة الذين ميارسون الوظائف النوعية القضائية : 28املادة 
  .من هذا القانون العضوي، باستثناء احلق يف العطلة اخلاصة  49املنصوص عليها يف املادة 

  .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم
  

بقطع النظر عن احلماية املترتبة على تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانني اخلاصة ، يـتعني علـى   : 29املادة 
لقاضي من التهديدات أو اإلهانات أو السب أو القذف أو االعتداءات أيا كانت طبيعتـها ،  الدولة أن تقوم حبماية ا

  .واليت ميكن أن يتعرض هلا أثناء قيامه بوظائفه أو مبناسبتها أ وبسببها ، حىت بعد اإلحالة على التقاعد 
ليها يف التشـريع املتعلّـق   تقوم الدولة بتعويض الضرر املباشر الناتج عن ذلك يف مجيع احلاالت غري املنصوص ع

  .بالضمان االجتماعي
حتل الدولة يف هذه الظروف، حمل القاضي املعتدى عليه للمطالبة حبقوقه، وللحصول من مرتكيب االعتـداءات أو  
التهديدات على رد املبالغ املدفوعة للقاضي، وعالوة على ذلك متلك الدولة حق استعمال دعوى مباشرة، ميكنها أن 

  .د االقتضاء، كمدعي مدين أمام احملكمة اجلزائيةترفعها، عن
  

  .يتابع القاضي بسبب ارتكابه جناية أو جنحة وفقا ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية : 30املادة 
  

ال يكون القاضي مسؤوال إال عن خطئه الشخصي ، ال يتحمل القاضي مسؤولية خطئه الشخصـي   :31املادة 
  .ريق دعوى الرجوع اليت متارسها الدولة ضده املرتبط باملهنة ، إال عن ط



 9

     
مـن هـذا    12 و 7احلق النقايب معترف به للقاضي يف حدود األحكام املنصوص عليها يف املادتني : 32املادة 

  القانون العضوي 
ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما عند ممارسة هذه احلقوق، مسلكا حيفظ هيبة منصبهم وشرف املهنـة  

  هة ونزا
  .و استقاللية القضاء

  
حيق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر من حرمانه من حق يقرره هذا القـانون العضـوي، أن خيطـر    : 33املادة 

  .مباشرة بعريضة ، الس األعلى للقضاء 
  .على الس األعلى للقضاء أن يفصل يف العريضة يف أقرب دورة له

   .بهطل وفقا للتشريع املعمول يتمتع القاضي باحلق يف الع :34املادة 
  

  البـاب الثالـث
  تنظيـم سيـر املهنـة

  
  الفصـل األول

  التكويـن والتوظيـف والتعييـن والترسيـم
  

  الفـرع األول
  التكويـن والتوظيـف

بـالتكوين   العـدل، حيول املعهد الوطين للقضاء إىل مدرسة عليا للقضاء، تكلف حتت سلطة وزيـر  : 35املادة 
  .العاملنيوالتكوين املستمر للقضاة  القضاة،لطلبة القاعدي ل

حيدد تنظيم املدرسة العليا للقضاء وكيفيات سريها ونظام الدراسة ا ومدا وواجبات وحقوق طلبتها عن طريق 
  .التنظيم
  
  .تنظم املدرسة العليا للقضاء حتت مسؤوليتها ، مسابقات وطنية لتوظيف الطلبة القضاة  :36ملادة ا

  . قواعد تنظيم املسابقات وسريها عن طريق التنظيمحتدد 
  

التمتع باجلنسية اجلزائرية األصـلية أو   أعاله، 36يشترط يف توظيف الطلبة القضاة املذكور يف املادة : 37املادة 
  .املكتسبة

  .حتدد الشروط األخرى عن طريق التنظيم
  

  . عليا للقضاء يوظف القضاة من بني حاملي شهادات املدرسة ال : 38املادة 
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  الفـرع الثانـي 

  التعييـن والترسيـم 
 3يعني الطلبة القضاة املتحصلون على شهادة املدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا ألحكام املادة : 39املادة 

  .من هذا القانون العضوي 
  . ية تدوم سنة واحدةيتم توزيعهم على اجلهات القضائية حسب درجة االستحقاق وخيضعون لفترة عمل تأهيل

  
يقوم الس األعلى للقضاء بعد انتهاء الفترة التأهيلية للقضاة وبعد تقييمهم ، إما بترسـيمهم وإمـا   : 40املادة 

جديدة يف جهة قضائية خارج اختصاص الس الذي قضوا فيه الفترة التأهيليـة  ) 1(بتمديد فترة تأهيلهم ملدة سنة 
  .كهم األصلي ، أو تسرحيهم األوىل ، أو إعادم إىل سل

من هذا القانون العضوي ، ميكن تعيني ، مباشرة وبصـفة اسـتثنائية ،    38استثناء ألحكام املادة :  41املادة 
بصفتهم مستشارين باحملكمة العليا أو مستشاري الدولة مبجلس الدولة ، بناء على اقتراح من وزير العدل ، وبعـد  

من عدد املناصـب   ٪ 20، على أال تتجاوز هذه التعيينات يف أي حال من األحوال مداولة الس األعلى للقضاء 
  : املالية املتوفرة 

  
حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العايل يف احلقوق أو الشريعة والقانون أو العلـوم املاليـة أو    -

ألقل يف االختصاصات ذات الصلة بامليـدان  سنوات على ا) 10(االقتصادية أو التجارية، والذين مارسوا فعليا عشر 
  .القضائي

سنوات على ) 10(احملامني املعتمدين لدى احملكمة العليا أو جملس الدولة ، الذين مارسوا فعليا ملدة عشر  -
 .األقل ذه الصفة 

  
  الفـرع الثالـث
  التكويـن املستمـر

  .والعلمية للقضاة املوجودين يف حالة اخلدمة يهدف التكوين املستمر إىل حتسني املدارك املهنية: 42املادة 
  

  .خيضع للتكوين املستمر كل القضاة املوجودين يف حالة اخلدمة :43املادة 
  

جيب أن تؤخذ بعني االعتبار اجلهود املبذولة مـن قبلـه يف    وترقيته،من أجل تقييم القاضي وتنقيطه : 44املادة 
  .املستمردورات التكوين 

  
أن مينح القاضي إجازة دراسية مدفوعة األجر  للقضاء،بعد موافقة الس األعلى  العدل،وزير  ميكن :45املادة 

  .قابلة للتمديد لفترة ال تفوق سنة واحدة ، من أجل البحث يف موضوع له عالقة بالعمل القضائي  سنة،ملدة 
    .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم
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  الفصـل الثانـي
  م السلّّّّّّّّّّّمـي التنظيـ

  .ورتبتني مقسمتني إىل جمموعات  السلم،يتشكل سلك القضاة من رتبة خارج : 46املادة 
  .التنظيمحتدد درجات األقدمية داخل كل رتبة عن طريق 

  
حسب الشروط احملددة عن طريق  أدناه،ميكن ترقية القضاة املصنفني يف كل رتبة من الرتب املذكورة  :47 املادة

   :اآلتيةتنظيم ملمارسة الوظائف ال
  :خارج السلم –أ 

  :األوىلاموعة 
  .الرئيس األول للمحكمة العليا -
 .رئيس جملس الدولة -
 .النائب العام لدى احملكمة العليا -
  .حمافظ الدولة لدى جملس الدولة -

  : اموعة الثانية
  .نائب رئيس احملكمة العليا -
 .نائب رئيس جملس الدولة -
 .ملساعد لدى احملكمة العلياالنائب العام ا -
  . نائب حمافظ الدولة لدى جملس الدولة -

  : اموعة الثالثة
  .رئيس غرفة يف احملكمة العليا -
  .رئيس غرفة يف جملس الدولة -

  :اموعة الرابعة
  .رئيس قسم يف احملكمة العليا -
  . رئيس قسم يف جملس الدولة -

  : اموعة اخلامسة
  .مستشار يف احملكمة العليا -
 .تشار الدولة يف جملس الدولةمس -
 .حمام عام لدى احملكمة العليا -
  .حمافظ الدولة مساعد لدى جملس الدولة -
  

  : الرتبة األوىل  –ب 
  :اموعة األوىل 
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  .رئيس جملس قضائي  -
 .رئيس حمكمة إدارية -
 .نائب عام لدى جملس قضائي -
 .حمافظ دولة لدى حمكمة إدارية -
  

  : اموعة الثانية
  .لس قضائينائب رئيس جم -
  .نائب رئيس حمكمة إدارية -

  : اموعة الثالثة
  .رئيس غرفة يف جملس قضائي -
 .رئيس غرفة يف حمكمة إدارية -
 .النائب العام املساعد األول لدى جملس قضائي -
  .حمافظ الدولة املساعد األول لدى حمكمة إدارية -

  : اموعة الرابعة
  .مستشار يف جملس قضائي -
 .ةمستشار يف حمكمة إداري -
 .نائب عام مساعد -
  . حمافظ دولة مساعد لدى حمكمة إدارية -
  

  : الرتبة الثانية  –ج 
  :اموعة األوىل 

  .حمكمةرئيس  -
 .وكيل مجهورية  -
 .قاض مكلف بالعرائض يف احملكمة اإلدارية  -
  

  : اموعة الثانية
  .نائب رئيس حمكمة -
 .قاضي التحقيق -
 .مساعد أول لوكيل اجلمهورية -
  .م األول لدى حمكمة إداريةقاض حمضر األحكا -

  : اموعة الثالثة
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  .قاض  -
 .وكيل مجهورية مساعد -
  .قاض حمضر األحكام لدى حمكمة إدارية -
  

مـن هـذا    50و  49حتدث وظائف قضائية نوعية مؤطرة جلهاز القضاء ، طبقا ألحكام املادتني :  48املادة 
  القانون العضوي 

  
   :  الوظائف القضائية النوعية اآلتية  يعني مبوجب مرسوم رئاسي يف:  49املادة 

  .  الرئيس األول للمحكمة العليا -
 .رئيس جملس الدولة  -
 .  النائب العام لدى احملكمة العليا -
 .حمافظ الدولة لدى جملس الدولة  -
 .رئيس جملس قضائي  -
 .رئيس حمكمة إدارية  -
 .نائب عام لدى جملس قضائي -
 .حمافظ دولة لدى حمكمة إدارية -
 

  : يتم التعيني بعد استشارة الس األعلى للقضاء ، يف الوظائف القضائية النوعية اآلتية :50املادة 
  .نائب رئيس احملكمة العليا  -
 .نائب رئيس جملس الدولة  -
 .نائب عام مساعد لدى احملكمة العليا -
 .نائب حمافظ الدولة لدى جملس الدولة -
 .رئيس غرفة باحملكمة العليا  -
 .لة رئيس غرفة مبجلس الدو -
 .نائب رئيس جملس قضائي  -
 .نائب رئيس حمكمة إدارية  -
 .رئيس غرفة مبجلس قضائي  -
 .رئيس غرفة مبحكمة إدارية  -
 .النائب العام املساعد األول لدى جملس قضائي  -
 .حمافظ الدولة املساعد لدى حمكمة إدارية  -
 .قاضي تطبيق العقوبات  -
 .رئيس حمكمة -
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 .وكيل اجلمهورية  -
  . قاضي التحقيق  -
  .دد كيفيات تطبيق هذه املادة ، عند االقتضاء ، عن طريق التنظيم حت

  .ترقية القضاة مرهونة باجلهود املقدمة كما ونوعا ، باإلضافة إىل درجة مواظبتهم  :51املادة 
مع مراعاة األقدمية ، يؤخذ بعني االعتبار وبصفة أساسية لتسجيل القضاة يف قائمة التأهيل التقييم الذي حتصـل  

يه القضاة أثناء سري مهنتهم ، و التقييم املتحصل عليه أثناء التكوين املستمر واألعمال العلميـة الـيت أجنزوهـا ،    عل
  .والشهادات العلمية املتحصل عليها 

  .يتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط يكون قاعدة للتسجيل يف قائمة التأهيل
  .يبلغ القاضي بنقطته

  
هاتني اجلهتني القضائيتني بعد استشارة ) 2(م للمحكمة العليا وجملس الدولة رئيسا ينقط قضاة احلك:  52املادة 

  .رؤساء الغرف 
وينقط رئيس الس القضائي قضاة احلكم العاملني يف دائرة اختصاص الس بعد استشارة رؤسـاء الغـرف أو   

  .احلالةرؤساء احملاكم حسب 
  .األقسامعني حملكمته بعد استشارة رؤساء ينقط رئيس احملكمة اإلدارية قضاة احلكم التاب

  
ينقط كل من النائب العام لدى احملكمة العليا ، أو النائب العام لدى الس القضائي ، قضاة النيابة :  53املادة 

  .التابعني له 
  .ينقط حمافظ الدولة لدى جملس الدولة وحمافظ الدولة  لدى احملكمة اإلدارية مساعديه 

العام لدى الس القضائي رأي وكالء اجلمهورية املعنيني فيما خيص تنقيط قضاة النيابة العامـة  يستطلع النائب 
  .حملاكمهمالتابعني 

  
  .يتم الرفع يف الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة حسب كيفيات حيددها التنظيم :  54املادة 

  
  .جمموعة أو رتبة أو وظيفة يتم سنويا إعداد قائمة التأهيل من أجل الترقية إىل :55املادة 

  .حتدد كيفيات الترقية عن طريق التنظيم 
  

  .تتم الترقية من جمموعة إىل جمموعة ، أو من رتبة إىل رتبة مستقلة عن الوظيفة :  56املادة 
ا هـو  ال ميكن تغيري الوظيفة بترقية إال إذا كان القاضي مرتبا على األقل يف اموعة املقابلة لتلك الوظيفة،  كم

  . من هذا القانون العضوي 49من هذا القانون العضوي وذلك مع مراعاة أحكام املادة  47منصوص عليه يف املادة 
غري أنه ميكن أن ينتدب القاضي، وبصفة استثنائية، يف وظيفة من وظائف جمموعة أعلى ملدة ال تتجـاوز سـنة   

  .واحدة قابلة للتجديد
  . المتيازات املرتبطة ذه الوظيفةيف هذه احلالة، يستفيد القاضي من ا
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  .خيطر الس األعلى للقضاء بذلك يف أقرب دورة له لتسوية وضعية القاضي املعين
  

ميكن وزير العدل انتداب قاض يف وظيفة من الوظائف املقابلة موعته ، على أن خيطر الس األعلى  :57املادة 
  . ة القاضي املعين للقضاء ، بذلك يف اقرب دورة له لتسوية وضعي

  
  ميكن انتداب قاض يف وظيفة مقابلة موعة أدىن من جمموعته األصلية :58املادة 

بعد موافقته، وحيتفظ يف هذه احلالة بكامل عناصر أجرته املتعلقة بوظيفته األصلية إذا كانت أفضل له من األجرة  
  .له لتسوية وضعية القاضي املعيناجلديدة، على أن خيطر الس األعلى للقضاء يف أقرب دورة 

  
 .عليهكل قاض مستفيد من الترقية يف الوظيفة، ملزم بقبول الوظيفة يف املنصب املقترح  :59املادة 

  
  

  الفصـل الثالـث
  انضبـاط القضـاة

 يعترب خطأ تأديبيا يف مفهوم هذا القانون العضوي ، كل تقصري يرتكبه القاضي إخـالال بواجباتـه  :  60املادة 
  .املهنية 

ويعترب أيضا خطأ تأديبيا بالنسبة إىل قضاة النيابة العامة وحمافظي الدولة، اإلخالل بالواجبات الناجتة عن التبعيـة  
 .التدرجية

  
يعترب خطأ تأديبيا جسيما كل عمل أو امتناع صادر عن القاضي من شأنه املساس بسمعة القضاء أو :  61املادة 

  .عرقلة حسن سري العدالة 
  

  : تعترب أخطاء تأديبية جسيمة ، السيما ما يأيت :  62املادة 
  .عدم التصريح باملمتلكات بعد اإلعذار  -
 .التصريح الكاذب باملمتلكات  -
خرق واجب التحفظ من طرف القاضي املعروضة عليه القضية بربط عالقات بينة مع أحـد أطرافهـا    -

 .بكيفية يظهر منها افتراض قوي الحنيازه 
فة عمومية أو خاصة مرحبة خارج احلاالت اخلاضعة للترخيص اإلداري املنصوص عليه قانونا ممارسة وظي -

. 
 .أو عرقلة سري املصلحة/ املشاركة يف اإلضراب أو التحريض عليه و  -
 .إفشاء سر املداوالت  -
 .إنكار العدالة -
 .االمتناع العمدي عن التنحي يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون -
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-   
  .يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ تأديبيا جسيما لعقوبة العزل :  63املادة 

  .يعاقب أيضا بالعزل كل قاض تعرض إىل عقوبة جنائية أو عقوبة احلبس من اجل جنحة عمدية 
  

  .حتدد مدونة أخالقيات مهنة القضاة اليت يعدها الس األعلى للقضاء، األخطاء املهنية األخرى : 64املادة 
  

إذا بلغ إىل علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما ، سواء تعلق األمر بـاإلخالل بواجبـه   :  65املادة 
املهين ، أو ارتكب جرمية من جرائم القانون العام خملة بشرف املهنة بطريقة ال تسمح ببقائه يف منصبه ، يصدر قرارا 

لقاضي املعين ، وبعد إعالم مكتب الس األعلى بإيقافه عن العمل فورا ، بعد إجراء حتقيق أويل يتضمن توضيحات ا
  .للقضاء 

  .ال ميكن بأي حال أن يكون هذا التوقيف موضوع تشهري
حييل وزير العدل ملف الدعوى التأديبية إىل رئيس الس األعلى للقضاء يف تشكيلته التأديبية يف أقرب اآلجـال،  

  . الذي عليه أن جيدول القضية يف أقرب دورة
  

  .أعاله يف تقاضي كامل مرتبه  65يستمر القاضي املوقوف حسب احلالة املذكورة يف املادة  :66 املادة
أشهر من تاريخ التوقيـف، وإال  ) 6(جيب على الس األعلى للقضاء أن يبت يف الدعوى التأديبية يف أجل ستة 

  .يرجع القاضي إىل ممارسة مهامه بقوة القانون 
  

) 6(املوقوف ، بعد متابعة قضائية ، يف االستفادة من جمموع مرتبه خالل فترة سـتة  يستمر القاضي  :67املادة 
  .أشهر 

  .يقرر الس األعلى للقضاء نسبة املرتب املمنوح للقاضي  ائي،وإذا مل يصدر، عند اية هذا األجل، أي حكم 
  

  : العقوبات التأديبية هي :  68املادة 
  : العقوبات من الدرجة األوىل )  1
  .التوبيخ -
  .النقل التلقائي -
  : العقوبات من الدرجة الثانية )  2
  .الترتيل من درجة واحدة إىل ثالث درجات -
  .سحب بعض الوظائف  -
  .القهقرة مبجموعة أو مبجموعتني -
  :العقوبات من الدرجة الثالثة )  3
أو جزء منه ، باستثناء التعويضـات   شهرا، مع احلرمان من كل املرتب) 12(التوقيف ملدة أقصاها اثين عشر  -

  .ذات الطابع العائلي 
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  : العقوبات من الدرجة الرابعة )  4
  .اإلحالة على التقاعد التلقائي  -
  .العزل -
  

ال تترتب على ارتكاب خطأ تأدييب إال عقوبة واحدة ، غري أن العقوبات من الدرجتني الثانية والثالثة  :69املادة 
  .أعاله ، ميكن أن تكون مصحوبة بالنقل التلقائي  68املذكورة يف املادة 

أعاله ، مبوجـب   68تثبت عقوبتا العزل واإلحالة على التقاعد التلقائي املنصوص عليهما يف املادة : 70املادة 
  .ويتم تنفيذ العقوبات األخرى بقرار من وزير العدل .مرسوم رئاسي 

  
  .ا للقاضي دون ممارسة دعوى تأديبية ضده ميكن وزير العدل أن يوجه إنذار:  71املادة 

كما ميكن رؤساء اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي العادي والنظام القضائي اإلداري أن يوجهوا ، ضمن 
  .نفس الشروط ، إنذارا كل فيما خيصه إىل القضاة التابعني هلم 
ابتداء ) 1(ليت أصدرت العقوبة بعد مضي سنة واحدة ميكن القاضي املعين أن يقدم طلبا برد االعتبار إىل السلطة ا

  .من تاريخ تسليط العقوبة
  .من تاريخ توقيع العقوبة) 2(يتم رد االعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتني 

  
جيوز للقاضي حمل العقوبات من الدرجة األوىل أو الثانية أو الثالثة ، أن يرفع طلبا لرد االعتبار أمـام  :  72املادة 

لس األعلى للقضاء يف تشكيلته التأديبية ا.  
  .من النطق بالعقوبة) 2(ال جيوز قبول هذا الطلب إال بعد مضي سنتني 
  .سنوات من النطق بالعقوبة) 4(يتم رد االعتبار بقوة القانون بعد مضي أربع 

  الفصـل الرابـع
  وضعيـة القضـاة وإـاء مهامهـم

  : لوضعيات اآلتية يوضع كل قاض يف إحدى ا:  73املادة 
  .القيام باخلدمة  – 1
  .اإلحلاق – 2
  .اإلحالة على االستيداع  – 3

  الفـرع األول
  القيـام باخلدمـة

يعترب القاضي يف حالة القيام باخلدمة إذا كان معينا بصفة قانونية يف إحدى رتـب سـلك القضـاء    : 74املادة 
  : ا وظيفة من وظائف هذا السلكاملنصوص عليها يف هذا القانون العضوي، وميارس فعلي

  .إحدى اجلهات القضائية  -
 .مصاحل وزارة العدل املركزية أو اخلارجية -
 .أمانة الس األعلى للقضاء -



 18

 .مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل -
  .املصاحل اإلدارية باحملكمة العليا أو مبجلس الدولة -
  

  الفـرع الثانـي
  اإلحلــاق

حلاق هو احلالة اليت يكون فيها القاضي خارج سلكه األصلي ملدة معينة ، ويستمر يف االسـتفادة  اإل:  75املادة 
  .داخل هذا السلك من حقوقه يف الترقية ومعاش التقاعد 

  
  : ميكن إحلاق القاضي يف احلاالت اآلتية :  76املادة 

  .اإلحلاق لدى اهليئات الدستورية أو احلكومية – 1
  .رات املركزية أو املؤسسات أو اهليئات العمومية والوطنيةاإلحلاق باإلدا – 2
  .اإلحلاق لدى اهليئات اليت تكون للدولة فيها مسامهة يف رأس املال – 3
  .اإلحلاق للقيام مبهمة يف اخلارج يف إطار التعاون التقين – 4
  .اإلحلاق لدى املنظمات الدولية  – 5
  

  .من اموع احلقيقي لعدد القضاة  ٪ 5ة الذين يتم إحلاقهم نسبة ال ميكن أن يتجاوز عدد القضا: 77املادة 
  

  .يقرر اإلحلاق بناء على طلب القاضي أو مبوافقته بعد مداولة الس األعلى للقضاء : 78املادة 
غري أنه ميكن وزير العدل أن يوافق على إحلاق القاضي يف حالة االستعجال، على أن يعلم بذلك الس األعلـى  

  .قضاء يف أول دورة لهلل
  

  خيضع القاضي امللحق جلميع القواعد السارية على الوظيفة اليت ميارسها  :79املادة 
  . حبكم إحلاقه، وينقط من قبل اإلدارة أو اهليئة اليت يكون ملحقا ا 

  
  . العدد يعاد القاضي حبكم القانون عند اية إحلاقه إىل سلكه األصلي ، ولو بالزيادة يف:  80املادة 

  
  الفـرع الثالـث
  االستيداع

أو التلقائية احملددة يف التشريع االجتماعي املعمول بـه ،  / إضافة إىل حاالت االستيداع القانونية و :  81املادة 
  .ميكن وضع القاضي يف حالة استيداع 

  .يف حالة حادث أو مرض خطري يصيب الزوج أو الطفل – 1
  .نطوي على فائدة عامةللقيام بدراسات أو حبوث ت – 2
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لتمكني القاضي من إتباع زوجه، إذا كان هذا األخري مضطرا عادة لإلقامة، بسبب وظيفته يف مكان بعيـد   – 3
  .عن املكان الذي ميارس فيه زوجه وظيفته

  .سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة) 5(لتمكني املرأة القاضية من تربية طفل ال يتجاوز سنه  – 4
  .سنوات من األقدمية) 5(ملصاحل شخصية وذلك بعد مخس  – 5
  

  .يتوقف القاضي احملال على االستيداع عن ممارسة وظائفه طيلة مدة االستيداع مع بقائه يف رتبته : 82املادة 
  .ال يستفيد القاضي يف هذه احلالة،من حقوقه يف الترقية واملعاش وال يتقاضى أي مرتب أو تعويضات 

  
  يقرر الس األعلى للقضاء اإلحالة على االستيداع ، بناء على طلب القاضي ولفترة :  83املادة 

  .ال تتجاوز سنة واحدة 
غري أنه ميكن وزير العدل أن يوافق على إحالة القاضي على االستيداع بناء على طلبه يف حالة االستعجال، علـى  

  . أن خيطر بذلك الس األعلى للقضاء يف أول دورة له 
أعـاله،   81من املادة  5و  2و  1مرتني يف احلاالت املنصوص عليها يف ) 1(ميكن جتديد هذه الفترة ملدة سنة  

  .أيضا ) 1(من نفس املادة ملدة سنة  4و  3وأربع مرات يف احلالتني 
  عند اية الفترة املذكورة يعاد القاضي إىل سلكه األصلي أو حيال على التقاعد إذا توفرت فيه

  .ط، أو يسرحالشرو 
  

  الفـرع الرابـع
  إـاء املهـام

  
  : فضال عن حالة الوفاة ، تنهى مهام القاضي يف األحوال اآلتية :  84املادة 

  .فقدان اجلنسية  -
 .االستقالة  -
 .من هذا القانون العضوي  90و  88اإلحالة على التقاعد مع مراعاة املادتني  -
 .التسريح  -
 . العزل  -
  

لة حق للقاضي ، ال ميكن أن تقرر إال بناء على طلب مكتوب من املعين ، يعرب فيه دون لبس االستقا:  85املادة 
  .عن رغبته يف التخلي عن صفة القاضي 

يودع طلب االستقالة لدى مصاحل وزارة العدل مقابل وصل ثابت التاريخ ، ويعرض على الس األعلى للقضاء 
  .أشهر ) 6(للبت فيه يف أجل أقصاه ستة 

  .الة عدم البت يف األجل املذكور أعاله ، تعد االستقالة مقبولة يف ح



 20

ال ميكن التراجع عن استقالة مقبولة ، وال حتول االستقالة ، عند االقتضاء ، دون إقامة الدعوى التأديبية بسـبب  
  .األفعال اليت ميكن كشفها بعد قبوهلا 

  .السلطة اليت هلا حق التعيني تثبت االستقالة بعد ، مداولة الس األعلى للقضاء ، من 
  

من هذا القانون العضـوي ، التسـريح    85يترتب على كل ختل عن املهام ، خالفا ألحكام املادة :  86املادة 
  .بسبب إمهال املنصب الذي تقرره السلطة اليت هلا احلق يف التعيني ، بعد مداولة الس األعلى للقضاء 

  
ين للقاضي أو عدم درايته البينة بالقانون دون أن يرتكب خطأ مهنيا يربر املتابعـة  إذا ثبت العجز امله:  87املادة 

  .التأديبية ، ميكن الس األعلى للقضاء ، بعد املداولة ، أن يعينه يف منصب مناسب أو حييله على التقاعد أو يسرحه 
  .ألعلى للقضاء يف تشكيلته التأديبية ويف هذه احلالة ، يستفيد من الضمانات واإلجراءات املتبعة أمام الس ا

أشهر عن كل سنة خدمة ) 3(يستفيد القاضي الذي مت تسرحيه بدون خطأ من تعويض مايل يساوي مرتب ثالثة 
  .، يقرره الس األعلى للقضاء 

  
  الفـرع اخلامـس
  التقاعـــد

يوليو سـنة   2املوافق  1403 رمضان عام 21املؤرخ يف  12-83مع مراعاة أحكام القانون رقم :  88املادة 
سنة كاملة ، غري أنه ميكن إحالة املرأة القاضـية  ) 60(واملذكور أعاله ، حيدد سن التقاعد للقضاة بستني  1983

  .سنة كاملة )  55( على التقاعد بطلب منها ابتداء من اخلامسة واخلمسني 
موافقة القاضي أو بطلب منه، متديـد مـدة    ميكن الس األعلى للقضاء بناء على اقتراح من وزير العدل، بعد

سنة بالنسـبة  ) 65(سنة بالنسبة إىل قضاة احملكمة العليا وجملس الدولة، وإىل مخس وستني ) 70(اخلدمة إىل سبعني 
  .إىل باقي القضاة

  .يعاين وزير العدل تاريخ اإلحالة على التقاعد مبوجب مقرر طبقا للشروط احملددة يف التشريع املعمول به
من هذه املادة عالوة على مرتبام، من تعويض خاص حيدد  2يستفيد القضاة الذين مددت خدمتهم وفقا للفقرة 

  .عن طريق التنظيم
  

يستفيد القضاة من نظام التقاعد املماثل لنظام التقاعد املطبق على اإلطارات السامية للدولة يسـتفيد  : 89املادة 
  .ون على التقاعد قبل صدور هذا القانون دون اثر مايل رجعيمن أحكام هذه املادة القضاة احملال

  .حتدد شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم 
  

ميكن القاضي احملال على التقاعد أن يستدعى لوظائف تعادل رتبته األصلية أو تقل عنها، بصفة قاض : 90املادة 
  .متعاقد ملدة سنة قابلة للتجديد 

  .ملتعاقد إىل نفس الواجبات ويتمتع بنفس احلقوق مثل القاضي يف وضعية اخلدمةخيضع القاضي ا
ويف هذه احلالة، يتقاضى القاضي املتعاقد، عالوة على منحة التقاعد، التعويض اإلضايف املمنوح لإلطارات السامية 

  .للدولة يف نفس الوضعية
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  .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم 
  

أعاله ، إذا كان القاضي قد أحيل على التقاعد تلقائيا أو يف  90ال ميكن االستفادة من أحكام املادة : 91املادة 
  .من هذا القانون العضوي )  2الفقرة (  88حالة جتاوز احلد األقصى للسـن املنصـوص عليـه يف املادة 

  الفصـل اخلامـس
  االمتيازات والتشريفـات

  .البذلة الرمسية باإلشارة املميزة للرتبة أثناء اجللسات العمومية واالحتفالية يرتدي القضاة :  92املادة 
من هذا القـانون   47يأخذ قضاة السلك القضائي مكانتهم الشرفية ، حسب وظيفتهم وفق ترتيب أحكام املادة 

  . العضوي 
  .متنح األولوية لقضاة احلكم ، ولذوي األقدمية يف حالة تساوي الوظيفة 

  
  .ميكن رئيس اجلمهورية أن يسمي قاضيا متقاعدا ، قاضيا شرفيا بناء على اقتراح من وزير العدل :  93 املادة

  .يشترط ملنح لقب قاض شريف، قبول االستمرار يف االلتزام بالواجبات املعنوية املفروضة على القاضي
  .قاعدينتسب القاضي الشريف للهيئة القضائية اليت كان يباشر فيها أعماله عند الت

ويتمتع بالتشريفات واالمتيازات املرتبطة بصفته وجيوز له احلضور بالبذلة الرمسية يف اجللسات االحتفالية ، بإشارة 
  .مميزة حتدد عن طريق التنظيم 

  .وال يترتب على صفة القاضي الشريف أي امتياز مادي أو مايل
  . العدلتسحب هذه الصفة مبوجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير 

  
  البــاب الرابــع

  أحكـام انتقالية وختاميـة
من هـذا القـانون    2يكتتب وجوبا القضاة املوجودون يف حالة القيام باخلدمة املذكورون يف املادة : 94املادة 

ابتداء من تاريخ نشـر هـذا القـانون    ) 2(أعاله، يف أجل شهرين  24العضوي التصريح املنصوص عليه يف املادة 
  .يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةالعضوي 

  
املوافـق   1410مجادى األوىل عام  14املؤرخ يف  21-89تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم : 95املادة 

 واملتضمن القانون األساسي للقضاء، املعدل واملتمم، سارية املفعول إىل حـني صـدور   1989ديسمرب سنة  12
  .النصوص التطبيقية هلذا القانون العضوي، باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي

  
 14املـؤرخ يف   21-89تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون العضوي، والسيما القانون رقم : 96املادة 

  .ساسي للقضاء، املعدل واملتممواملتضمن القانون األ 1989ديسمرب سنة  12املوافق  1410مجادى األوىل عام 
  

  ينشر هذا القانون العضوي يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية : 97املادة 
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  2004سبتمرب سنة  6املوافق  1425رجب عام  21حرر باجلزائر يف     
  عبـد العزيـز بوتفليقـة                                                                          

  
  
  

  , إن رئيس احلكومة
  منه، ) 2الفقرة (125و  4-85السيما املادتان , بناء على الدستور -
سـبتمرب سـنة    6املوافـق   1425رجب عام  21املؤرخ يف  11-04و مبقتضى القانون العضوي رقم  -

  منه، 37 و 36 و 35اء ، السيما املوا د واملتضمن القانون األساسي للقض 2004
      املوافق 1425رجب عام  21املؤرخ يف  12-04و مبقتضى القانون العضوي رقم  -
  واملتعلق بتشكيلة الس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته، 2004سبتمرب سنة  6
 1988يناير سنة  12املوافق  1408مجادى األوىل عام  22املؤرخ يف  01-88و مبقتضى القانون رقم  -

  واملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، املعدل،
 1985مـارس سـنة    23املوافق  1405املؤرخ يف أول رجب عام  59-85و مبقتضى املرسوم رقم  -

  املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات و اإلدارات العمومية،
 1986غشـت   5املوافـق   1406ذي القعدة عام  29ؤرخ يف امل 179-86ومبقتضى املرسوم رقم  -

  واملتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا يف بعض اهليئات املستخدمة،
أبريـل سـنة    19املوافـق   1425صفر عام  29املؤرخ يف  136-04ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  -

 و املتضمن تعيني رئيس احلكومة، 2004
املوافق أول مايو سـنة   1426ربيع األول عام  22املؤرخ يف  161-05رقم ومبقتضى املرسوم الرئاسي  -

 و املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،  2005
مـايو سـنة    19املوافق  1410شوال عام  24املؤرخ يف  139-90ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -

  القضاة ، املعدل واملتمم، واملتضمن تنظيم و سري املعهد الوطين للقضاء وكذا حقوق وواجبات الطلبة 1990
مـايو سـنة    19املوافق  1410شوال عام  24املؤرخ يف  140-90ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -

  واملتعلق باألساتذة املشاركني يف املعهد الوطين للقضاء، 1990
سـبتمرب سـنة    7املوافـق   1412صفر عام  28املؤرخ يف  313-91ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -

الذي حيدد إجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون بالصرف واحملاسبون العموميون و كيفياا و حمتواهـا ،   1991
  املعدل واملتمم ،

أكتوبر سنة  24املوافق  1425رمضان عام  10املؤرخ يف  332-04مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم    -     
  .الذي حيدد صالحيات وزير العدل، حافظ األختام 2004

  
  : يرسم ما يأيت 

  

  2005غشت سنة  20الموافق  1426رجب عام  15مؤرخ في   303-05مرسوم تنفيذي رقم 
شروط االلتحاق بها ونظام الدراسة يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها و 

 .فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم
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 21املـؤرخ يف   11- 04من القانون العضوي رقـم   37و  36و  35تطبيقا ألحكام املواد  :املادة األوىل 
و املذكور أعاله ، حيدد هذا املرسوم تنظيم املدرسة العليا للقضاء  2004سبتمرب سنة  6املوافق  1425رجب عام 

  .ام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجبامو كيفيات سريها و كذا شروط االلتحاق ا و نظ
  الفصل األول
  أحكام عامة

  
املدرسة العليا للقضاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل :  2املادة     

  ".املدرسة " املايل ، و تدعى يف صلب النص 
  

  .العدل ، حافظ األختام  توضع املدرسة حتت وصاية وزير:  3املادة    
  

حيدد مقر املدرسة يف مدينة اجلزائر و ميكن نقله إىل أي مكان أخر من التراب الوطين مبرسوم تنفيذي  :4املادة    
  .بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ األختام

  
ين املستمر لفائدة القضاة تتمثل مهمة املدرسة يف ضمان التكوين القاعدي للطلبة القضاة، و التكو :5املادة     

  .العاملني وحتسني مستواهم وجتديد معارفهم
  :و تكلف على اخلصوص مبا يأيت

  املسامهة يف تطوير البحث يف اال القضائي، -
  إجناز دراسات و منشورات هلا صلة مبهامها، -
  املشاركة يف تعميم تقنيات التسيري احلديثة يف هندسة التكوين، -
  .تعاون مع اهليئات الوطنية أو األجنبية اليت تعمل يف ميدان النشاط نفسهإقامة عالقات تبادل و  -

القطاعات أو و ميكنها ، زيادة على ذلك، أن تقدم يف إطار مهامها دورات تكوين مستمر لفائدة مستخدمي 
  .اهليئات األخرى وفقا للكيفيات احملددة مبوجب اتفاقيات

  الفصل الثاين
  التنظيم و العمل

  
  .وتزود مبجلس علمي . يدير املدرسة جملس إداري و يسريها مدير عام  :6املادة 

  القسم األول                                                          
  جملس اإلدارة 

  
  :يرأس  جملس اإلدارة  وزير العدل، حافظ األختام أو ممثله و يضم :  7املادة 

  الرئيس األول للمحكمة العليا، -
  لس الدولة،رئيس جم -
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  النائب العام لدى احملكمة العليا، -
  حمافظ الدولة لدى جملس الدولة، -
  رئيس جملس قضائي، -
  رئيس حمكمة اجلزائر، -
  عميد قضاة التحقيق مبحكمة اجلزائر، -
  املدير العام املكلف باملوظفني و التكوين يف وزارة العدل، -

القضاة املنتخبني و اآلخر من بني الشخصيات اليت عن الس األعلى للقضاء خيتار أحدمها من بني )2(ممثلني 
  يعينها رئيس اجلمهورية،

  ممثل وزير الدفاع الوطين، -
  ممثال عن الوزير املكلف باملالية، -
  ممثال عن الوزير املكلف بالتعليم العايل و البحث العلمي، -
  ممثل الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، -
  ،منتخبني عن سلك املدرسني) 2(ممثلني  -
  ممثال منتخبا عن طلبة املدرسة -

  .يشارك املدير العام للمدرسة يف اجتماعات جملس اإلدارة بصوت استشاري
  .ميكن أن يستشري جملس اإلدارة أي شخص يفيده حبكم كفاءاته يف املسائل املدرجة يف جدول األعمال

  .يتوىل املدير العام للمدرسة أمانة جملس اإلدارة
  

سنوات بناء على ) 3(جملس اإلدارة بقرار من وزير العدل، حافظ األختام، ملدة ثالث يعني أعضاء : 8املادة 
  .اقتراح من السلطات اليت ينتمون إليها

يف حالة انقطاع عضوية أحد األعضاء يتم استخالفه حسب األشكال نفسها و خيلفه العضو اجلديد املعني حىت 
  . أنتهاء مدة العضوية

  
  :إلدارة يف كل املسائل املتعلقة بتنظيم املدرسة وسريها وال سيما فيما يأيتيتداول جملس ا:  9املادة 

  التكوين القاعدي و التكوين املستمر و جتديد معارف القضاة العاملنيمشاريع برامج  -
 و حتسني مستواهم بعد أخذ رأي الس العلمي،    

  مشروع برنامج التعاون واملبادالت الوطنية أو الدولية، -
 يزانية و احلساب اإلداري،مشروع امل -
 النظام الداخلي و التنظيم الداخلي، -
 العقود و االتفاقيات و االتفاقات والصفقات، -
 مشاريع توسيع املدرسة أو يئتها، -
 قبول اهلبات والوصايا، -
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 .التقرير عن نشاط املدرسة -
  .جعة على حتقيق أهدافهايقترح كل التدابري الرامية إىل حتسني سري املدرسة و املش و يدرس جملس اإلدارة

 
  .يف السنة على األقل يف دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه) 2(مرتني جيتمع جملس اإلدارة  :10املادة 

ميكنه أن جيتمع يف دورة غري عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من املدير العام للمدرسة أو و 
  .أعضائه) 2/3(ثلثي

  .املدير العام للمدرسةدارة جدول األعمال بناء على اقتراح اإل حيدد رئيس جملس
و ميكن  . يوما على األقل من تاريخ االجتماع) 15(ترسل االستدعاءات مرفقة جبدول األعمال قبل مخسة عشر 

  .أيام) 8(أن يقلص هدا األجل بالنسبة لالجتماعات غري العادية دون أن يقل عن مثانية 
  

  .أعضائه على األقل) 2/3(جملس اإلدارة إال حبضور ثلثي ت ال صح مداوال :11املادة 
جملس أيام املوالية، وتصح حينئذ مداوالت ) 8(و إذا مل يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خالل الثمانية 

  .اإلدارة مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين
حالة تساوي عدد األصوات يكون  تتخذ قرارات الس باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء احلاضرين ، ويف

  .صوت الرئيس مرجحا
  

تدون مداوالت جملس اإلدارة  يف حمضر و تسجل يف سجل خاص يرقمه  و يؤشر عليه و يوقعه كل :  12املادة 
  .املدير العام للمدرسة  من رئيس جملس اإلدارة و

عضاء هذا الس يف الشهر الذي ترسل حماضر االجتماع إىل وزير العدل، حافظ األختام، و إىل كل عضو من أ
  . يلي تاريخ االجتماع

  
  القسم الثاين
  املدير العام

  
  .يعني املدير العام للمدرسة مبرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ األختام  :13املادة 

  .وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها
  

  :ما يأيت  املدير العام للمدرسة، على اخلصوص يتوىل :14املادة 
  متثيل املدرسة أمام القضاء و يف مجيع أعمال احلياة املدنية،   -
  .اقتراح التنظيم الداخلي و تنفيذ النظام الداخلي للمدرسة بعد مصادقة جملس اإلدارة عليهما -
اقتراح مشروع برنامج التكوين القاعدي وكذا مشاريع التعاون واملبادالت، واملشاركة يف إعداد مشروع  -
 ج التكوين املستمر، بعد أخذ رأي الس العلمي،برام

 إعداد مشروع ميزانية املدرسة و عرضه على جملس اإلدارة، -
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ممارسة السلطة السلمية على مجيع مستخدمي املدرسة و القيام بتعيني املستخدمني الذين مل تتقرر طريقة  -
 أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم املعمول به،

 التفاقيات و العقود و االتفاقات يف إطار التنظيم املعمول به،إبرام مجيع الصفقات و ا -
   اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتحسني التدريس و التكوين يف املدرسة، -
  .و ضمان تنفيذ مداوالتهجملس اإلدارة حتضري اجتماعات  -
  .املدير العام للمدرسة هو اآلمر بصرف ميزانية املدرسة   -
  

  :ير العام للمدرسة يف مهامه حتت سلطتهيساعد املد :15املادة 
  أمني عام ، -
  مدير للتكوين القاعدي، -
  مدير للتكوين املستمر، -
 ريب،امدير للتد -
-   

يكلف األمني العام للمدرسة، على اخلصوص، مبسائل اإلدارة العامة و املوارد البشرية و املالية و  :16املادة 
  .درسة و إثرائهاإدخال املعلوماتية يف املدرسة و تسيري مكتبة امل

  
عمل يرمي إىل تنفيذ و متابعة و مراقبة  بالقيام بكلمدير التكوين القاعدي، على اخلصوص، يكلف  :17املادة  

  .تقييم الربنامج املسطر يف ميادين التكوين القاعدي للطلبة القضاة
  
تلف أصناف طور التكوين مدير التكوين املستمر، على اخلصوص، بتنظيم و سري و متابعة خميكلف  :18املادة  

  .املستمر للقضاة العاملني 
  .كما يكلف بالتعاون و املبادالت مع اهليئات الوطنية و األجنبية املماثلة

  
مدير التداريب، على اخلصوص، بتسيري التداريب يف اجلهات القضائية و مراقبتها وتنشيطها يكلف :  19املادة 

  .حسب طبيعتها
  .لتحاق باملدرسة و حسن سريهاكما يكلف بتنظيم مسابقة اال

  
مدير التكوين القاعدي و مدير التكوين املستمر و مدير التداريب بقرار من يعني األمني العام و :   20املادة    

  .فظ األختاماوزير العدل، ح
  .و تنهى مهامهم حسب األشكال نفسها

 
العدل، حافظ األختام و الوزير املكلف  حيدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بني و زير :21املادة 

  . باملالية و السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية
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  القسم الثالث
  الس العلمي

  
  :يضم الس العلمي الذي يرأسه املدير العام للمدرسة :22املادة 

  املدير املكلف بالتكوين القاعدي، -
  املدير املكلف بالتكوين املستمر، -
 تداريب،املدير املكلف بال -
 سنوات قابلة للتجديد،) 3(أساتذة ينتخبهم نظراؤهم ملدة ثالث ) 3(ثالثة  -
 .قابلة للتجديد) 1(مشاركني أو مؤقتني ينتخبهما نظراؤمها ملدة سنة ) 2(أستاذين  -

ميكن أن يستشري الس العلمي أي شخص من شأنه أن يفيده يف أشغاله حبكم كفاءاته يف املسائل املدرجة يف 
  .ألعمالجدول ا

 
يبدي الس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات و وصيات فيما خيص املسائل املتعلقة بالسري البيداغوجي  :23املادة 

  :والعلمي للمدرسة، والسيما فيما يأيت
  برامج التكوين القاعدي والتكوين املستمر وكذا برامج التداريب، -
 التقييم البيداغوجي للطلبة القضاة، -
 يف املدرسة وتنظيم أعمال البحث،نشاطات التكوين  -
 منشورات املدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية اليت تبادر ا املدرسة أو تدعمها، -
 توظيف األساتذة، -
 أو األجنبية،/اتفاقيات التعاون والتبادل مع اهليئات الوطنية و -
 تعيني جلان مناقشة املذكرات، -
 .صل مبهامهاكل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي وحبثي تت -

 .أشهر يف دورة عادية) 4(كل أربعة ) 1(جيتمع الس العلمي مرة  :24املادة 
  .أعضائه) 3/2(وميكنه أن جيتمع يف دورة غري عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 

  .يعد الس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه يف اجتماعه األول
  

عند اية كل دورة حمضرا تدون فيه آراء الس يف خمتلف املسائل املدرجة يف  يعد الس العلمي: 25املادة 
  .جدول األعمال

ويعد زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا مرفقا بالتوصيات واملالحظات ويعرضه على املدير العام للمدرسة 
  .سلطة الوصيةالوجملس اإلدارة ويرسله إىل 
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  الفصل الثالث
  رسة ونظام الدراسةااللتحاق باملد

  
  القسم األول

  االلتحاق باملدرسة
  

تفتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة، يف حدود املناصب املتوفرة، بقرار من وزير العدل، حافظ : 26املادة 
  .األختام

  
ت تشتمل املسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية للقبول األويل واختبارا :27املادة 

  .للقبول النهائي
حيدد عدد االختبارات وطبيعتها ومدا ومعاملها وبرناجمها، وتشكيلة جلنة االختبارات والقبول النهائي بقرار من 

  .وزير العدل، حافظ األختام، بناء على اقتراح من املدير العام للمدرسة
رجب عام  21املؤرخ يف  11-04زيادة على الشرط املنصوص عليه يف القانون العضوي رقم : 28املادة 
  :واملذكور أعاله، تفتح املسابقة أمام كل مترشح يستويف الشروط اآلتية 2004سبتمرب سنة  6املوافق  1425

  سنة على األكثر عند تاريخ املسابقة،) 35(بلوغ سن مخس وثالثني  -
ج بشهادة ليسانس يف احلقوق حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي ومثانية سداسيات من التعليم العايل املتو -

  على األقل أو شهادة تعادهلا،
  إثبات الوضعية القانونية جتاه اخلدمة الوطنية، -
 استيفاء شروط الكفاءة البدنية والعقلية ملمارسة الوظيفة، -
 .التمتع باحلقوق املدنية والوطنية وحسن اخللق -

  .حيدد وزير العدل، حافظ األختام، مشتمالت ملف الترشح بقرار
 

صاحل املؤهلة للتأكد من متتع الطلبة القضاة حبقوقهم املتطلب املدرسة إجراء حتقيق إداري تقوم به : 29املادة 
 .املدنية والوطنية وحسن خلقهم

  
ميكن أن يقبل مباشرة يف املدرسة املترشحون األجانب الذين يستوفون الشروط املطلوبة، بقرار من : 30املادة 

  .م بعد أخذ رأي الوزير املكلف بالشؤون اخلارجيةوزير العدل، حافظ األختا
  

املشاركة من جديد يف مسابقة االلتحاق باملدرسة لكل مترشح أعلن قبوله النهائي يف بال يسمح  :31املادة 
مسابقة االلتحاق باملدرسة ومل يلتحق ا يف اآلجال املقررة دون أي مربر مشروع، وكذا لكل طالب قاض استقال 

  .أو ختلى عنها أو طرد منهامن املدرسة 
  

  القسم الثاين
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  تنظيم التكوين
  

  الفرع األول
  تنظيم التكوين القاعدي

  
  سنوات) 3(حتدد مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة بثالث : 32املادة 

  
يشمل التكوين القاعدي الذي تقدمه املدرسة، على اخلصوص، حماضرات منهجية وأعمال موجهة : 33املادة 
  .دراسية ومتثيل جلسات وتداريب على مستوى اجلهات القضائية وكذا رحالت دراسيةوحلقات 

  
يرخص للطلبة القضاة الذين تكون نتائجهم دون املستوى، بعد أخذ رأس الس العلمي، إما بإعادة : 34املادة 

  .السنة وإما يطردون مبقرر من املدير العام للمدرسة
  .راسية للطلبة القضاة إال مرة واحدة طوال مدة التكوينغري أنه، ال يسمح بإعادة السنة الد

  .وال يستفيد هذا التدبري أي طالب قاض تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة
  

جيتاز الطلبة القضاة عند اية مدة التكوين القاعدي، امتحانا للتخرج يشمل اختبارات كتابية  :35املادة 
 اية التكوين وخيول احلق يف حالة النجاح، يف احلصول على شهادة املدرسة العليا واختبارا شفاهيا ومناقشة مذكرة

  .للقضاء
  

  الفرع الثاين
  تنظيم التكوين املستمر

  
  .تقدم املدرسة، تكوينا مستمرا متخصصا للقضاة العاملني، بناء على طلب من وزارة العدل: 36املادة 

ت الواجب فتحها وعدد القضاة املعنيني بالتكوين وبرنامج كل حيدد وزير العدل، حافظ األختام، بقرار التخصصا
  .تكوين مستمر متخصص ومدته

  
أيام على ) 5(ميكن كل قاض، بناء على طلبه، أن يستفيد سنويا من متابعة تكوين مستمر ملدة مخسة : 37املادة 
  .األقل

  .يت يرغب يف املشاركة فيهايقترح الربنامج السنوي للتكوين املستمر على كل قاض ليختار املواضيع ال
  

تتوج دورات التكوين املستمر املتخصص باختبارات كتابية وشفاهية وأعمال حبث وختول احلق يف  :38املادة 
  .النجاح يف احلصول على شهادة تسلمها املدرسة
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  الفرع الثالث
  أساتذة املدرسة

  
  :يشمل سلك أساتذة املدرسة املكلفني بالتكوين: 39املادة 

  سنوات قابلة للتجديد،) 3(نتدبني ملدة ثالث قضاة م -
  قضاة مكونني يكلفون بتأطري الطلبة القضاة خالل مدة تدريبهم على مستوى اجلهات القضائية، -
  .أو مؤقتني، طبقا للتنظيم املعمول به/أساتذة مشاركني و -

خدمني ذوي كفاءة من ويف هذا اإلطار، ميكن أن تستعني املدرسة بأساتذة جامعيني وباحثني ومستشارين ومست
 .أجل التكفل بنشاطات التعليم والبحث

 .حتدد كيفيات انتداب القضاة إىل املدرسة بقرار من وزير العدل، حافظ األختام
  

  بعاالفرع الر
  التأديب
  

  :حيدث لدى املدرسة جملس تأدييب يشكل من: 40املادة 
  املدير العام للمدرسة، رئيسا، -
  مدرسني، عضوين،) 2(قاضيني  -
 .عن الدفعة، عضوين) 2(ثلني مم -
  

 .أدناه 42يستدعي املدير العام للمدرسة الس التأدييب يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة : 41املادة 
 .من أعضائه على األقل) 4(ال تصح مداوالت الس التأدييب إال حبضور أربعة 

  .كون صوت الرئيس مرجحاويفصل باألغلبية البسيطة لألصوات، ويف حالة تساوي عددها، ي
  

  تصدر عقوبات تأديبية يف حق الطلبة القضاة يف حالة السرية السيئة أو قلة االنضباط : 42املادة 
  .أو خمالفة النظام الداخلي

  
  : أعاله، كما يأيت 42ترتب العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف املادة : 43املادة 

  اإلنذار، - 1
 التوبيخ، - 2
  ميكن أن تصل إىل أسبوع ،الطرد املؤقت ملدة  - 3
 .الطرد النهائي مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها - 4

 تصدر العقوبات التأديبية مبقرر من املدير العام للمدرسة     
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ميكن املدير العام للمدرسة إصدار عقوبة اإلنذار و التوبيخ دون استشارة الس التأدييب و بعد مساع الطالب 
  .القاضي 

 
ميكن املدير العام للمدرسة يف حالة وقوع خطأ جسيم من شأنه أن تترتب عليه متابعات تأديبية، أن  :  44املادة 

 .يفصل الطالب القاضي فورا إىل حني صدور القرار النهائي للمجلس التأدييب 
  

طالع على ملفه ال جيوز إصدار أي عقوبة تأديبية دون استدعاء الطالب القاضي املعين و متكينه من اإل: 45املادة 
  .و مساعه شخصيا

  .ميكن الطالب القاضي التابع االستعانة مبحام 
  

  الفصل الرابع
  حقوق الطلبة القضاة و واجبام 

  
زيادة على احلقوق و الواجبات املترتبة على األحكام التشريعية و التنظيمية األخرى، يستفيد الطلبة  :  46املادة 

  .خاصة و خيضعون لواجبات خاصة القضاة أثناء تكوينهم من تدابري 
  

  :يؤدي الطلبة القضاة مبجرد قبوهلم يف مسابقات الدخول إىل املدرسة اليمني اآلتية :  47املادة 
  
أقسم باهللا العظيم أن أسلك يف كل األمور سلوك الطالب القاضي الشريف  و الويف، و أن أراعي يف كل "  

  ".األحوال سر املهنة و أكتم سر املداوالت 
     

  .يؤدى اليمني أمام جملس قضاء اجلزائر وحيرر بذلك حمضر أداء اليمني
  

ينتخب الطلبة القضاة، يف بداية كل سنة دراسية، مندوبني ميثلوم أمام املديرية العامة للمدرسة : 48املادة 
ى اجلهات القضائية، وميكنهم ذه الصفة تقدمي كل اقتراح خيص تكوينهم وإقامتهم يف املدرسة وتدريبهم على مستو

  .وبصفة عامة كل االقتراحات الرامية إىل حتسني متدرسهم
  .حتدد تشكيلة املندوبني ودورية اجتماعام وكذا كيفيات انتخام يف النظام الداخلي للمدرسة

  
ناء على يستفيد الطلبة القضاة من عطل حتدد مدا وتوارخيها بقرار من وزير العدل، حافظ األختام، ب :49املادة 

  .اقتراح من املدير العام للمدرسة
  

على الطالب القاضي أن يساهم يف مصاريف سري املدرسة حسب الكيفيات املنصوص عليها يف : 50املادة 
  .التنظيم املعمول به
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  .من مرتب القاضي املتدرب) % 60(يتقاضى الطالب القاضي ستني باملائة : 51املادة 
  .تعويضات ما عدا مصاريف التنقل احملسوبة طبقا للتنظيم املعمول بهتستثين من هذا املرتب مجيع ال

  
يف احلالة اليت يكون فيها مرتب املوظف امللحق كطالب قاض، يفوق املرتب املنصوص عليه يف املادة : 52املادة 

  .أعاله، فإنه حيتفظ مبرتبه األصلي باستثناء مجيع التعويضات 51
  

قاضي مبجرد حصوله على الشهادة أن خيدم اإلدارة القضائية مدة ال نقل عن يتعني على الطالب ال: 53املادة 
  .سنة) 15(مخس عشرة 

  
  .خيضع الطلبة القضاة إىل جمموع أحكام النظام الداخلي للمدرسة: 54املادة 

  
  الفصل اخلامس
  أحكام مالية

  
  .ارة ليتداول بشأنهحيضر املدير العام مشروع ميزانية املدرسة ويعرضه على جملس اإلد :55املادة 

  .و يعرض على موافقة كل من وزير العدل، حافظ األختام والوزير املكلف باملالية
  

  .تشتمل ميزانية املدرسة على باب لإليرادات وباب للنفقات: 56املادة 
  :يف باب اإليرادات

  إعانات الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات أو اهليئات العمومية، -
  اهلبات والوصايا، -
  مسامهة الطلبة القضاة، -
 .اإليرادات املختلفة املتصلة بنشاط املدرسة -

 :يف باب النفقات
 نفقات التسيري، -
 .نفقات التجهيز -
  

  .متسك حماسبة املدرسة حسب قواعد احملاسبة العمومية :57املادة 
  

  .ميسك حماسبة املدرسة عون حماسب يعينه الوزير املكلف باملالية: 58املادة 
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يرسل احلساب اإلداري وكذلك التقرير السنوي عن النشاطات إىل وزير العدل، حافظ األختام وإىل : 59املادة 
  .جملس احملاسبة

 
  .ميارس الرقابة املالية للمدرسة مراقب يعينه الوزير املكلف باملالية: 60املادة 

  الفصل السادس
  أحكام انتقالية وختامية

  
طين للقضاء وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إىل املدرسة العليا للقضاء حتول مجيع ممتلكات املعهد الو :61املادة 

  .وفقا للتنظيم املعمول به
  

مايو سنة  19املوافق  1410شوال عام  24املؤرخ يف  139- 90يلغى املرسوم التنفيذي رقم  :62املادة 
  .، املعدل واملتمم واملذكور أعاله1990

  
  .دة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةينشر هذا املرسوم يف اجلري: 63املادة 
  .2005غشت سنة  20املوافق  1426رجب عام  15حرر باجلزائر يف        

  أمحد أوحيي                                                                  
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  إن وزير العدل، حافظ األختام، 

سـبتمرب سـنة    6املوافق  1425رجب عام  21املؤرخ يف  11 -04العضوي رقم مبقتضى القانون  -
  و املتضمن القانون األساسي للقضاء ،  2004

املوافق أول مـايو   1426ربيع األول عام  22املؤرخ يف  161 -05و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  -
  و املتضمن تعيني أعضاء احلكومة ،  2005سنة 
أكتـوبر   24املوافق  1425رمضان عام  10املؤرخ يف  332-04فيذي رقم و مبقتضى املرسوم التن -
 الذي حيدد صالحيات وزير العدل ، حافظ األختام ، 2004سنة 
غشت سنة  20املوافق  1426رجب عام  15املؤرخ يف  303 -05و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -

ت سريها و شروط االلتحاق ا و نظام الدراسة فيها و املتضمن تنظيم املدرسة العليا للقضاء و حتديد كيفيا 2005
 منه ،   28و   27و حقوق الطلبة القضاة وواجبام ، السيما املادتان 

  
  : يقرر ما يأيت 
رجب  15املؤرخ يف  303- 05من املرسوم التنفيذي رقم  28و  27تطبيقا ألحكام املادتني  :املادة األوىل 

و املذكور أعاله ، حيدد هذا القرار عدد االختبـارات و طبيعتـها و    2005غشت سنة  20املوافق  1426عام 
مدا و معاملها و برناجمها و تشكيلة جلنة االختبارات و القبول النهائي ، و كذا مشتمالت ملف الترشح للمسابقة 

  . الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة 
  

  : لطلبة القضاة ما يأيت يتضمن ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف ا:  2املادة 
  طلب خطي موقع من طرف املترشح ، -
  نسخة أصلية من شهادة اجلنسية اجلزائرية ، -
  نسخة طبق األصل مصادق عليها من شهادة النجاح يف بكالوريا التعليم الثانوي ،  -
ـ   - ا ، مرفقـة  نسخة طبق األصل مصادق عليها من شهادة الليسانس يف احلقوق على األقل أو شـهادة تعادهل

  ، )  4( بكشف نقاط السنوات الدراسية األربع 
  مستخرج من عقد امليالد ،  -
  ، )  1( بطاقة عائلية أو شهادة فردية للحالة املدنية ال يزيد تارخيها عن سنة  -
  نسخة طبق األصل مصادق عليها من شهادة تثبت الوضعية القانونية للمترشح جتاه اخلدمة الوطنية ،  -
  : أشهر )  3( شهادات طبية ال يزيد تارخيها عن ثالثة )  3( ثالث  -
  شهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن املترشح غري مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن ، * 
  شهادة يسلمها طبيب خمتص يف األمراض الصدرية تثبت أن املترشح غري مصاب مبرض معد ،* 
  

  ، 2006يناير سنة  14الموافق  1426ذي الحجة عام  14قرار مؤرخ في 
  يحدد عدد االختبارات و طبيعتها و تشكيلة لجنة االختبارات و القبول النهائي 

  .بة القضاةو مشتمالت ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطل
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  السالمة العقلية للمترشح  ،  شهادة يسلمها أخصائي يف األمراض العقلية تثبت* 
)  3( ، ال يزيد تارخيها عن ثالثـة  )  3البطاقة رقم ( نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية  -

  أشهر، 
سنوات بدون انقطاع على مستوى املدرسة العليـا للقضـاء و   )  3( تعهد كتايب مبتابعة التكوين ملدة ثالث  -

  ل منصب تعيني خالل فترة التكويناجلهات القضائية ، و قبول ك
  و عند ايته ، 

  سنة ، )  15( تعهد كتايب خبدمة اإلدارة القضائية ملدة ال تقل عن مخس عشرة  -
شهادة تسلمها اإلدارة اليت هلا سلطة التعيني ، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف ، عند تاريخ إيداع امللف  -

  نتدابه يف حالة جناحه النهائي ، ، باملشاركة يف املسابقة و تتعهد با
  صور مشسية ملونة حديثة ، )  8( مثاين -
  . وصل دفع حقوق التسجيل -
  

أعاله شخصيا مبقـر املدرسـة العليـا     2جيب على املترشحني إيداع ملف الترشح املذكور يف املادة :  3املادة 
  . للقضاء

  
  تسلم للمعين باألمر وصل إيداع امللفتقوم إدارة املدرسة بفحص ملفات الترشح ، و  : 4املادة 

  .و اإلستدعاء للمسابقة عند توفر الشروط القانونية و التنظيمية 
  .حيدد يف االستدعاء مركز االمتحان و تاريخ إجراء االختبارات الكتابية 

  
  : يرفض كل ملف ترشح  : 5املادة 

  ناقص ،  -
 أرسل عن طريق الربيد ،  -
 قدم خارج اآلجال احملددة ،  -
 . يستويف الشروط القانونية و التنظيمية  ال -
 

يسجل املترشحون يف سجل يتضمن رقم التسجيل و لقب و اسم املترشح و تاريخ امليالد و تـاريخ  :  6املادة 
  .التسجيل 

  
خيتم املدير العام للمدرسة عملية التسجيل و يؤشر بذلك يف سجل الترشيحات املذكور أعاله ، مع حتديد تاريخ 

  .تتام التسجيالت و عدد املترشحني املسجلني و ساعة اخ
  

  .ال ترد ملفات الترشح ألصحاا بعد إيداعها باملدرسة :   7املادة 
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  . يعد املدير العام للمدرسة نظام املسابقة و يعلم به املترشحني:   8املادة 
  . خيضع املترشحون ألحكام نظام املسابقة حتت طائلة اإلقصاء 

  
  .ح بالدخول إىل مركز اإلمتحان ألي شخص غري معين باملسابقة ال يسم : 9املادة 

  
يلزم املترشحون بإجراء كل اإلختبارات يف التاريخ و التوقيت احملددين يف االستدعاء حتـت طائلـة   :  10املادة 

  .اإلقصاء من املسابقة 
  .مهما كان العذر املقدم  ال يسمح للمترشحني املتأخرين بالدخول لقاعات االختبار بعد توزيع أوراق األسئلة

  
  . يقصى من املسابقة كل مترشح ارتكب تصرفا يعترب غشا مبفهوم نظام املسابقة :  11املادة 

  
  .النهائيو اختبارين شفويني للقبول  للقبول،اختبارات كتابية )  7( تتضمن املسابقة سبعة  :12املادة 

  املترشح يف التفكري و التحليل  دف االختبارات الكتابية للقبول إىل الكشف عن قدرات
  .  و التلخيص و التعبري عن أسلوبه و كذا تقييم معلوماته القانونية و تفتحه على اللغات احلية

  يهدف االختباران الشفويان للقبول النهائي إىل التعرف على دوافع املترشح اجتاه التكوين املطلوب ،
  ملكتسبة ، و تقييم مدى تفتح فكره و شخصيتهو التأكد من املعلومات القانونية و العامة ا 
  .و استعداده ملمارسة مهام القضاء ، و كذا احلكم على قدراته يف التعبري الشفوي  
  

حيدد برنامج االختبارات الكتابية للقبول و االختباران الشفويان للقبول النهائي وفقا لربنامج شـهادة   :13املادة 
  .القانونيةاملتعلق باملواد ) سداسيات )  8( مثانية ( الليسانس يف احلقوق 

  .تترك املواد األخرى لتقدير جلنة االختبارات و القبول النهائي املذكور أدناه 
  

   :اآلتيةتتضمن االختبارات الكتابية للقبول املواد  :14املادة 
 املعامل   مدة االختبارات   املواد 

اختبار يف موضوع ذي طـابع سياسـي و اقتصـادي و    -
  .املعاصرتماعي و ثقايف للعامل اج

  5  ساعات ) 4( أربع 

  4 ساعات ) 3( ثالث  اختبار يف القانون املدين و اإلجراءات املدنية-
  4 ساعات ) 3( ثالث  اختبار يف قانون العقوبات و اإلجراءات اجلزائية-
و املنازعـات  املؤسسـات:اختبار يف القـانون اإلداري-

  اإلدارية 
  4 ساعات ) 3 (ثالث 

إعداد مذكرة استخالصية انطالقا من وثائق تثري إشكاليات -
  .قانونية 

  3  ساعات ) 4( أربع 



 37

  2 ساعتان  اختبار يف اللغة الفرنسية-
  1 ساعتان  اختبار اختياري يف لغة حية غري الفرنسية-
  

  .ترشح ميكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع أو عدة مواضيع خيتارها امل
  : ميكن أن تتضمن االختبارات املتعلقة باملواد القانونية ما يأيت 

  التعليق على نص قانوين ، -
   قضائي،التعليق على حكم أو قرار -
   قانونية،استشارة -
  دراسة حالة تطبيقية ، -
  .مناقشةحتليل و -
  

  .املترشح مبعدل العالمتني املتقاربتني تقيم االختبارات الكتابية بثالثة تصحيحات ، و حتسب عالمة :  15املادة 
   يف حالة تساوي الفارق بني الثالث عالمات املمنوحة ، حتسب عالمة املترشح مبعدل العالمات الثالث

  
  يتضمن االختباران الشفويان للقبول النهائي حمادثة مع اللجنة يف الثقافة القانونية العامة :16املادة 

  . و املعارف القانونية املتخصصة
   :يأيتيوزع كما  4خيصص لالختبارين الشفويني معامل 

   2: الثقافة القانونية العامة -
   2: املعارف القانونية املتخصصة -

  .الكتابيةتتعلق احملادثة باملعارف القانونية املتخصصة باملواد اليت مل تقيم خالل االختبارات 
  

إال املترشحون املقبولون من طرف جلنـة االختبـارات و   ال يشارك يف االختبار الشفوي للقبول :    17املادة 
  .القبول النهائي على أساس النتائج احملصل عليها يف االختبارات الكتابية 

  
بعد اية االختبارات الكتابية و الشفوية يرتب املترشحون املقبولون ائيا حسب املعدالت احملصـل  :  18املادة 

  . عليها 
  

  لعدل ، حافظ األختام بقرار رئيس جلنة االختبارات و القبول النهائييعني وزير ا: 19املادة 
  .و أعضائها بناء على اقتراح املدير العام للمدرسة العليا للقضاء  
  

  ينتقى أعضاء جلنة االختبارات و القبول النهائي من بني قضاة احملكمة العليا و جملس الدولة 
  .درسة العليا للقضاء و رؤساء االس القضائية و كذا أساتذة امل
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ميكن جلنة االختبارات و القبول النهائي، عند احلاجة، االستعانة مبمتحنني أو مصححني خـارج أعضـائها يف   

  .الشفويةاالختبارات الكتابية و 
  

  يشرف رئيس جلنة االختبارات و القبول النهائي على سري االختبارات:  20املادة 
  .رأ خالل مدة إجراء اختبارات املسابقة  و يقرر يف كل املسائل اليت قد تط

  
  :حتدد مهام جلنة االختبارات و القبول النهائي يف املسابقة كما يأيت :  21املادة 

  انتقاء مواضيع املسابقة ،  -
 التكفل باملسائل البيداغوجية و السهر على حسن سري املسابقة و اختاذ التدابري الالزمة لذلك، -
بارات الكتابية و ضبط قائمة املترشحني املقبولني للمشـاركة يف االختبـارات   التداول بشأن نتائج االخت -

 الشفوية للقبول ، 
القائمة ( التداول بشأن النتائج النهائية و إعداد قائمة املترشحني املقبولني ائيا حسب درجة االستحقاق  -

 ) األصلية و القائمة االحتياطية 
  

  .القبول النهائي عالمة اإلقصاء من االختبارات الكتابية و الشفوية حتدد جلنة االختبارات و :  22املادة 
  

   .لبعضهاميكن أن حتدد عالمة اإلقصاء بالنسبة لكل املواد أو 
  .يقصى املترشح إذا حتصل على عالمة تساوي عالمة اإلقصاء أو تقل عنها 

   
ة البسيطة لألعضاء احلاضرين ، و يف حالة تؤخذ قرارات جلنة االختبارات و القبول النهائي باألغلبي:  23املادة 

  .تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا 
  

تعد جلنة االختبارات و القبول النهائي قائمة املترشحني املقبولني ائيا و القائمة االحتياطية و حتـدد   : 24املادة 
 .بقرار من وزير العدل ، حافظ األختام 

بولني ائيا عن طريق الصحافة و يف املوقع االلكتروين للمدرسة العليا للقضـاء و  تنشر قوائم املترشحني املق      
  .تعلق مبقرها 

  
  . النهائي أن تقرر عدم شغل كل املناصب املعروضة للمسابقة  ميكن جلنة االختبارات و القبول:  25املادة 

  
ت نفسية تقنية للتحقق من اسـتيفائهم  خيضع املترشحون املقبولون يف االختبارات الكتابية لفحوصا : 26املادة 

  . شرط الكفاءة العقلية و استعدادهم لتقلد الوظائف القضائية 
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يقصى من املسابقة كل مترشح أثبت الفحص النفسي التقين أنه غري مؤهل و كل مترشح مل يتقيد بالتوجيهـات  
  .املتعلقة بالفحص النفسي التقين 

  
لوبة أو أدىل مبعلومات خاطئة ، السيما حول وضـعيته الصـحية أو   كل مترشح كتم معلومات مط:  27املادة 

  .الوظيفية ، يفقد يف أي مرحلة من مراحل التكوين ، حق االستفادة من القبول النهائي يف املسابقة 
  

 جيب على كل مترشح مقبول ائيا يف املسابقة ، االلتحاق باملدرسة العليا للقضاء يف اآلجال احملددة : 28املادة 
.  

كاملة من التاريخ احملدد ، يفقد املترشح املتخلف حق االستفادة من أيام  ) 5( يف حالة عدم االلتحاق بعد مخسة 
  .قبوله يف املسابقة ، و يعوض تلقائيا باملترشح املوايل له يف القائمة االحتياطية 

  
  .دميقراطية الشعبية ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ال:  29املادة 

  .  2006يناير سنة  14املوافق  1426ذي احلجة عام  14حرر باجلزائر يف 
  الطيب بلعيز 
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  إن وزير العدل، حافظ األختام، 
سـبتمرب سـنة    6املوافق  1425رجب عام  21املؤرخ يف  11-04مبقتضى القانون العضوي رقم  -

  األساسي للقضاء ، و املتضمن القانون  2004
 28 املوافـق   1431عام الثانية مجادى  14املؤرخ يف  149 -10و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء احلكومة،  تعينيو املتضمن  2010سنة  مايو
أكتـوبر   24املوافق  1425رمضان عام  10املؤرخ يف  332 -04و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
 يات وزير العدل، حافظ األختام، الذي حيدد صالح 2004سنة 
غشت سنة  20املوافق  1426رجب عام  15املؤرخ يف  303 -05و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -

و املتضمن تنظيم املدرسة العليا للقضاء و حتديد كيفيات سريها و شروط اإللتحاق ا و نظام الدراسة فيها  2005
 . منه 26ا املادة و حقوق الطلبة القضاة وواجبام ، السيم

 
  : يقرر ما يأيت 

 
غشـت سـنة    20املؤرخ يف  303 -05من املرسوم التنفيذي رقم  26تطبيقا ألحكام املادة : املادة األوىل 

طالبا )  470( و املذكور أعاله ، تفتح على مستوى املدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف ثالمثائة  2005
     2012قاضيا لسنة 

  .2012سنة فرباير    29إىل  5حتدد فترة التسجيل يف املسابقة من :  2ة املاد
   2012مارس سنة  27يشرع يف اختبارات القبول يوم 

  .ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  : 3املادة 
  2012يناير سنة  11املوافق  1433صفر عام  7يف حرر باجلزائر 

  الطيب بلعيز 
  
  
  
  
  

 
  

  ، 2012سنة  يناير 11الموافق  1433عام  صفر 7قرار مؤرخ في 
  .2012يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 

ينشر في الجريدة  يتخذ سنويا مثل هذا القرار مع تحديد عدد الطلبة القضاة(
  الرسمية 
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  إن وزير العدل، حافظ األختام، 
سـبتمرب سـنة    6املوافق  1425رجب عام  21املؤرخ يف  11 – 04مبقتضى القانون العضوي رقم  -

  و املتضمن القانون األساسي للقضاء ،  2004
مـايو  املوافق أول  1426ربيع األول عام  22املؤرخ يف  161-05و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  -
 و املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،  2005سنة 
أكتـوبر   24املوافق  1425رمضان عام  10املؤرخ يف  332 -04و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
   األختام،حافظ  العدل،الذي حيدد صالحيات وزير  2004سنة 
غشـت   20 املوافق 1426رجب عام  15املؤرخ يف  303 – 05و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
 و املتضمن تنظيم املدرسة العليا للقضاء و حتديد كيفيات سريها  2005سنة 

  منه ،  39و شروط االلتحاق ا و نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة وواجبام السيما املادة     
  

  : يقرر ما يأيت 
  

رجـب عـام    15املؤرخ يف  303 – 05م من املرسوم التنفيذي رق 39تطبيقا ألحكام املادة : املادة األوىل 
و املذكور أعاله ، حيدد هذا القرار كيفيات انتداب القضاة إىل املدرسـة   2005غشت سنة  20املوافق  1426

  .العليا للقضاء 
  

يعد القاضي املنتدب باملدرسة العليا للقضاء يف حالة القيام باخلدمة ، و يكلف ذه الصفة بتأطري الفرق  : 2املادة 
  .بيداغوجية و ضمان التكامل و التنسيق يف تطبيق برنامج التكوين باملدرسة العليا للقضاء ال

  .كما يكلف أيضا مبهام التدريس و التكوين طبقا لربامج املدرسة وفقا للكيفيات اليت حيددها الس العلمي 
  

  : ضي املنتدب مبا يأيتأعاله ، ميكن أن يكلف القا 2فضال عن املهام املذكورة يف املادة  :3املادة 
  املشاركة يف جلنة تقييم تدريبات الطلبة القضاة ،  -
 إثراء الرصيد الوثائقي للمكتبة ،  -
 املشاركة يف انتقاء مواضيع مذكرات اية التكوين و تقييمها ،  -
 .وتصحيح االمتحانات  ةمساعدة جلنة االختبارات والقبول النهائي للمسابقة يف اقتراح األسئل -
 

حيدد وزير العدل ، حافظ األختام عدد القضاة املنتدبني لضمان تأطري احترايف حسب التخصصات و :  4 املادة
  . احتياجات املدرسة

   .العلمي استشارة السبعد  املدرسة،كما ميكن أن حيدد العدد بناء على اقتراح من مدير 
  

  
  ،  2006فبراير سنة  11الموافق  1427محرم عام  12قرار مؤرخ في 
  كيفيات انتداب القضاة إلى المدرسة العليا للقضاءيحدد 
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  . العدل على مستوى اجلهات القضائية  يتم اإلعالن عن الترشح النتداب القضاة من طرف وزارة:  5املادة 
  : يتضمن اإلعالن عن الترشح البيانات اآلتية 

  
   املفتوحة،التخصصات  -
 عدد القضاة لكل ختصص ،  -
  االنتداب،فترة  -
 شروط الترشح و كيفياته ،  -
 .فترة إيداع طلبات الترشح باملديرية العامة للموارد البشرية بوزارة العدل  -
  

كون طلب الترشح مرفقا ببيان سرية ذاتية يتضمن السيما الوظـائف الـيت مت شـغلها ، و    جيب أن ي:  6املادة 
  .أدناه  7بالشهادات املثبتة ملؤهالت املترشح و بأنه يستويف الشروط احملددة يف املادة 

  .يرسل الطلب املذكور أعاله عن طريق السلم التدرجي إىل املدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل 
  

خيتار القضاة املنتدبون للتدريس باملدرسة العليا للقضاء من بني القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط اآلتية :  7املادة 
 :  

   مهنية،إثبات مؤهالت علمية و كفاءات  -
  يدرسها،إثبات أقدمية معتربة و خربة أكيدة يف التخصصات اليت هلا عالقة باملادة أو املواد اليت  -
 بيداغوجية ، التمتع مبؤهالت  -
  اإلجنليزية،السيما الفرنسية و  األجنبية،إثبات مستوى مقبول يف اللغات احلية  -
 اكتساب مهارات فردية يف جمال استعمال اإلعالم اآليل للبحث و التدريس ،  -
  احملاضرات،أو املسامهة و املشاركة يف الندوات و امللتقيات و  علمية،نشر أعمال  -
  .أو تعرض إىل عقوبة تأديبية و مل يرد له االعتبار أن ال يكون حمل متابعة  -
  

  يتم ترتيب القضاة املرشحني لالنتداب و انتقاؤهم حسب التخصصات :8املادة 
  .من طرف جلنة يعينها وزير العدل ، حافظ األختام  أعاله، 7و الشروط احملددة يف املادة  
  

  .افظ األختام و ينهى بنفس األشكال يتم انتداب القضاة بقرار من وزير العدل ، ح  :9املادة 
  

   .ال ميكن أن جيدد انتداب القاضي إال مرة واحدة متتالية  :10املادة 
  .غري أنه ميكن أن يقبل انتداب القاضي من جديد إذا بني أنه مارس العمل القضائي على مستوى جهة قضائية 
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من هذا القرار  3و  2ا للمهام احملددة يف املدتني يتفرغ القضاة املنتدبون خالل مدة االنتداب حصري:  11املادة 
.  

  
املدرسة العليا للقضاء خالل الشهر األول من فترة االنتداب دورة لتكوين املكـونني لفائـدة    تنظم : 12املادة 

  القضاة املنتدبني دف إىل تعلم املناهج البيداغوجية املستعملة يف املدرسة 
  .و لتدعيم مؤهالم العلمية  
  .كن أن يؤطر هذه الدورة التكوينية خرباء وطنيون و أجانب ، عند االقتضاء مي
  
خيضع القاضي املنتدب خالل فترة االنتداب إىل النظام الداخلي للمدرسة العليا للقضاء و السـلطة  :  13املادة  

  . السلمية ملديرها العام
  

  .ملدير العام للمدرسة يستفيد القاضي املنتدب من عطلة سنوية مبقرر من ا:  14املادة 
 

يف حالة إخالل القاضي املنتدب يف القيام بواجباته أو الغياب أو عدم مراعاة أحكام النظام الداخلي ، :  15املادة 
  .خيطر املدير العام للمدرسة بذلك املدير العام للموارد البشرية 

أن يقترح إـاء القيـام    العلمي،الس  بعد استشارة أعاله،ميكن للمدير العام للمدرسة يف احلاالت املذكورة 
   .باالنتداب

  
ميكن للقاضي املنتدب أن يطلب إاء القيام باالنتداب بعد إشعار إدارة املدرسة بذلك مبدة ال تقل عن  :16املادة 
  .شهرين 

  
  .للمدرسةأو بناء على اقتراح من املدير العام  باالنتداب تلقائياكما ميكن إاء القيام         

  
  .الشعبيةينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية   :17املادة 

   2006فرباير سنة  11املوافق  1427حمرم عام  12حرر باجلزائر يف 
  

  الطيب بلعيز 
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التنظيم   نيتضم  ،2011  سنة  غشت  8 وافقامل 1432 عام  رمضان  8  يف  مؤرخ  مشترك  وزاري قرار
 )28/09/2011املؤرخ يف  53ج ر العدد ( للقضاء  العليا  للمدرسة  الداخلي

 
 ، للحكومة  العام األمني إنّ

 ، اليةامل ووزير
 األختام، حافظ العدل، ووزير

 مايو  28  وافقامل 1431  عام الثانية مجادى  14  ؤرخ يفامل 10-149 رقم  الرئاسي  رسومامل مبقتضى -
 احلكومة، أعضاء تعيني واملتضمن 2010  سنة
  فرباير  15  وافقامل 1415  عام  رمضان  15  ؤرخ يفامل 95-54  رقم  التنفيذي رسومامل مبقتضى و - 
 ، اليةامل وزير  صالحيات  حيدد  الذي  1995 سنة
  أبريل  28  وافقامل 1424  عام  صفر  26  ؤرخ يفامل 03-190  رقم  التنفيذي  رسومامل مبقتضى و - 
 العمومية،  للوظيفة  العام  ديرامل صالحيات  الذي حيدد  2003  سنة
  أكتوبر  24  وافقامل 1425  عام  رمضان  10 ؤرخ يفامل 04-332  رقم التنفيذي  رسومامل مبقتضى و - 
 األختام،  حافظ العدل، وزير صالحيات حيدد الذي  2004 سنة
  غشت  20  وافقامل 1426  عام  رجب  15  ؤرخ يفامل 05-303  رقم  التنفيذي  رسومامل مبقتضى و - 
 ونظام ا االلتحاق  وشروط  سريها وحتديد كيفيات للقضاء  العليا  درسةامل تنظيم  ملتضمن وا  2005 سنة

 منه، 21  السيما املادة وواجبام،  القضاة الطلبة وحقوق  الدراسة فيها
   2002  سنة يونيو  18 وافقامل 1423 عام  ربيع الثاين  7 يف  ؤرخامل الرئاسي رسومامل قتضىمب و - 

 ، للحكومة العام األمني واملتضمن تعيني
  : يأيت ما يقررون
 عام  رجب 15 يف  ؤرخامل 05 -303  رقم رسوم التنفيذيامل من 21  ادةامل ألحكام تطبيقا : األوىل املادة

 الداخلي  التنظيم حتديد إىل هذا القرار يهدف أعاله، واملذكور 2005  سنة غشت 20  املوافق 1426
 . للقضاء  للمدرسة العليا

  : اآلتية اهلياكل العام، ديرامل سلطة ،املوضوعة حتت  للقضاء  العليا  درسةامل تضم  2 :  املادة
 ، العامة األمانة - 
 القاعدي، التكوين مديرية - 
 ستمر،امل التكوين ديريةم - 
 . التداريب  مديرية - 
  : يأيت مبا للمدرسة العامة  األمانة تكلّف  3 : ملادة ا

 واملالية، البشرية واملوارد العامة اإلدارة مسائل - 
 للمدرسة، علوماتيةامل إدخال - 
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 .وإثراؤها كتبةامل تسيري - 
  : مصاحل (5 ) مخس وتضم

  : يأيت وتكلّف مبا تكوين،وال ستخدمنيامل مصلحة * 
 ، واألساتذة للمستخدمني هنيةامل احلياة تسيري - 
 ): 2(وتضم قسمني  ،مستواهم وحتسني ستخدمنيامل تكوين - 

 قسم تسيري املستخدمني،*  
 .قسم التكوين وجتديد املعارف *  
  :مصلحة امليزانية واحملاسبة، وتكلّف مبا يأيت*  
  يزانية،امل عمليات تسيري -

 . اإلداري للمدرسة واحلساب يزانيةامل مشروع إعداد - 
 :   (2)قسمني وتضم

 ، يزانيةامل قسم * 
 . احملاسبة قسم * 
 اآليل، واإلعالم العامة الوسائل مصلحة * 

  : يأيت مبا وتكلّف
 ، اإلدارية والبيداغوجية والتجهيزات واألثاث عداتامل اقتناء - 
 ، اجلرد سجالت مسك - 
 ، وصيانتها السيارات حظرية تسيري - 
 ، واحملالت اخلضراء واملساحات باينامل صيانة - 
 .والوثائقي واإلداري البيداغوجي التسيري جماالت تطبيقاته يف وترقية اآليل اإلعالم استعمال تعميم - 

  (2 ) :  قسمني وتضم
 العامة، الوسائل قسم * 
 .اآليل اإلعالم قسم * 
  : يأيت مبا وتكلّف عام،واإلط اإليواء مصلحة * 
 ، الثقافية والرياضية والنشاطات واإلطعام اإليواء تسيري - 
 القضاة واملستخدمني، للطلبة الصحية تابعةامل ضمان - 
 .القضاة واملستخدمني للطلبة االجتماعية تابعةامل- 

   (2) :قسمني وتضم
 ، اإليواء قسم * 
 .اإلطعام قسم * 
 . وإثرائه الوثائقي الرصيد وتكلّف بتسيري واألرشيف،  قوالوثائ كتبةامل مصلحة * 
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  (2) :  قسمني وتضم
 والوثائق، كتبةامل قسم * 
 .األرشيف قسم * 
  القاعدي للطلبة  التكوين  برنامج  وتقييم  ومراقبة بتنفيذ ومتابعة القاعدي التكوين مديرية تكلّف 4 : املادة
  . القضاة
   (2) :مصلحتني وتضم

 القاعدي ومتابعتها، التكوين برامج تنفيذ مصلحة - 
 .القاعدي وتقييمها التكوين برامج مراقبة مصلحة - 
   : يأيت ستمر مباامل التكوين مديرية تكلّف 5 :  املادة
 العاملني، للقضاة ستمرامل دورات التكوين أصناف خمتلف ومتابعة وسري تنظيم - 
 . ماثلةامل واألجنبيةالوطنية  اهليئات مع واملبادالت التعاون - 

  (2) :  مصلحتني وتضم
 ومتابعته، ستمرامل التكوين تنظيم مسلحة - 
 .والتبادالت  التعاون مصلحة - 

  : تكلّف مديرية التداريب مبا  يأيت :  6املادة  
 إدارة التداريب وتنشيطها ومراقبتها على مستوى اجلهات القضائية ، - 
 .باملدرسةتنظيم وسري مسابقة االلتحاق  - 

 ) : 2 ) وتضم مصلحتني
 مصلحة تنظيم  التداريب  ومتابعتها ، - 
 .مصلحة تنظيم مسابقات االلتحاق باملدرسة ومتابعتها - 

  .ميقراطية الشعبية  ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الد :  7املادة 
 .2011غشت سنة  8ملوافق ا 1432رمضان عام   8حرر باجلزائر يف 

  األختام  حافظ ،  العدل  وزير
 بلعيز الطيب

 اليةامل وزير  عن
 العام األمني
 بوطبة ميلود

  للحكومة  العام األمني  عن
 منه وبتفويض    

 العمومية للوظيفة العام املدير
 بومشال بلقاسم    
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  قرار يتضمن برنامج التكوين القاعدي
  باملدرسة العليا للقضاء 

  
                               2006 سنة يناير 23 املوافق 1426 عام احلجة ذي 23 يف مؤرخ قرار         

                                              القضاة للطلبة القاعدي التكوين برنامج يتضمن  
 .)27/09/2006يف املؤرخ  60العدد –اجلريدة الرمسية (

 ،األختام حافظ ،العدل وزير إنّ
  سـبتمرب   6  وافقملا  1425  عام  رجب 21  يف  ؤرخملا  04-11  رقم  العضوي  القانون  قتضىمب  -
 ، للقضاء  األساسي  القانون  تضمنملا 2004 سنة

  أول  وافقملا  1426  عام  لاألو  ربيع  22  يف ؤرخملا  05-161  رقم  الرئاسي  رسومملا  قتضىمب و - 
 ، احلكومة  أعضاءني تعي  تضمناملو  2005 سنة  مايو

  24     وافـق ملا  1425 عام  رمضان  10  يف ؤرخملا  04-332  رقم  التنفيذي  رسومملا  قتضىمبو - 
 ، منه  9  ةادملا  السيما،  األختام  حافظ ،العدل وزير صالحيات  حيدد  الّذي 2004 سنة  أكتوبر
 غشت  20  وافقملا  1426  عام  رجب 15 يف ؤرخملا  05-303  رقم  التنفيذي  رسومملا  قتضىمب و - 

 الدراسة ونظام ا االلتحاق  شروط و سريها كيفيات وحتديد للقضاء العليا درسةملا تنظيم  تضمنملوا 2005 سنة 
  ،وواجبام  القضاة الطلبة حقوق و فيها

 
  : يأيت ما يقرر
ـ ا  04-332  رقـم   التنفيذي رسومملا  من  9  ادةملا  ألحكام  تطبيقا  :  األوىل  ادةملا   10  يف  ؤرخمل

 برنامج حتديد  إىل القرار هذا يهدف ،  أعاله ذكورملوا  2004  سنة أكتوبر  24  وافقملا 1425 عام  رمضان
 .للقضاء  االعلي درسةملبا  القضاة للطلبة القاعدي التكوين

 ، للقضاء العليا درسةملا مستوى تقدم على وتطبيقية نظرية دروسا القاعدي التكوين برنامج يتضمن  2 :  ادةملا 
 القضائي بالعمل الصلة ذات واهليئات صاحلملوا العقابية ؤسساتملوا القضائية اجلهات مستوى على جتري  وتداريب

. 
  السـاعي  واحلجـم   وادملا  وكذا ،  الثالث  للسنوات  التداريب و يقيوالتطب  النظري  التكوين  مدة  حتدد

 . القرار هذا بأصل  رفقةملا3  و 2  و  األول  للمالحق  وفقا ،  هلا  صصلمخا
 . الشعبية قراطيةميالد اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة يف القرار هذا ينشر 3 :املادة
  2006. سنة يناير  23وافقملا 1426 عام احلجة يذ 23 يف باجلزائر حرر

  بلعيز  الطيب
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  مواضع الربنامج الدراسي للسنة األوىل 
  برنامج الدراسة : أوال

  مادة 15:عدد املواد املدرسة  
  .أسبوعا، تبدأ من شهر سبتمرب إىل مارس 25أشهر مبا يعادل  07:مدة الدراسة  
  .ساعات يوميا دراسة 5.30سبوعيا مبعدل ساعة أ 27: احلجم الساعي األسبوعي  
  .ساعة سنويا 675: احلجم الساعي السنوي  
  شهر أبريل: االمتحانات  
  التدريب امليداين: ثانيا

  أسبوعيا، تبدأ من مايو إىل يوليو 12أشهر، مبا يعادل  03: املدة الزمنية
  

  الربنامج الدراسي للسنة األوىل
  مع احلجم الساعي األسبوعي و السنويتوزيع املواد و حمتوياا األساسية 

طريقة  احملاور األساسية للمواد  املواد  الرقم
  التدريس

احلجم 
الساعي 
  األسبوعي

احلجم 
الساعي 
  السنوي

ــانون  1 الق
  املدين

 احلقوق العينية األصلية-1
حق امللكية، نطاقه، القيود الـواردة  -
  عليه

أنواع امللكية اخلاصـة، املفـرزة،    -
  الشائعةاملشتركة، 

  .حق االنتفاع، حق السكن -
ــاق،   - ــق االرتف ــرور، ( ح امل

  )املطل،املنور
  احلقوق العينية التبعية - 2
الرهن الرمسي، الرهن احليازي، حق  -

التخصيص، حقوق االمتياز، العامة و 
  .اخلاصة

  العقود و املسؤولية -
التراضي يف العقود، حمل : نظرية العقد

لعقـود،العقد ز سببه، الشكلية يف ا

  
  حماضرة

  
ســـاعة  03

أسبوعيا مبعدل 
حماضــرتني يف 

  أسبوع

ــاعة  75 س
  سنويا
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 .أثار العقد و تنفيذه
نطاق املسؤولية املدنيـة و أنواعهـا،   
شروطها، املسؤولية عـن األعمـال   
الشخصية، املسؤولية عن عمل الغـري 

متويل الرقابة،املتبوع عـن أعمـال   ( 
  .، مسؤولية حارس الشيء)تابعيه

ــانون  2 قــ
ــراءات  اإلج

  املدنية

الـــدعوى القضـــائية و-1
  خصائصها 

  تقسيم الدعوى القضائية -
  االختصاص، -
شروط قبول الدعوى، الطلبات -

  األصلية و اإلضافية،
الطلبات املقابلـة و املقاصـة    -

  القضائية،
  التدخل و اإلدخال، -
الدفوع الشكلية و املوضوعية،  -

 عوارض اخلصـومة، تبليـغ األوراق  
  القضائية و آثاره،

  طرق الطعن و احتساب اآلجال -
  التنظيم القضائي اجلزائري -2

  حماضرة
  
  
  
  
  
  
  

  برنامج عام

ســاعات  03
أسبوعيا مبعدل 
حماضــرتني يف 

  األسبوع

  

ــانون3 الق
  اجلنائي

 اجلرمية، ارم، اجلزاء:العام-1
جرمية الشيك بدون : اخلاص -2

  رصيد، النصب، خيانة األمانة،
  ائم املستمرة،جر-
جــرائم املخــدرات، جــرائم - 

  املعلوماتية جرائم اإلرهاب

ســـاعة  03  حماضرة
أسبوعيا مبعدل 
حماضــرتني يف 

  األسبوع

ــاعة  75 س
  سنويا

ــانون4 قـ
ــراءات  اإلج
 اجلزائية       

ــة،-1 ــرعية اإلجرائيـ الشـ
  االختصاص، الضبطية القضائية 

الدعوى العمومية ، الدعوى  -2
  ة،املدنية بالتبعي

  اجلزاء اإلجرائي، -3
  طرق الطعن -4

ســـاعة  03  حماضرة
أسبوعيا مبعدل 
حماضــرتني يف 

  األسبوع

ــاعة  75 س
  سنويا

ــانون5 الق
  التجاري

 :احملل التجاري-1
  عناصر احملل التجاري،-

  حماضرة
  

ساعة  1.30
  أسبوعيا

37.30 
  ساعة سنويا
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 بيع احملل التجاري،-
  الرهن احليازي، -
  التسيري احلر، -
  : الشركات التجارية -2
ركات القواعــد العامــة للشــ -

  التجارية
  أنواع الشركات التجارية – 
تسيري الشـركات و مسـؤولية   -

  املسريين،
  احنالل الشركات -
األعمال التجارية، حتديدها ،  -1
  أنواعها
األوراق التجارية، الشـيك،   -2

  السفتجة، السند ألمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامج عام

ــانون6 الق
  دارياإل

مفهــوم:الضــبط اإلداري-1
الضبط اإلداري، سـلطات الضـبط   

  .اإلداري، حدوده
مفهـوم  : القرارات اإلدارية -2

القرار اإلداري، أنـواع القـرارات   
اإلدارية و جماهلا، قواعد إصـدارها،  

  تنفيذها زواهلا
مفهوم العقد : العقود اإلدارية -3

اإلداري، معايري حتديـده، تصـنيف   
ية، إبرام العقود اإلدارية، العقود اإلدار

  .تنفيذها
  

مفهــوم : املؤسســات اإلداريــة
  الشخص املعنوي

( األشخاص املعنوية العموميـة  -
الدولة، الوالية، البلدية، املؤسسـات  

  ،)ذات الطابع اإلداري
مبادئ التنظيم اإلداري، مبـدأ   -

  الرقابة، النشاط اإلداري

  حماضرة
  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامج عام

ساعة  1.30
  ياأسبوع

ساعة  37.3
  سنويا

ــواع  7 أنـ
ــة  امللكيــ

  العقارية

امللكية:أنواع امللكية الفكرية-1
اخلاصة، امللكيـة الوقفيـة، امللكيـة    

  الوطنية

ساعة  1.30  حماضرة
  أسبوعيا

37.5 
  ساعة سنويا
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:أصناف امللكية العقاريـة-2
األراضي الفالحية أو ذات الوجهـة  
الفالحية ، األراضي املبنية أو املعـدة  
للبناء، األراضي الغابيـة، األراضـي   

  .ة و السهبيةالرعوي
نظام : إثبات امللكية العقارية  -3

الشهر العيين، عقد الشهرة و شهادة 
احليازة ، اكتساب امللكية عن طريـق  

  .االستصالح
ــانون8 قـ

  األسرة
احنالل الرابطة الزوجيـة و-1
الطالق ، التطليق ، اخللـع،  : آثارها

ارة ، النفقـة، متـاع   احلضانة، الزي
  .البيت، املسكن الزوجي

إثبات النسب، نفي  :النسب -2
  .النسب
الشـروط و  : النيابة الشرعية -3

اإلجراءات    و اآلثار لكـل مـن   
الكفالة، الوالية و أنواعها، احلجـر،  

  التقدمي، الغياب، الفقدان
  

عقد الزواج، اخلطبـة، أركـان   
  الزواج، إثبات الزواج

عة سا 1.30  حماضرة
  أسبوعيا

  
  
  
  
  

  برنامج عام

37.5 
  ساعة سنويا

ــة9 املاليـ
  العامة

التكوين العضـوي للماليـة-1
  العمومية،

قانون املالية، القواعد الكـربى   -
  للميزانية

اإلطار القانوين لتنظيم احملاسبة  -2
  العمومية

  القواعد اجلبائية -3

حماضرة من 
سبتمرب إىل 

  ديسمرب

 ساعة 1.30
  اسبوعيا

18.30 
  ساعة سنويا

احملاســبة 10
  التجارية

 املبادئ العامة للمحاسبة،-1
  .مفاهيم احلسابات، -
الـدفتر  ( التسجيل احلسـايب،   -

  )اليومي، حساب املوازنة
  احلصيلة و حساب النتيجة -
  أنظمة احملاسبة، -2
  .معايري احملاسبة الدولية -3

حماضرة من 
ينــاير إىل 

  مارس

 ساعة 1.30
  اسبوعيا

18.30 
  ساعة سنويا
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قراءة احلصيلة(التحليل املايل-4
  ) و جدول االستغالل

ــى النصــوص-1  املنهجية  11 ــق عل التعلي
القانونية، التعليق على القـرارات و  
األحكام، على النصوص التشريعية و 

  التنظيمية، على النصوص الفقهية
استشارات قانونية، معاجلـة   -2

  حاالت تطبيقية
لعـرض  التحليل القـانوين، ا  -3

  الشفوي، البطاقة االستخالصية،
منهجية إعداد مذكرة، إعداد  -4
  تقرير

ــرة  حماضـ
  منهجية

 ساعة 1.30
  اسبوعيا

ساعة  37.5
  سنويا

مراجعة قواعد الصرف و النحـو،  فقه اللغة 12
  .البناء و اإلعراب، أقسام اجلمل

 أساليب التعبري و إغراضها البالغية

ــرة  حماضـ
  منهجية

 ساعة 1.30
  اسبوعيا

37.5 
  ساعة سنويا

ــالم 13 اإلع
  اآليل

املبادئ األساسـية ألنظمـة-1
  اإلعالم اآليل

التدريب على الكتابة، احلفظ،  -2
  WORDالنسخ 
  التدريب على تقنيات البحث -3

ــال  أعمـ
  تطبيقية

 ساعة 1.30
  اسبوعيا

37.5 
  ساعة سنويا

اللغـــة 14
  الفرنسية

ــرة  توزيع الطلبة على عدة مستويات حماضـ
  منهجية

 ساعة 1.30
  اسبوعيا

37.5 
  ساعة سنويا

اللغـــة 15
  االجنليزية

ــرة  توزيع الطلبة على عدة مستويات حماضـ
  منهجية

 ساعة 1.30
  اسبوعيا

37.5 
  ساعة سنويا

  
  برنامج التدريب امليداين للسنة األوىل

  ) من مايو إىل يوليو(أسبوعا  12أشهر مبا يعادل  3 :املدة الزمنية 
  ساعات يوميا 07ساعة  مبعدل  35: احلجم الساعي األسبوعي 

  ساعة 420: احلجم الساعي السنوي 
  

  االنفتاح على احمليط القضائي: أوال
  نشاطات التدريب جماالت التدريب املؤسساتالرقم
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 1  

  

  
  احملكمة

  

أمانة الضبط املدنية و
  اجلزائية

  أمانة الضبط النيابة
أمانة ضبط التحقيق و 

  األحداث

حملكمة، املصاحل املختلفة                        التعرف على هيكلة ا
املصاحل و املوظفني، أسالك الضبط،                                    

  املهام األساسية
  

الس  2
  القضائي

 أمانة الضبط
  مصاحل النيابة العامة

هيكلة الس القضائي،                                التعرف على 
الضبط، مصاحل النيابة العامة،                                           

  توزيع املصاحل و املهام
زيارة مكتب موثق، مكتب موثق3

لى خمتلف التعرف ع
  نشاطاته

التعرف على وظيفة املوثق و على خمتلف العقود                     
و الوثائق التوثيقية، كيفية إبرام العقود، حتريرها ،                      

  .إشهارها، حفظهاتوقيعها،تسجيلها، 
5 
 
  

مكتب حمضر 
  قضائي
  

زيارة املكتب و
التعرف على نشاطاته 

احملضر القضائي و حمافظ 
  .البيع باملزايدة

التعرف على وظيفة احملضر القضائي،                                
ق القضائية،                 خمتلف عقود التبليغ و التنفيذ، تبليغ األورا

تنفيذ السندات التنفيذية، عرض إشكاالت التنفيذ،                     
  صعوبات الوظيفة عمليات احلجز،

6 
 

حمافظ البيع 
  باملزايدة

7 
  
  
  
 

 مكتب حمامي
  
  
 
  

ارة املكتب وزي
  .التعرف على نشاطاته

  
 
  

التعرف على خمتلف أدوار احملامي، إىل جانب                       
املدعي يف إعداد العرائض، إىل جانب املدعى عليه                      

 إعداد املذكرات، إىل جانب املتهم، الطرف املدين،                  يف
حتضري املستندات، متابعة امللفات، صعوبات املهنة،                     

  العالقة مع احملضرين، 
  .القضاة، العالقة املتقاضني العالقة مع

مكتب خبري    8
  قضائي

زيارة مكتب أو أكثر
  خلبري قضائي

التعرف على دور اخلبري القضائي، عالقته باجلهات                  
  القضائية، استالم األحكام، الوثائق، دراستها، اجناز                  

  .و إعداد اخلربة، حتديد األتعاب، صعوبات املهنة

مؤسسة  9
الوقاية أو مؤسسة 

  إلعادة التربية

 أمانة الضبط القضائية
األجنحة و توزيع 

  املساجني

التعرف على مصاحل املؤسسات العقابية و هيكلتها،                 
  تصنيف املساجني و توزيعهم على األجنحة

احملافظة  10
  العقارية

زيارة حمافظة عقارية و
التعرف على أهم 

  نشاطاا

التعرف على مهام احملافظ العقاري و سلطاته يف عمليت              
القيد و الشهر، التعرف على البطاقات العقارية و ترتيبها،              
الشهر العيين، الشهر الشخصي، الوثائق و العقود القابلة                

  .الدفتر العقاري، صعوبات الوظيفة لإلشهار، إعداد
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11
 
  

مفتشية 
  التسجيل 

  

زيارة مفتشية التسجيل
و التعرف على أهم 

  نشاطاا

التعرف على مهام مفتش التسجيل، غايات التسجيل،               
فهارس األحكام،           تسجيل األحكام، العقود املختلفة، تسجيل

  .قبض الرسوم الثابتة، الرسوم النسبية

إدارة املسح 12
  العقاري 

   زيارة  إدارة املسح
و التعرف على أهم 

  نشاطاا

التعرف على إجراءات املسح، املخططات التصوير                  
اجلوي، حتضري الوثائق، رصد االعتراضات،رسم                       
احلدود، األجزاء،األقسام، إعداد خمططات البلدية،                     

  التعرف على الصعوبات املادية، القانونية

13 
 
 

 األمن الوطين
  
  

زيارة امن الدائرة،
  .األمن احلضري 

  

التعرف على مهام الضبطية القضائية، يف الوقاية من                 
لة،                          اجلرمية، التحري، مجع املعلومات، مجع األد

التفتيش و القبض، التوقيف للنظر، مسك السجالت،                  
تنفيذ تعليمات النيابة، تنفيذ األوامر و األحكام القضائية،              

 زيارة الكتيبة، الفرقة الدرك الوطين 14  الصعوبات املادية

15
 
  

زيارة مكتب مفتشية مفتشية العمل
  العمل و مكتب املصاحلة

التعرف على نشاطات املفتشية يف مراقبة خمالفات                   
قانون العمل، خمتلف احملاضر، عمل املصلحة،                       

  .إجراءات الصلح، إعداد احملاضر

16 
 

  إدارة اجلمارك
  

 زيارة إدارة اجلمارك
  

التعرف على نشاط الشرطة اجلمركية، املعاينات،                   
  .التفتيش، حجز البضائع، إعداد احملاضر

  .التعرف على الضبط الغايب، حماضر خمالفات قانون الغابات زيارة مصلحة الغابات مصلحة الغابات 17

18 
 

 زيارة وكالة التأمني  شركة التامني
  

           التعرف على خمتلف عقود التأمني، الشكل،              
  .املضمون، نشاط مصلحة املنازعات

19
 

التعرف على العمليات البنكية، يف منح القروض،                    زيارة وكالة للبنك  البنك
،                 )سند ألمرشباك، سفتجة، ( تداول األوراق املصرفية 

  ،..التحويل، التظهري
20
 

مديرية البناء و 
  التعمري بالوالية

زيارة مديرية البناء و
  التعمري بالوالية

التعرف على إجراءات إعداد رخصة التجزئة ،البناء،                
  ،..اهلدم، املطابقة ، معاينة املخالفات، اإلجراءات

صندوق الضمان21
  االجتماعي

زيارة صندوق الضمان
  االجتماعي

التعرف على عمل اللجنة، احمللية، كيفية تسوية                      
  حقاتالرتاعات، إعداد حماضر املال

  
  
  التركيز على سري املصاحل: ثانيا

  نشاطات التدريب املصاحل  اجلهة ت/ر
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  احملكمة 01
رئاسة  :أوال 

  أمانة الضبط

  .التعرف على نشاطاته اإلدارية يف التسيري- رئيس أمناء الضبط
التعرف على خمتلف احلسابات اجلارية ، اخلزينة،  -
  .البنك
حلساب خمتلف السجالت احلسابية ، حركة ا -

  اجلاري املداخيل اليومية،
كيفية ...املصاريف اليومية ، الكشف الشهري  -

  .متابعة احلسابات
  دفع أتعاب اخلرباء-
  .استرداد الكفاالت -
تسجيل األحكام و األوامر و العقود املختلفة و -

  .فهارس األحكام
  .إجراءات إيداع عقود الرهن احليازي يف املنقول -

 الصندوق   2
  

  ملكلف بالصندوقدور ا-
إيرادات الصندوق و توزيعها، الكفاالت، -

  .قبض الرسوم. اإليداعات، أتعاب اخلرباء
التعرف على كيفية تلقي العرائض، قيدها، حتديد -

  .اجللسة األوىل توزيع القضايا على األقسام
تسليم األحكام ، النسخ العادية، التنفيذية ، خمتلف -

  .العقود و األوامر
  .حكام للتسجيليئة األ -
  .استالم و تسليم الدفاتر التجارية و التأشريات -
  .إيداع تقارير اخلربة ، سجالت الصندوق -

  . التمرن على تطبيقة امللف القضائي
  

مصلحة أدلة   3
 )احملجوزات(اإلقناع 

  التعرف على مصادر احملجوزات املختلفة-
  قيدها، تتبع مآل امللفات -
  ع قبل احلكم ، و بعدهالتصرف يف أدلة اإلقنا-
  .االسترداد ، شروطه -
  .اإلتالف، شروطه -
املصادرة و التسليم إىل مصاحل أمالك الدولة و  -

  .إجراءاته
حفظ العقود   4

  املختلفة
التعرف على كيفية حفظ أصول األحكام و العقود -

  ... املختلفة ، النسخ، ترتيبها ،
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  .دور املوظف-
  

  احلفظ كيفية . رف على تنظيم األرشيف التع- مصلحة األرشيف   5
  .حركة األرشيف -
  .إيداع استخراج وثائق األرشيف -

  التعرف على شروط استخراج اجلنسية- مصلحة اجلنسية   6
  .الوثائق الضرورية -
  .إعداد اجلنسية، تسجيلها -
  .إشكاالت عدم وجود بعض الوثائق -
  

مصلحة السوابق   7
  القضائية

  .تلف شهادات السوابق القضائيةالتعرف على خم-
  .03، الشهادة رقم 02ملن متنح الشهادة رقم  -
  .شروط استخراجهما -

مصلحة الربيد   8
  العام 

املقصود من الربيد و  - .التعرف على مصادر الربيد-
  .حمتواه
تصنيف الربيد، الشكاوى، احملاضر و أنواعها ،  -

  املراسالت، الطلبات
  .هترتيب. تسجيل الربيد -
  .التأشري بتاريخ الوصول -
  .حتضري الربيد للدراسة -
التدريب على برنامج متابعة الربيد آليا يف  -

  .احلاسوب
  

مصلحة بريد   9
  النيابة العامة

التعرف على بريد النيابة العامة و مصادره، تسجليه -
  .، التأشري بتاريخ وصوله

  
مصلحة املساعدة   10

  القضائية 
  .ية تلقي الطلبات التعرف على كيف-
  .تشكيل امللفات ، الوثائق األساسية -
  .قرارات املكتب–عقد اجللسات -.تشكيل املكتب -
  .تنفيذ قرارات املكتب، حالة الرفض، حالة القبول-
  .عالقة املكتب بنقابة احملامني -
اثر قرار املساعدة القضائية يف إجراءات الدعوى ، -
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  .اخلربة ، التنفيذ
  .خمتلف السجالت، الوثائق التعرف على -

مصلحة رد   11
  االعتبار

تشكيل -.الوثائق الضرورية-.تلقى الطلبات-
  .امللفات

  .اجلهة املختصة بالفصل -
  .كيفية إرسال امللفات. دور وكيل اجلمهورية  -

  .تشكيل امللفات–الوثائق األساسية . تلقى الطلبات- مصلحة العفو   12
  .مللفاجلهة املختصة ، إرسال ا -
  

  التعرف على حاالت احلفظ،- مصلحة احلفظ   13
  .إجراءات حفظ الشكاوى، احملاضر، املرسالت -
  .إعداد مقرارت احلفظ، تبليغها لألطراف -
  .التسجيل -
  .تطبيقه اإلعالم اآليل -

  .دور األمني و نشاطه- مصلحة اجلدولة   14
ات ، إجراءات قيد امللفات اجلزائية ، اجلنح ، املخالف -

  .األحداث
  .تشكيل امللفات ، إحضار وثائق االستعالمات -
  .إعداد و إرسال االستدعاءات -
تنظيم -.شكل االستدعاء ، بياناته األساسية  -

  .اجللسات
  .التنسيق بني مصلحة اجلدولة و أمانة الضبط -
  .تتبع تطبيقه برنامج املعلوماتية -

مصلحة تنفيذ   15
  العقوبات

  .نشاطهدور األمني و -
  .التعرف على خمتلف مناذج الوثائق -
 .01، اجلهة املعنية حبفظ البطاقة رقم 1البطاقة رقم  -
  .املستخرج املايل، ملخص احلكم القضائي  -
  .جداول اإلرسال ، ترتيبها، حفظها -
  .شكل هذه الوثائق ، كيفية إعدادها ، توجيهها -
  .احلكم احلضوري:* تنفيذ احلكم القضائي  -

احلكم الغيايب ، التبليغ،آجال *                          
  .التنفيذ



 58

  .تنفيذ اإلكراه البدين -
  .إجراءات تنفيذ مراسيم العفو -

مصلحة احلالة   16
  املدنية

  .التعرف على خمتلف الطلبات الواردة، أصنافها-
  .حاالت التصحيح. حاالت التسجيل  -
  .حفظ األصول و تنفيذ األوامر -
  .ائق املطلوبة يف كل حالةالوث -
  .الفهارس  -

  .دور األمني- الغرامات اجلزافية   17
  .تسجيل احملاضر. تصنيف املخالفات  -
التعرف على خمتلف الوثائق األساسية ، املستخرج  -

  .املايل، اجلداول
  .الفهارس. إصدار األوامر و تنفيذها -

مصلحة   18
االستئنافات و 

  املعارضات

  .خمتلف نشاطات األمني التعرف على-
التصريح باملعارضة و حتديد . الوثائق املختلفة -
  .اجللسة
  .التصريح باالستئناف -
تشكيل امللفات، اجلرد، طريقة إرسال امللفات إىل  -

  .النيابة العامة
  .متابعة تطبيقه اإلعالم اآليل -

التعرف على كيفية إعداد و تسليم رخص الدفن، - مصاحل أخرى   19
  .خراج اجلثث، أوامر التشريحاست

  .أوامر التفتيش، متديد التوفيق حتت النظر -
إعداد التسخريات .توزيع أوامر القبض و تنفيذها  -

  .املختلفة
  .إعداد حماضر التلبس ، أوامر احلبس -
  .التكليف املباشر -
التعرف على كيفية توزيع التعليمات، املناشري،  -

  .املذكرات
 القسم املدين   20

  
  العقاريالقسم 

  

التعرف على أنواع الرتاعات املطروحة ، دور األمني -
  .يف التسجيل

تشكيل امللفات، العريضة، التكليف باحلضور،  -
  ...الوثائق
  .دور األمني يف اجللسة -.حتضري اجللسات  -
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 القسم التجاري
  

  .تتبع امللفات و ترتيبها حسب اجللسات-
مسية، القيد، التعرف على خمتلف السجالت الر -

  .اجللسة ، فهرسة األحكام 
  .التدريب مع األمني على العمل اليومي -
  .التدريب على تطبيقة تتبع امللف املدين -

التعرف على خمتلف الرتاعات املتعلقة بقانون العمل، - القسم االجتماعي   21
الرتاعات الفردية، حوادث العمل و حماضر مأمور 

  .املصاحلة
ة، حالة حضور املساعدين ، حالة تشكيل احملكم -

  .غيام أو أحدهم
قسم شؤون   22

  األسرة
التعرف على خمتلف الرتاعات اخلاصة بشؤون -
  .األسرة
التعرف على مرحلة الصلح و امللفات اخلاضعة  -
  .للصلح
حمضر الصلح، -.إجراءات الصلح و دور األمني -

  .شكله ، بياناته ، فهرسته
  .فوظاتإيداع نسخة منه مع احمل -
  تشكيل امللفات، جردها، فهرسة احلكم، -
  .خمتلف السجالت - 
طريقة تبليغ امللفات إىل وكيل اجلمهورية و  -

  .التماساته
 .التعرف على تطبيقه متابعة امللف آليا يف احلاسوب -

التعرف على خمتلف الرتاعات ، إجراءات قيد - قسم االستعجال   23
  .ىل ساعة ، حتديد اجللسةالعرائض العادية ، من ساعة إ

  .التكليف باحلضور  -
  .تشكيل امللف -
  .األوامر االستعجالية ، الشكل، البيانات -

أمانة رئيس   24
  احملكمة

  .التعرف على الربيد الوارد، أصنافه-
  األوامر على العرائض ، احلجوز، -
خمتلف العقود و الوثائق املطلوبة يف كل حالة ،  -

  .دالترخيصات، الترشي
أمانة : رابعا 25

  الضبط اجلزائية
اجلنح، و
  املخالفات

  .التعرف على دور األمني-
تشكيل اجللسات و دور األمني يف اجللسة يف  -

  .تسجيل املناقشات، االشهادات
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  .إيداع األحكام بالصندوق -.فهرسة األحكام-
التعرف على تطبيقه اإلعالم اآليل يف متابعة امللف  -
  .اجلزائي

أمانة ضبط   26
  األحداث

  .التعرف على خمتلف الوثائق-
التعرف على طريقة التعامل مع مندوب األحداث و  -

حتضري امللفات ، .  على خمتلف املصاحل املساعدة لألحداث
  .اجلرد، الترتيب

  .خمتلف السجالت -
  .تشكيل اجللسة  -
عقد اجللسة ، فهرسة األحكام ، إيداع أصول -

  . األحكام
ضبطأمانة   27

  التحقيق
  .صالحيات أمني التحقيق-
التعرف و التمرن على إعداد خمتلف الوثائق قيد  -

  امللفات، تشكيلها، اجلرد،
التعرف على خمتلف السجالت ، ترتيبها، تطبيقة  -

  .اإلعالم اآليل
الس  28

  القضائي 
النيابة : أوال

  العامة

و التمييز بينه و بني التعرف على مصادر الربيد - أمانة النيابة العامة
  .الربيد العادي

  .تسيري املصلحة- مصلحة املوظفني   29
  .التعرف على تصنيف املوظفني و خمتلف األسالك -
  .تطبيقة اإلعالم اآليل. مسك امللفات -

مصلحة اجلدولة   30
  لغرفة االام

التعرف على خمتلف امللفات املعروضة على غرفة -
  .االام
عتبار، استئناف أوامر قاضي طلبات رد اال( -

  ...).التحقيق، احلبس املؤقت
  .اجلدولة و اإلجراءات -.مصادر ورودها  -
  .تطبيقة اإلعالم اآليل -

مصلحة حمكمة   31
  اجلنايات

  .التعرف على خمتلف الوثائق األساسية-
  .استدعاء األطراف و الشهود -
  .دعوة احمللفني-
  .تنفيذ أوامر القبض اجلسدي -
  .ضار أدلة اإلثباتإح -
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  .التعرف على خمتلف الوثائق- مصلحة الطعون   32
  .التصريح بالطعن -
  .تشكيل امللفات، اجلرد -
  .إرسال امللفات إىل احملكمة العليا -
  .تطبيقة اإلعالم اآليل -

مصلحة السوابق   33
  القضائية

  .التعرف على تنظيم املصلحة -
  . 01مسك البطاقات رقم  -
  .رودهامصادر و -
  . 01رد االعتبار سحب البطاقة رقم  -
و ملن  02التعرف على بيانات املستخرج رقم  -

  .و ملن تسلم 03رقم . تسلم 
  .تطبيقة اإلعالم اآليل -

مصلحة احلالة   34
  املدنية

  .التعرف على املصلحة-
امليالد، ( مسك السجالت الرمسية للحالة املدنية  -

  ).الزواج، الوفاة
  .اجلرد حسب السنواتاحلفظ،  -
التأشري على اهلوامش مبناسبة التعديالت أو  -

  .التصحيحات
  .مراقبة احلالة املدنية -
عالقة مصلحة احلالة املدنية مبصلحة السوابق  -

  ).التأكد من اهلوية(القضائية 
  .التعرف على تطبيقة اإلعالم اآليل -

مصلحة األمانة   35
  العامة

  .شاطهاالتعرف على املصلحة و ن-
  .إجراءات تنفيذ امليزانية -
وصل الطلب، (التعرف على خمتلف وثائق احملاسبة  -

  ).وصال استالم، الفاتورة، التأشريات، املراقبة
  .كيفية جرد املمتلكات املنقولة، العقارية -
التعرف على وثائق املخزن، بطاقات الدخول ،  -

  .اخلروج ، التخزين
أمانة رئيس   36

  الس
  .عرف على مصادر الربيد الت-
  .تسجيله -
التعرف على خمتلف األوامر اليت يصدرها رئيس  -
  .الس
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  .التعرف على كيفية قيد ملفات االستئناف- الغرفة املدنية   37
  .تشكيل امللفات، حتضري اجللسات -
  .تشكيل الغرفة -
  .دور األمني يف اجللسة -
  .فهرسة القرارات -

 الغرفة العقارية   38
الغرفة التجارية و 

  البحرية
 الغرفة االجتماعية

غرفة شؤون 
  األسرة

الغرفة 
  االستعجالية

  .التعرف على كيفية قيد ملفات االستئناف-
  .تشكيل امللفات، حتضري اجللسات -
  .تشكيل الغرفة -
  .دور األمني يف اجللسة -
  .فهرسة القرارات-

  .ات اإلداريةالتعرف على خمتلف الرتاع- اإلداريةالغرفة   39
  .مرحلة الصلح و إجراءاته -
حمضر الصلح، شكله، بياناته، مضمونه، تسجيله،  -
  .إيداعه
  .تشكيل امللفات-.حتضري اجللسة -
  .فهرسة القرارات-

االستعجايل   40
  اإلداري

  .التعرف على خمتلف الرتاعات-
  .تشكيل الغرفة االستعجالية اإلدارية -
  .التكليف باحلضور -
  .األوامر فهرسة -
  

التعرف على إجراءات عمل غرفة االام يف استقبال - غرفة االام   41
  .و إرجاع امللفات

  .توزيع امللفات. تشكيل الغرفة -
  .حتضري امللفات، إخطار األطراف -
  .عقد اجللسات -
  .خمتلف السجالت -
  .تنفيذ قرارات غرفة االام -
النقض و غري التعرف على القرارات القابلة للطعن ب -

  .القابلة للطعن
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  .حتضري امللفات- الغرفة اجلزائية   42
  .توزيع امللفات -
  .تشكيل اجللسة -
  .دور األمني يف اجللسة -

  .التعرف على إعداد و حتضري الدورة - حمكمة اجلنايات   43
  .إعداد اجلدول و توزيع القضايا -
  .إجراءات تبليغ قرارات اإلحالة للمتهمني -
  .اءات التخلف، اإلعداد، النشرإجر -
  .إعداد قائمة احمللفني -
  .تشكيل حمكمة اجلنايات -
  . دور األمني يف اجللسة -

رئيس أمانة ضبط   44
  الس

  .التعرف على نشاطاته اإلدارية يف التسيري-
خمتلف السجالت احلسابية ، حركة احلساب  -

كشف اجلاري املداخيل اليومية، املصاريف اليومية ، ال
  .كيفية متابعة احلسابات... الشهري 

  .دفع أتعاب اخلرباء  -
  .استرداد الكفاالت -
  .تسجيل القرارات و األوامر و الفهارس -
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  مواضيع الربنامج الدراسي للسنة الثانية
  برنامج الدراسة: أوال

  مادة 24: عدد املواد املدرسة              
  أسبوعا ، تبدأ من شهر سبتمرب و من مايو إىل يونيو 21أشهر ، مبا يعادل  06: الدراسة  مدة             
  ساعة يوميا دراسة 06ساعة أسبوعيا مبعدل  28:30: احلجم الساعي األسبوعي              
  ساعة سنويا 625: احلجم الساعي السنوي              
  شهر يوليو: االمتحانات              

  التدريب امليداين: ثانيا 
  أسبوعا ، تبدأ من شهر يناير إىل أبريل 16أشهر ، مبا يعادل  04: املدة زمنية             

  
  الربنامج الدراسي للسنة الثانية

  توزيع املواد و حمتوياا األساسية مع احلجم الساعي األسبوعي و السنوي
منهجية الفترة احملاور األساسية للمواد  املواد الرقم

 التدريس
احلجم 
الساعي 
  األسبوعي

احلجم 
الساعي 
  السنوي

حترير  1
األحكام 
  املدنية

مفهوم األحكام القضائية ،-1
  أنواعها 

االلتزام بتسبيب األحكام - 2
القضائية، االلتزام الدستوري، 
االلتزام القانوين ق ا م ، ق أ 

  للقضاء
نطاق االلتزام القانوين ،  - 3

حاالت التسبيب الوجويب ، 
  االت اإلعفاءح

قواعد تسبيب األحكام  - 4
القضائية، الفاصلة يف املوضوع ، 

األحكام . قبل الفصل يف املوضوع 
الوقتية ، تسبيب تنفيذ األحكام

  أشهر4
  
  

  سبتمرب
  وبرأكت

  نوفمرب
  ديسمرب

 حماضرة
 منهجية

1.30 
  ساعة

  أسبوعيا

21 
  ساعة

  سنويا
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األجنبية ، تسبيب األوامر الوالئية
  بالرفض،

وظائف التسبيب ، وسيلة - 5
للرقابة على األحكام ، حلماية 

 املصاحل ، للرقابة على حياد القاضي
  ، وسيلة لتقييم احلكم و تقومية،

أساليب التسبيب ، املسهب ،  - 6
  املوجز الوسط

شروط صحة التسبيب ، - 7
االلتزام بالرد على طلبات و 

مستندات اخلصوم ، االستدالل 
القانوين و تكييف الوقائع ، أجزاء 

احلكم ، الشكل ، البيانات 
  صياغة املنطوق     . اجلوهرية

  
حترير  2

األحكام 
  اجلزائية

خصائص احلكم اجلزائي،-
  استنباط الوقائع

التكييف و عناصر اجلرم ، -
البيانات اجلوهرية للحكم اجلزائي، 

  .أجزاء احلكم
صياغة املنطوق ، احلكم -

احلضوري ، احلضوري االعتباري، 
  غيايبال

6
  أشهر

 حماضرة
 منهجية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

12 
  ساعة 

  سنويا

املنازعات  3
  اجلمركية

 التعريف بالقانون اجلمركي-
  إجراءات اجلمركة-
تعريف املنازعات اجلمركية و -

  خصائصها
  تصنيف اجلرائم اجلمركية-
الضبط و املتابعة يف املسائل -

  اجلمركية
  الدعوى اجلمركية-

06
  أشهر

 حماضرة
 منهجية

  

1.30 
  ساعة

  أسبوعيا

33 
ساعة 
  سنويا

امللكية  4
  الفكرية

امللكية األدبية و الفنية ، حق-1
  ..املؤلف، احلقوق ااورة

محاية برامج احلاسوب و  -
  البيانات امعة 

امللكية الصناعية ، براءة-2

6
  أشهر

 1.30 حماضرة
 أسبوعيا ساعة

33 
ساعة 
  سنويا
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االختراع ، الرسوم و النماذج
الصناعية ، العالمات املميزة 

بيانات التجارية و للمنتجات ، ال
  .االسم و العنوان

أحكام امللكية الفكرية يف - 3
  القانون الدويل

املنازعات  5
  اإلدارية

االختصاص يف املنازعات-1
  اإلدارية

  إجراءات املنازعات اإلدارية- 2
  دعوى اإللغاء-
  دعوى القضاء الشامل-

6
  أشهر

حماضرة
  نهجيةم

1.30 
  أسبوعا ساعة

33 
ساعة 
  سنويا

املنازعات  6
التجارية و 
  البحرية

 عقد اإلجيار التجاري-1
منازعات تسيري و احنالل  - 2

  الشركات التجارية
إجيار -مشارطة اإلجيار ، - 1

إجيار السفينة -السفينة لرحلة معنية،
النقل بالسفن -ملدة معنية ، 

  النقل باخلطوط املنظمة-اجلوالة،
وثيقة الشحن، بياناا، - 2

  أنواعها و طرق انتقاهلا
اتفاقية بروكسل لسنة -

اتفاقية هامبورج لسنة - ،1924
1978  

  اتفاقية النقل املتعدد الوسائط-
مناولة -النشاط املينائي ،- 3

  البضاعة ، تشوين البضاعة
استالم البضاعة، دعوى -

املسؤولية الناجتة عن تضرر البضاعة 
ى دعوى الرجوع و دعو-
  احللول

6
  أشهر

حماضرة
  منهجية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

33 
ساعة 
  سنويا

املنازعات  7
  العقارية

طبيعةاالختصاص،-1
  املنازعات العقارية

املنازعات املتعلقة باستغالل  - 2
  األراضي الفالحية

منازعات قواعد التهيئة و  - 3
  التعمري

06
  أشهر

حماضرة
  منهجية

1.30 
  ساعة

  أسبوعيا

33 
ساعة 
  سنويا
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 منازعات األراضي الوقفية-4
  منازعات الترقية العقارية - 5

منازعات  8
  العمل

جمال:قانون العمل-1
تطبيقه، عقد العمل احملدد و غري 
احملدد املدة ، عناصره، شروطه، 

تعديله، إثباته، تعليق عالقة العمل، 
إاء عالقة العمل، األخطاء املهنية، 

  جراءات التأديبيةاإل
:  منازعات العمل الفردية - 2

التسوية الودية للرتاعات الفردية ، 
مكتب املصاحلة ، إجراءات 

الصلح، التسوية القضائية، احملكمة 
  .املختصة ، إجراءات التقاضي

:  منازعات العمل اجلماعية- 3
تسوية الرتاعات اجلماعية يف 

العمل، املصاحلة ، الوساطة ، 
  .التحكيم
وية الرتاعات اجلماعية يف تس

  .املؤسسات اإلدارية

06
  أشهر

حماضرة
  منهجية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

33 
ساعة 
  سنويا

اإلفالس  9
و التسوية 
  القضائية

 التوقف عن الدفع-
أحكام شهر اإلفالس و -

التسوية القضائية، إعداد مناذج 
قبول التسوية ( ملختلف األحكام

القضائية ، حكم شهر اإلفالس، 
  ..)يني وكيل التفليسةتع

هيئات اإلفالس و التسوية -
  القضائية ، دور قاضي التفليسة

أثار حكم شهر اإلفالس و  -
  التسوية القضائية ،

  طرق الطعن - 
حتقيق الديون، احنالل  -

  التفليسة،
  إقفال التفليسة -
  رد االعتبار التجاري -
  جرائم اإلفالس-

6
  أشهر

حماضرة
  منهجية

1.30 
 اأسبوعي ساعة

33 
ساعة 
  سنويا

طرق  10
التنفيذ و 

 33 1.30حماضرة6 التنفيذ اجلربي ، جهة التنفيذ-
ساعة 
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السند التنفيذي، حمل التنفيذ،-  إشكاالته
  مقدمات التنفيذ

  احلجوز التحفظية -
احلجوز التنفيذية، على -

املنقول، على العقار، على األجور 
و املرتبات، على األموال املوجودة 

حجز ما للمدين (عند الغري    
  ، الشروط، اإلجراءات) ى الغريلد

  إشكاالت التنفيذ-
  توزيع حصيلة التنفيذ-

  سنويا أسبوعيا ساعة  منهجية  أشهر

تنازع  11
القوانني يف 

القانون 
الدويل 
  اخلاص

شروط تنازع القوانني يف-1
  القانون الدويل اخلاص

  مناهج تنازع القوانني - 2
  لتنازعالتعامل مع قواعد ا - 3
دراسة تطبيقية لقواعد  - 4
  التنازع

القانون الشخصي و األحوال  -
  الشخصية

قانون (القانون العيين  -
  )األموال

التصرفات القانونية و  -
  االلتزامات غري التعاقدية

النظام العام و تطبيق القانون -
  األجنيب

6
  أشهر

حماضرة
  منهجية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

33 
ساعة 
  سنويا

ث، املريا 12
الوصية 

اهلبة، 
  الوقف

الوارث،:املرياث-1
املوروث، الشيء املوروث ، 

شروطه، احلقوق اليت تنتقل للورثة، 
أصحاب الفروض، العصبة، 

احلجب، العول ، الرد، مرياث 
التقدير ، تصحيح املسائل، اجلمع 

بني الوصية و املرياث، املسائل 
  .الشاذة

نطاقها ، شروطها ، : الوصية  - 2
ا، الرجوع فيها إثبا.  
التعريف ، الشروط، : اهلبة  - 3

  .الرجوع فيها

6
  أشهر

 1.30 حماضرة
 أسبوعيا ساعة

33 
ساعة 
  سنويا
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شروطه ، ارتكانه،:الوقف-4
أنواعه ، إثباته، التصرف فيه ، 
 . تسيري و استثمار األموال الوقفية

القانون  13
اجلنائي 
  لألعمال

اجلرائم ضد املال العام ،-
  تالساالخ
الرشوة و استغالل النفوذ،  -

  .التبديد، اإلمهال يف التسيري
اإلفراط يف االستغالل املال  -
  العام
  جرائم العامل بأسرار الشركة -
  .جرائم تبيض األموال -

6
  أشهر

 1.30 حماضرة
 أسبوعيا ساعة

33 
ساعة 
  أسبوعيا

اإلثبات  14
املدين و 
  اجلزائي

 :اإلثبات املدين
تصرفات طرق إثبات ال - 1

  القانونية و املادية،
  احملررات الرمسية ،- 
  احملررات العرفية، - 

طرق إثبات الوقائع املادية  - 2
و التصرفات اليت ال تزيد قيمتها 

  دج ، 100.000عن 
  شهادة الشهود، -
حاالت استعباد اإلثبات  -

االستثناءات اليت جيوز -بالشهادة، 
  فيها اإلثبات بالشهادة ،

  الشهودكيفية مساع  -
  : اإلثبات اجلزائي

أمهية الدليل اجلزائي و  1-
  حتديد طبيعته ،

التقسيمات التقنية لألدلة و  -
  القرائن،

مقارنة نظام اإلثبات املدين - 2
  و اجلزائي

املبادئ السائدة يف اإلثبات  - 3
  اجلزائي ،

مبدأ عدم التزام املتهم بإثبات - 
  براءته ،

6
  أشهر

حماضرة
  منهجية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

33 
ساعة 
  سنويا
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مبدأ ضمان احلرية الفردية-
  للمتهم
وسائل اإلثبات اجلزائي ،  - 4

االعتراف، الشهادة، الدليل 
الكتايب، اخلربة ، القرائن، 

  البصمات
الصفقات  15

  العمومية
 مفهوم الصفقات العمومية-
خصائص الصفقات العمومية  -
 الصفقات العمومية و تنفيذها -
 فقات العمومية منازعات الص -

  أشهر3
  سبتمرب
  أكتوبر
  نوفمرب

 حماضرة
  

1.30 
 أسبوعيا ساعة

16.30 
ساعة 
  سنويا

تقنيات  16
  البنوك

 التعرف على البنك -
  مصادر أموال البنوك -
توظيف أموال البنوك، العمليات  -

  البنكية، األوراق املصرفية، 
  أجهزة التوجيه و املراقبة-
  للنظام البنكي يف اجلزائر -
  االعتمادات املستندية -

  أشهر3
  ديسمرب
  مايو
  يونيو

حماضرة
  منهجية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

16.30 
ساعة 
  سنويا

احلريات  17
العامة و 
حقوق 
  اإلنسان

مفهوم احلريات العامة و حقوق -
  اإلنسان و التفرقة بينهما

التقسيمات اجلوهرية حلقوق  -
  اإلنسان

التفرقة بني حقوق اإلنسان و -
  اإلنساين القانون

تطور حقوق اإلنسان يف النظام  -
  املؤسسايت اجلزائري

حقوق اإلنسان و القانون  -
  الدويل

  املواثيق الدولية -

  أشهر3
  سبتمرب
  أكتوبر
  نوفمرب

 1.30 حماضرة
 أسبوعيا ساعة

16.30 
ساعة 
  سنويا

تطبيقات  18
  قضائية

متثيل أدوار لوظائف رئيس -
جلسة ، وكيل مجهورية ، حمامي ، 

تهم، ضحية ، شاهد يف جلسات م
  جزائية

مدعي ، مدعى عليه، حمامي يف  -
  جلسات مدنية

  إعادة متثيل اجلرمية-

أعمال  أشهر6
  تطبيقية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

33 
ساعة 
  سنويا
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التحكيم   19
تنفيذ 

السندات 
  األجنبية

تعريف التحكيم:التحكيم-1
الداخلي و الدويل ، اتفاق 
النظام -التحكيم، شرط التحكيم،

  األساسي للمحكمني
  هيئة حمكمة التحكيم و سريها-
القانون الواجب التطبيق على -

  التحكيم و إجراءاته
  تنفيذ أحكام التحكيم-
  :  تنفيذ السندات األجنبية - 2
 ةمفهوم السندات التنفيذي-

  األجنبية
  إجراءات منح الصيغة التنفيذية ،-
  اجلهة القضائية املختصة-
مراقبة و تنفيذ دور القاضي يف  -

السندات األجنبية ، نظام املراقبة ، 
  نظام املراجعة

  أشهر3
 ديسمرب 

  مايو
  يونيو

حماضرة
  منهجية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

16.30 
ساعة 
  سنويا 

قانون  20
  املنافسة

حمتوى قانون املنافسة ، جمال-1
  تطبيقه

  اال املادي لقانون املنافسة - 2
ملنافية االتفاقات و االتفاقيات ا -

  للمنافسة
 االستغالل املفرط لوضعية اهليمنة -
  اإلعفاءات -
الشفافية و املمارسة احلصرية  - 3

  و غري الشرعية بني املهنيني
القواعد اإلجرائية يف قانون  - 4

  .املنافسة
تطبيق قانون املنافسة من طرف - 5

  اجلهات القضائية العادية

 أشهر 3
  سبتمرب
  أكتوبر
  نوفمرب

حماضرة
  ةمنهجي

1.30 
 أسبوعيا ساعة

16.30 
ساعة 
  سنويا

منازعات  21
الضمان 
 االجتماعي

 :الطعن الداخلي
املنازعة العادية و نطاقها، -

  أطرافها، موضوعها
  املنازعة الطبية و إجراءاا -

  :الدعوى القضائية 

 أشهر 3
  ديسمرب
  مايو
  يونيو

حماضرة
  منهجية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

16.30 
ساعة 
  سنويا
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 أطراف الدعوى و موضوعها -
دعوى التعويض عن أخطاء  -

  صاحب العمل أو الغري
املنازعات  22

  اجلبائية
 خصوصيات القانون اجلبائي-1
مراحل املنازعات اجلبائية و  - 2

  إجراءاا
  املرحلة اإلدارية و إجراءاا -
املرحلة القضائية ، اخلصومة  -

 اجلبائية، أطرافها، إجراءاا، أثارها

  أشهر3
  سبتمرب
  أكتوبر
  نوفمرب

حماضرة
  منهجية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

16.30 
ساعة 
  سنويا

توزيع الطلبة القضاة على عدة - لغة فرنسية 23
  مستويات

حماضرة  أشهر6
  منهجية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

33 
ساعة 
  سنويا

لغة  24
  اجنليزية

توزيع الطلبة القضاة على عدة -
  مستويات

حماضرة  أشهر6
  منهجية

1.30 
 أسبوعيا ساعة

33 
ساعة 
  سنويا

  
  برنامج التدريب امليداين للسنة الثانية

  شهر بالس 01أشهر باحملكمة ،  03 -) من يناير إىل أبريل(أسبوعا  16أشهر مبا يعادل  4 :املدة الزمنية 
  ساعات يوميا 07ساعة  مبعدل  35: احلجم الساعي األسبوعي 

  ساعة 560: احلجم الساعي السنوي 
  نشاطات التدريب  املدة املصاحل اجلهة ت/ر
 احملكمة 1

رئاسة : أوال 
  كتابة الضبط

رئيس أمناء-1
  الضبط

أشهر 3
  باحملكمة

التعرف على نشاطاته اإلدارية يف  -
  .التسيري

التعرف على خمتلف احلسابات  -
  .اجلارية ، اخلزينة، البنك

خمتلف السجالت احلسابية ، حركة  -
  يل اليومية،احلساب اجلاري املداخ

املصاريف اليومية ، الكشف  -
  .كيفية متابعة احلسابات...الشهري 

  دفع أتعاب اخلرباء-
  .استرداد الكفاالت -
تسجيل األحكام و األوامر و العقود -

  .املختلفة و فهارس األحكام
إجراءات إيداع عقود الرهن  -
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  .احليازي يف املنقول
 الصندوق2    02

  
  دور املكلف بالصندوق- 

إيرادات الصندوق و توزيعها، -
. الكفاالت، اإليداعات، أتعاب اخلرباء

  .قبض الرسوم
التعرف على كيفية تلقي العرائض، -

قيدها، حتديد اجللسة األوىل توزيع 
  .القضايا على األقسام

تسليم األحكام ، النسخ العادية، -
  .التنفيذية ، خمتلف العقود و األوامر

  .يئة األحكام للتسجيل -
استالم و تسليم الدفاتر التجارية و  -

  .التأشريات 
إيداع تقارير اخلربة ، سجالت  -

  .الصندوق
  . التمرن على تطبيقة امللف القضائي

مصلحة أدلة3   3
اإلقناع 

  )احملجوزات(

التعرف على مصادر احملجوزات  - 
  املختلفة

  قيدها، تتبع مآل امللفات -
التصرف يف أدلة اإلقناع قبل احلكم -

  ، و بعده
  .االسترداد ، شروطه -
  .اإلتالف، شروطه -
املصادرة و التسليم إىل مصاحل  -

  .أمالك الدولة و إجراءاته
حفظ العقود4   4

  املختلفة
التعرف على كيفية حفظ أصول  - 

األحكام و العقود املختلفة ، النسخ، 
  ... ترتيبها ،

  .دور املوظف -
  

مصلحة5   5
  األرشيف

. تنظيم األرشيف  التعرف على - 
  احلفظ كيفية 

  .حركة األرشيف -
  .إيداع استخراج وثائق األرشيف -
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مصلحة6   6
  اجلنسية

التعرف على شروط استخراج  - 
  اجلنسية

  .الوثائق الضرورية -
  .إعداد اجلنسية، تسجيلها -
إشكاالت عدم وجود بعض  -

  .الوثائق
مصلحة7   7

  السوابق القضائية
لف شهادات التعرف على خمت - 

  .السوابق القضائية
، الشهادة 02ملن متنح الشهادة رقم  -

  .03رقم 
  .شروط استخراجهما -

مصلحة الربيد8   8
  العام 

 - .التعرف على مصادر الربيد - 
  .املقصود من الربيد و حمتواه

تصنيف الربيد، الشكاوى، احملاضر  -
  و أنواعها ، املراسالت، الطلبات

  .يبهترت. تسجيل الربيد -
  .التأشري بتاريخ الوصول -
  .حتضري الربيد للدراسة -
التدريب على برنامج متابعة الربيد  -

  .آليا يف احلاسوب
مصلحة بريد9   9

  النيابة العامة
التعرف على بريد النيابة العامة و  - 

مصادره، تسجيله ، التأشري بتاريخ 
  .وصوله

مصلحة10    10
  املساعدة القضائية 

  .على كيفية تلقي الطلبات التعرف - 
 .تشكيل امللفات ، الوثائق األساسية -
–عقد اجللسات -.تشكيل املكتب -

  .قرارات املكتب
تنفيذ قرارات املكتب، حالة الرفض، -

  .حالة القبول
  .عالقة املكتب بنقابة احملامني -
اثر قرار املساعدة القضائية يف  -

  .إجراءات الدعوى ، اخلربة ، التنفيذ
عرف على خمتلف السجالت، الت -

  .الوثائق
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مصلحة رد11    11
  االعتبار

الوثائق -.تلقى الطلبات - 
  .تشكيل امللفات-.الضرورية

  .اجلهة املختصة بالفصل -
كيفية . دور وكيل اجلمهورية  -

  .إرسال امللفات
مصلحة12    12

  العفو
–الوثائق األساسية . تلقى الطلبات - 

  .تشكيل امللفات
  .ختصة ، إرسال امللفاجلهة امل -

مصلحة13    13
  احلفظ

  التعرف على حاالت احلفظ، - 
إجراءات حفظ الشكاوى، احملاضر،  -

  .املرسالت
إعداد مقرارت احلفظ، تبليغها  -

  .لألطراف
  .التسجيل -
  .تطبيقه اإلعالم اآليل -

مصلحة14    14
  اجلدولة 

  .دور الكاتب و نشاطه - 
ائية ، إجراءات قيد امللفات اجلز -

  .اجلنح ، املخالفات ، األحداث
تشكيل امللفات ، إحضار وثائق  -

  .االستعالمات
  .إعداد و إرسال االستدعاءات -
شكل االستدعاء ، بياناته األساسية  -
  .تنظيم اجللسات-.
التنسيق بني مصلحة اجلدولة و أمانة  -

  .الضبط
  .تتبع تطبيقه برنامج املعلوماتية -

مصلحة15    15
  العقوبات تنفيذ

  .دور الكاتب و نشاطه - 
  .التعرف على خمتلف مناذج الوثائق -
، اجلهة املعنية حبفظ 1البطاقة رقم  -

  .01البطاقة رقم 
املستخرج املايل، ملخص احلكم  -

  .القضائي 
 .جداول اإلرسال ، ترتيبها، حفظها -
شكل هذه الوثائق ، كيفية إعدادها  -
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 .، توجيهها
احلكم :* ائي تنفيذ احلكم القض -

  .احلضوري
احلكم *                          

  .الغيايب ، التبليغ،آجال التنفيذ
  .تنفيذ اإلكراه البدين  -
  .إجراءات تنفيذ مراسيم العفو -

مصلحة16    16
  احلالة املدنية

التعرف على خمتلف الطلبات  - 
  .الواردة، أصنافها

حاالت . حاالت التسجيل  -
  .التصحيح

  .األصول و تنفيذ األوامرحفظ  -
  .الوثائق املطلوبة يف كل حالة -
  .الفهارس  -

الغرامات17    17
  اجلزافية

  .دور الكاتب - 
تسجيل . تصنيف املخالفات  -

  .احملاضر
التعرف على خمتلف الوثائق  -

  .األساسية ، املستخرج املايل، اجلداول
. إصدار األوامر و تنفيذها -

  .الفهارس
مصلحة18    18

االستئنافات و 
  املعارضات

التعرف على خمتلف نشاطات  - 
  .الكاتب

التصريح . الوثائق املختلفة  -
  .باملعارضة و حتديد اجللسة

  .التصريح باالستئناف -
تشكيل امللفات ، اجلرد، طريقة  -

  .إرسال امللفات إىل النيابة العامة
  .متابعة تطبيقه اإلعالم اآليل -

مصاحل19    19
  أخرى

لتعرف على كيفية إعداد و تسليم ا - 
رخص الدفن، استخراج اجلثث، أوامر 

  .التشريح
أوامر التفتيش ، متديد التوفيق حتت  -

  .النظر
توزيع أوامر القبض و تنفيذها  -
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  .إعداد التسخريات املختلفة.
إعداد حماضر التلبس ، أوامر  -

  .احلبس
  .التكليف املباشر -
التعرف على كيفية توزيع  -
  .يمات ، املناشري ، املذكراتالتعل

 القسم املدين–20    20
  

القسم  -     
  العقارى

  
القسم  -    

  التجاري
  

التعرف على أنواع الرتاعات  - 
  .املطروحة ، دور الكاتب يف التسجيل

تشكيل امللفات، العريضة ،  -
  ...التكليف باحلضور، الوثائق

دور الكاتب  -.حتضري اجللسات  -
  .يف اجللسة

تبع امللفات و ترتيبها حسب ت -
  .اجللسات

التعرف على خمتلف السجالت  -
الرمسية، القيد، اجللسة ، فهرسة 

  .األحكام 
التدريب مع الكاتب على العمل  -

  .اليومي
التدريب على تطبيقة تتبع امللف  -

  .املدين
القسم21    21

  االجتماعي
التعرف على خمتلف الرتاعات  - 

الرتاعات  املتعلقة بقانون العمل،
الفردية، حوادث العمل و حماضر 

  .مكاتب املصاحلة
تشكيل احملكمة، حالة حضور  -

  .املساعدين ، حالة غيام أو أحدهم
قسم شؤون22    22

  األسرة
التعرف على خمتلف الرتاعات  - 

  .اخلاصة بشؤون األسرة
التعرف على مرحلة الصلح و  -

  .امللفات اخلاضعة للصلح
- .و دور الكاتبإجراءات الصلح  -

حمضر الصلح، شكله ، بياناته ، 
  .فهرسته

  .إيداع نسخة منه مع احملفوظات -
تشكيل امللفات ، جردها ، فهرسة  -
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  .خمتلف السجالت -احلكم، 
طريقة تبليغ امللفات إىل وكيل  -

  .اجلمهورية و التماساته
التعرف على تطبيقه متابعة امللف  -

  .آليا يف احلاسوب
قسم23    23

  ستعجالاال
التعرف على خمتلف الرتاعات ،  - 

إجراءات قيد العرائض العادية ، من 
  .ساعة إىل ساعة ، حتديد اجللسة

تشكيل  - .التكليف باحلضور  -
  .امللف

األوامر االستعجالية ، الشكل،  -
  .البيانات

أمانة رئيس24    24
  احملكمة

  .التعرف على الربيد الوارد، أصنافه - 
  لعرائض ، احلجوز،األوامر على ا -
خمتلف العقود و الوثائق املطلوبة يف  -

  .كل حالة ، الترخيصات، الترشيد
كتابة: رابعا  25

 الضبط اجلزائية
اجلنح، و25

  املخالفات
  .التعرف على دور الكاتب  - 

تشكيل اجللسات و دور الكاتب  -
يف اجللسة يف تسجيل املناقشات، 

  .االشهادات
اع األحكام إيد -.فهرسة األحكام -

  .بالصندوق
التعرف على تطبيقه اإلعالم اآليل  -

  .يف متابعة امللف اجلزائي
كتابة ضبط26    26

  األحداث
  .التعرف على خمتلف الوثائق - 

التعرف على طريقة التعامل مع  -
مندوب األحداث و على خمتلف 

حتضري . املصاحل املساعدة لألحداث 
  .امللفات ، اجلرد، الترتيب

  .ف السجالتخمتل -
عقد اجللسة ، -.تشكيل اجللسة  -

فهرسة األحكام ، إيداع أصول 
  . األحكام

كتابة ضبط27    27
  التحقيق

  .صالحيات كاتب التحقيق - 
التعرف و التمرن على إعداد خمتلف  -
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 الوثائق قيد امللفات ، تشكيلها، اجلرد،
التعرف على خمتلف السجالت ،  -

  .يلترتيبها، تطبيقة اإلعالم اآل
الس  28

  القضائي 
النيابة : أوال

  العامة

أمانة النيابة1
  العامة

شهر
بالس 
  القضائي

التعرف على مصادر الربيد و التمييز  -
  .بينه و بني الربيد العادي

  .تسيري املصلحة -  مصلحة املوظفني2    29
التعرف على تصنيف املوظفني و  -

  .خمتلف األسالك
يقة اإلعالم تطب. مسك امللفات -

  .اآليل
مصلحة3    30

 اجلدولة لغرفة االام
التعرف على خمتلف امللفات  - 

  .املعروضة على غرفة االام
طلبات رد االعتبار، استئناف ( -

أوامر قاضي التحقيق ، احلبس 
  ...).املؤقت

اجلدولة و  -.مصادر ورودها  -
  .اإلجراءات

  .تطبيقة اإلعالم اآليل -
مصلحة4    31

  حمكمة اجلنايات
التعرف على خمتلف الوثائق  - 

  .األساسية
- .استدعاء األطراف و الشهود -

  .دعوة احمللفني
  .تنفيذ أوامر القبض اجلسدي -
  .إحضار أدلة اإلثبات -

مصلحة5    32
  الطعون

  .التعرف على خمتلف الوثائق - 
  .التصريح بالطعن -
  .تشكيل امللفات ، اجلرد -
  .ىل احملكمة العلياإرسال امللفات إ -
  .تطبيقة اإلعالم اآليل -

مصلحة6    33
  السوابق القضائية

  .التعرف على تنظيم املصلحة  - 
 -. 01مسك البطاقات رقم  -

  .مصادر ورودها
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 01رد االعتبار سحب البطاقة رقم  -
.  
التعرف على بيانات املستخرج رقم  -

و ملن  03رقم . و ملن تسلم  02
  .تسلم

  .إلعالم اآليلتطبيقة ا -
مصلحة7    34

  احلالة املدنية
  .التعرف على املصلحة - 

مسك السجالت الرمسية للحالة  -
  ).امليالد، الزواج، الوفاة( املدنية 

  .احلفظ، اجلرد حسب السنوات -
التأشري على اهلوامش مبناسبة  -

  .التعديالت أو التصحيحات
  .مراقبة احلالة املدنية -
لة املدنية مبصلحة عالقة مصلحة احلا -

  ).التأكد من اهلوية(السوابق القضائية 
  .التعرف على تطبيقة اإلعالم اآليل -

مصلحة8    35
  األمانة العامة

  .التعرف على املصلحة و نشاطها - 
  .إجراءات تنفيذ امليزانية -
التعرف على خمتلف وثائق احملاسبة  -
وصل الطلب، وصال استالم، الفاتورة (

  ).ت، املراقبة، التأشريا
كيفية جرد املمتلكات املنقولة ،  -

  .العقارية
التعرف على وثائق املخزن ،  -

 .بطاقات الدخول ، اخلروج ، التخزين
أمانة رئيس9    36

  الس
 - .التعرف على مصادر الربيد  - 

  .تسجيله
التعرف على خمتلف األوامر اليت  -

  .يصدرها رئيس الس
التعرف على كيفية قيد ملفات  -  ةالغرفة املدني10    37

  .االستئناف
  .تشكيل امللفات، حتضري اجللسات -
  .تشكيل الغرفة -
  .دور الكاتب يف اجللسة -
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  .فهرسة القرارات -
الغرفة-11    38

  العقارية
الغرفة التجارية و  -

  البحرية
الغرفة  -

  االجتماعية
غرفة شؤون  -

  األسرة
الغرفة  -

  االستعجالية

على كيفية قيد ملفات التعرف - 
  .االستئناف

  .تشكيل امللفات ، حتضري اجللسات -
  .تشكيل الغرفة -
  .دور الكاتب يف اجللسة -
  .فهرسة القرارات-

الغرفة12    39
  اإلدارية 

التعرف على خمتلف الرتاعات  - 
  .اإلدارية

  .مرحلة الصلح و إجراءاته -
حمضر الصلح، شكله، بياناته،  -

  .إيداعهمضمونه، تسجيله، 
  .تشكيل امللفات-.حتضري اجللسة -
  .فهرسة القرارات-

االستعجايل13    40
  اإلداري

  .التعرف على خمتلف الرتاعات - 
 .تشكيل الغرفة االستعجالية اإلدارية -
  .التكليف باحلضور -
  .فهرسة األوامر -
  

التعرف على إجراءات عمل غرفة  -  غرفة االام14    41
  .ل و إرجاع امللفاتاالام يف استقبا

  .توزيع امللفات. تشكيل الغرفة  -
  .حتضري امللفات ، إخطار األطراف -
  .عقد اجللسات -
  .خمتلف السجالت -
  .تنفيذ قرارات غرفة االام -
التعرف على القرارات القابلة للطعن  -

  .بالنقض و غري القابلة للطعن
  .ع امللفاتتوزي -.حتضري امللفات -  الغرفة اجلزائية15    42
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  .تشكيل اجللسة -
  .دور الكاتب يف اجللسة -

التعرف على إعداد و حتضري الدورة  -  حمكمة اجلنايات16    43
.  
  .إعداد اجلدول و توزيع القضايا -
إجراءات تبليغ قرارات اإلحالة  -

  .للمتهمني
  .إجراءات التخلف، اإلعداد، النشر -
  .إعداد قائمة احمللفني -
  .اجلناياتتشكيل حمكمة  -
  . دور الكاتب يف اجللسة -

رئيس كتابة17    44
  ضبط الس

التعرف على نشاطاته اإلدارية يف  - 
  .التسيري

خمتلف السجالت احلسابية ، حركة  -
احلساب اجلاري املداخيل اليومية، 

املصاريف اليومية ، الكشف الشهري 
  .كيفية متابعة احلسابات... 

  .دفع أتعاب اخلرباء  -
  .سترداد الكفاالتا -
تسجيل القرارات و األوامر و  -

  .الفهارس
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 مواضيع الربنامج الدراسي السنة الثالثة
  برنامج الدراسة:أوال

   24:عدد املواد املدرسة
  أشهر  05:مدة الدراسة

عا تبدأ من شهر أسبو 20ساعة يوميا مبا يعادل  06ساعة أسبوعيا مبعدل  28.30:احلجم الساعي األسبوعي
  يناير إىل مايو

  ساعة سنويا 566:احلجم الساعي السنوي
  امتحان التخرج: امتحانات السنة الثالثة وشهر يوليو : شهر يونيو :اإلمتحانات

  التدريب امليداين:ثانيا
  أشهر من سبتمرب إىل ديسمرب 04:املدة الزمنية

  
  الربنامج الدراسي للسنة الثالثة 

  

احلجم 
الساعي 
 يالسنو

احلجم 
الساعي 
 األسبوعي

منهجية
التدريس

احملاور األساسية للمواد الفترة الرقم املواد

ساعة 15
 سنويا

1.30 
 ساعة

أعمال 
 تطبيقية

  أشهر3
 يناير مارس

التدريب على حترير األحكام و تصحيحها،-
شكال و موضوعا، مناذج أحوال شخصية، 
اجتماعي، مدين، عقاري، جتاري، قرارات 

 . خمتلفة

حترير
 األحكام املدنية

1

ساعة 15
 سنويا

1.30 
 ساعة

أعمال 
 تطبيقية

  أشهر3
 مارس مايو

التدريب على حترير األحكام و تصحيحها-
  شكال و موضوعا

مناذج جنح خمتلفة، خمالفات، حوادث مـرور،
  .أحداث، قرارات خمتلفة

حترير
األحكام 
  اجلزائية

2 
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ساعة 30
 سنويا

1.30 
 ساعة

  حماضرة
  
 جية منه

  أشهر6
  

  يناير
  

 مايو

 الوظائف اإلدارية- 1
  تنظيم و سري مصاحل النيابة-
  كيفية توزيع املهام بني و ج و مساعديه -
  متابعة نشاط الضبطية القضائية و توجيهها-
مراقبة املؤسسات العقابية، التوقيـف حتـت-

  النظر
التعامل مع الزمالء، املوظفني، أعوان القضاء،-

  .ات احملليةاحملامني، السلط
دراسة الربيد،املقصود:الوظائف القضائية-2

  من الربيد،
الشـكاوى،(مصادر الربيـد و تصـنيفه،   -

  ) املراسالت، احملاضر
  تقنيات دراسة الربيد و توجيهه،-
  التذكري و تطهري الربيد-
  متابعة الدعوى العمومية،-
التكييف القانوين للوقائع، التلبس،االستدعاء -

  يق، احلفظ و إجراءاتهاملباشر، التحق
تقنيات حترير التقارير املختلفة حول واقعة،-

ضد أحد األعوان، حول استئناف أوامر
  التحقيق، األحكام 

تنفيذ أوامر احلبس و متابعتها، أوامر-
  القبض،الكف عن البحث

إعداد أوامر التفتيش، شروطها، رخص-
  .الدفن،معاينة اجلرمية

  :املهام اخلاصة- 3
   القوة العمومية، تسخري األطباءحالة تسخري-
استقبال املواطنني و توجيههم، التكفل-

  باحتياجام
  مراقبة احلالة املدنية-
مراقبة مكاتب احملضرين و تنفيذ األحكام-

  املدنية
  .وكيل اجلمهورية و املساعدة القضائية-
  

قاضي
  النيابة

3 

ساعة 30 سلطات القاضي املدين و مفهوم اآلجال- 1  أشهر6  حماضرة 1.30 القاضي 4 
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  ريناي  منهجية  ساعة  سنويا
  مايو

  املعقولة
تقنيات التحكم يف تنظيم القسم أو الغرفة - 2

  و إدارا، تنظيم  امللفات
أدبيات إدارة اجللسة ،التعامل مع - 3

األطراف، الوكيل احملامي، يف السماع، تبادل 
العرائض و املستندات، التأشري بإيداع العرائض 

  إشكاالت اجللسة و الوثائق معاجلة
تقنيات إجراء التحقيق، مساع - 4

األطراف،مساع الشهود، إجراء املواجهات، 
حترير حماضر التحقيق،البيانات، احملتوى، التوقيع 

  و اإليداع
تقنيات إجراءات الصلح يف األحوال - 5

الشخصية، حمضر الصلح، شروطه، 
  مضمونه،التوقيع و اإليداع

عاينة، الشكل و االنتقال للمعاينة، حمضر امل- 6
  .البيانات، املعلومات، التوقيع و اإليداع

أداء اليمني، نوع اليمني، املكان، حمضر - 7
  اليمني، شكله، مضمونه، التوقيع و اإليداع

  شروط الرجوع للجدول، اإلجراءات- 8
يف التشكيلة الفردية، يف)النظر(مفهوم املداولة-

  التشكيلة اجلماعية
  لتشكيلة اجلماعيةتعيني املقرر و دوره يف ا-
دراسة امللف، التسبيب، صياغة-

  املنطوق،الطبع و اإلمضاء

 املدين

ساعة 30
  سنويا

1.30 
  ساعة

  حماضرة
  منهجية

  أشهر6
  يناير
  مايو

 صالحيات قاضي االستعجال- 1
  جمال االستعجال- 2
  خصائص االستعجال- 3
  معايري االستعجال- 4
ال ،يفاالجتاه احلديث يف قضاء االستعج- 5

  التشريع،يف االجتهاد القضائي
الشروط العامة للدعوى االستعجالية،- 6

  االستثناءات
  املبادئ األساسية ألوامر االستعجال،- 7
  آثار أوامر االستعجال-
تقنيات حترير أوامر االستعجال، الشكل،- 9

قاضي
  االستعجال

5 
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 الوقائع، األسباب، املنطوق،
  طرق الطعن يف أوامر االستعجال-
  

ساعة 30
  سنويا

1.30 
  ساعة

  حماضرة 
  منهجية

  أشهر6
  يناير
  مايو

 الدور القضائي لقاضي األحداث- 1
كجهة حتقيق،إجراءات إخطار قاض-

  األحداث
  اإلجراءات اخلاصة باألحداث

كجهة حكم،تشكيلة و إدارة جلسة-
  األحداث

  التدابري األصلية، االستثناءات
  األحداث سلطته يف مراجعة التدابري و مراقبة-
  الدور التربوي لقاضي األحداث- 2
  إجراءات محاية احلدث يف خطر معنوي-
  عالقة قاضي األحداث باملراكز املتخصصة-
  أنواع املراكز املتخصصة-
  رئاسة اللجنة التربوية-
عالقة قاضي األحداث مبصلحة املراقبة و-

  التوجيه

قاضي
  األحداث

6 

ساعة 15
  سنويا

1.30 
  ساعة

  حماضرة
  يةمنهج

  أشهر3
  يناير
  مارس

 الصالحيات اإلدارية لرئيس احملكمة- 1
  الصالحيات الوالئية- 2
األعمال اليت تدخل ضمن أحكام الوالية-

  على النفس
األعمال اليت تدخل ضمن أحكام الوالية-

  على املال
األعمال اليت تدخل ضمن أحكام الترخيص-

  و التصديق املختلفة
،إجراءاتاألوامر على العرائض،أصنافها-

 .إصدارها،آثارها،طرق و إجراءات التظلم منها

رئيس
  احملكمة

7 

ساعة 30
  سنويا

1.30 
  ساعة

  حماضرة
  منهجية

  أشهر6
  

  يناير
  مايو

 سلطات القاضي اإلداري- 1
  مرحلة التحقيق-
  مرحلة احلكم-
القيود الواردة على سلطات القاضي- 2

  اإلداري

القاضي
  اإلداري

8 
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 دور القاضي اإلداري يف تنفيذ احلكم- 3
  سلطات القاضي اإلداري اإلستعجايل- 4
  جمال االستعجال اإلداري-

ساعة 30
  سنويا

1.30 
  ساعة

  حماضرة 
  منهجية

  أشهر6
  

  يناير
  مايو

الصالحيات اإلدارية، إدارة املكتب و- 1
  تنظيمه، جرد الوثائق األساسية،

ضبط السجالت الرمسية، ترقيمها و التأشري-
  ا، حفظها عليها، االعتناء

  ترتيب امللفات و تصنيفها-
إعداد بطاقات متابعة امللفات، احملبوسني،-

  الربجمة،
تقنيات جرد امللفات و ترتيبها، ترتيب -

األصل و حمتوياته، النسخة الثانية و الثالثة و 
  حمتوياما، االستعالمات، الشكل، اإليداع

الصالحيات القضائية، مفهوم التحقيق و- 2
  هدفه

  حقيق بناء على طلب افتتاحيالت-
تقنيات التحقيق و حق الدفاع، يف تبليغ-

االام، االستجواب و املواجهة، مساع الشهود،
  مساع الضحايا

األوامر الصادرة أثناء التحقيق، شروط-
  إصدارها، متابعة تنفيذها

أوامر احلبس، مراقبة احلبس املؤقت و حاالت-
  اإلفراج و شروطه

الشكل(ة، الداخلية، الدوليةاإلنبات القضائي-
  )البيانات املضمون، تنفيذها

اخلربة، حاالت اللجوء إليها، آجال اإلجناز-
  مراقبة حمتواها، تبليغها لألطراف

  بطالن إجراءات التحقيق و اآلثار-
أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق، تبيبها،-

استخالص الوقائع، التكييف و االستدالل
  القانوين

أوامر قاضي التحقيق، اإلجراءات ، استئناف-
  راآلثا
  إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة-
التحقيق بناء على شكوى بإدعاء مدين،-

قاضي
  التحقيق

9 
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شروط قبول الشكوى، الكفالة، اإلجراءات
  األولية

البحث التكميلي، احلاالت،- 3
  اإلجراءات،اآلثار

ساعة 30
  سنويا

1.30 
  ساعة

  حماضرة
  منهجية

  هرأش6
  
  
  
  

  يناير
  

  مايو

 سلطات القاضي اجلزائي- 1
إجراءات رفع الدعوى إىل احملكمة،التلبس،- 2

االستدعاء املباشر،اإلحالة من التحقيق،
  املعارضة يف حكم غيايب

التشكيلة الفردية، حتضري ملفات اجللسة،- 3
  بطاقة إستخالصية للوقائع

التشكيلة اجلماعية، دور الرئيس، توزيع- 4
  ور املستشار املقرر،التقرير و حمتواهامللفات، د

  ضمانات حياد القاضي اجلزائي- 5
  علنية اجللسة-
التعامل مع األطراف، ضبط اجللسة، حضور-

و غياب األطراف، التأكد من هوية املتهم،
  االستجواب، األسئلة

  العدل يف احملاكمة، املساواة أمام القاضي-
احلق يف السكوت و عدم االعتراف حتت-

  اه، حق الدفاعاإلكر
  اإلثبات و قناعة القاضي- 6
  خصوصيات القاضي اجلزائي- 7
شفاهة املناقشة و املرافعة،مثول األطراف-

  شخصيا، املرافعات
الفصل يف الدعوى و طرق تقدير العقوبة،- 8

يف حالة الظروف املخففة،املشددة، وقف
  التنفيذ و شروطه

إعداد احلكم،املداولة، صياغة منطوق - 9
 ضوري، احلضوري االعتباري، الغيايباحلكم احل

  

القاضي
  اجلزائي

10 

ساعة 30
  سنويا

1.30 
  ساعة

  حماضرة 
  منهجية

  أشهر6
  
  

  يناير

 نظام املؤسسات العقابية- 1
  نظام السجون يف القانون اجلزائري-
  اجلهاز اإلداري لقطاع السجون-
  اإلشراف القضائي على تنفيذ العقوبات-

علم
السجون و
قاضي تطبيق

  العقوبات

11 
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  مايو

 قابيةنظم املعاملة الع- 2
  أوضاع املساجني و أجهزة معاجلتهم-
  رعاية املساجني و إعادة تأهيلهم-
  املعاملة خارج املؤسسات-
مهام و صالحيات قاضي تطبيق- 1

  العقوبات
دور قاضي تطبيق العقوبات يف النظام- 2

التدرجي، الورشات اخلارجية، احلرية النصفية،
  البيئة املفتوحة

طبيقحل اإلشكاالت اليت تقع بشأن ت-
  العقوبة

اإلشراف على جلنة الترتيب و التأديب،-
  شكلها، صالحياا 

ساعة 30
  سنويا

1.30 
  ساعة

  أشهر6  حماضرة
  إىل ينايرمن 
  يونيو

 القاضي و قانونه األساسي- 1
  حقوق القاضي-
واجبات القاضي، مفهوم احلياد، التحفظ،-

  االستقاللية
ؤولية القاضي، األخالقية، التأديبية،مس- 2

  املدنية،
  اجلزائية-
  الس األعلى للقضاء كهيأة تأديبية- 3

أخالقيات 
املهنة و

مسؤولية 
  القاضي

12 

ساعة 30
  سنويا

1.30 
  ساعة

  أشهر6  حماضرة
  
  من
  يناير
  إىل
  يونيو

 القاضي و املعاهدات الدولية،- 1
رقابة القاضي لصحة املعاهدة الدولية و-

  دستوريتها
  تطبيق املعاهدة الدولية،- 2
اإلبرام،(إجراءات االلتزام باملعاهدة الدولية-

  )االنضمام، املصادقة، للنشر
  حالة التحفظ على املعاهدة-
  تفسري املعاهدة الدولية،- 3
  التفسري الدويل،-
  التفسري القضائي الداخلي-التفسري احلكومي-
  القانون اإلتفاقي- 4
اإلنابة(القضائي اتفاقيات التعاون - 5

القضائية، تبليغ األعمال اإلجرائية، تنفيذ

القاضي و
العالقات 
  الدولية

13 
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 )األحكام
ساعة 30
  سنويا

1.30 
  ساعة

أعمال 
  تطبيقية

  أشهر6
  إىل  ينايرمن 
  يونيو

متثيل خمتلف األدوار يف عدة جلسات على-
  أساس ملفات حقيقية

تطبيقات 
  قضائية

14 

ساعة 30
  سنويا

1.30 
  ساعة

  أشهر06  حماضرة
  إىل ينايرمن 
  يونيو

جمموعة من احملاضرات حول مواضيع- 1
  مستجدة

جمموعة من احملاضرات حول املنظمة- 2
العاملية للتجارة، اتفاق الشراكة مع اإلحتاد

ينشطها خرباء جزائريون أو... األورويب
  أجانب 

  

مواضيع
قانونية مستجدة

15 

ساعة 15
  سنويا

1.30 
  ساعة

  رةحماض
  منهجية

  أشهر3
  إىل مارسمن 
  مايو

 التنظيم اإلداري لقطاع العدالة- 1
  وزارة العدل-
  اجلهات القضائية العدلية-
  جهات القضاء اإلداري-
  املوظفون العاملون بالقطاع-
إدارة االس القضائية، رئيس الس، النائب-

  العام وحمافظ الدولة
  الس األعلى للقضاء- 2

اإلدارة
  القضائية

16 

ساعة 15
  سنويا

1.30 
  ساعة

  حماضرة
  منهجية

  أشهر3
  إىل ينايرمن 
  مارس

 احملامون- 1
،يالضباط العموميون، احملضر القضائ- 2

  املوثق، حمافظ البيع باملزايدة
أعوان القضاء اآلخرين، املترجم، الترمجان - 3

  الرمسي، اخلبري املتصرف القضائي

أعوان
  القضاء

17 

ساعة 15
  سنويا

1.30 
  عةسا

  حماضرة
  منهجية

  أشهر3
  إىل مارسمن 
  مايو

 :الطب الشرعي
  املبادئ األساسية للطب الشرعي- 1
حتديد أسباب الوفاة، الوفاة املشكوك فيها،- 2

  .االختناق، قتل القصر
 .حتديد العجز الناتج عن اجلروح و التعدي- 3
جرائم اإلجهاض و االغتصاب، القصر،- 4

  الكبار
  قايا اإلنسانالتعرف على األشخاص و ب- 5
  أسرار املهنة الطبية و املسؤولية الطبية- 6

الطب
الشرعي و
  اخلربة العلمية

18 
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 :اخلربة العلمية
 العناصر األساسية للخربة، الشهادات الطبية- 1
  العجز املؤقت، الشفاء و تضميد اجلروح- 2
العجز اجلزئي الدائم، ضرر التأمل، الضرر- 3

  اجلمايل، تفاقم األضرار و املراجعة
، ازدواجاخلربة العقلية، العته العقلي- 4

  الشخصية، القلق،
األمراض العقلية العضوية، ضعف الذاكرة،- 5

  الصرع، االضطرابات العقلية
التسمم و اإلدمان على الكحول و- 6

  املخدرات
ساعة 15
  سنويا

1.30 
  ساعة

  حماضرة
  منهجية

  أشهر3
  إىل  ينايرمن 
  مارس

 قنية و مهامهامصاحل الشرطة العلمية و الت-
  مصاحل  حتقيق الشخصية ، مضاهاة اخلطوط-
  علم القذائف و األسلحة-
  علم التسمم، علم املتفجرات-
  اخلربة اجلنائية للتعرف على هوية الصوت-
  املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية-
  األساليب احلديثة يف اإلثبات اجليين-

الشرطة
العلمية و

  التقنية

19 

ساعة 15
  سنويا

1.30 
  ساعة

  أشهر3  حماضرة
  إىل مارسمن 
  مايو

مكانة القضاء و الصحافة يف اتمعات- 1
  الدميقراطية

املبادئ القانونية اليت حتدد عالقة القضاء- 2
  بالصحافة

دراسة بعض اجلوانب من إشكالية العالقة- 3
  بني القضاء و الصحافة

  املسؤولية اجلزائية، األخالقية، العقوبات- 4

اإلعالم و
  اءالقض

20 

  
ساعة 15
  سنويا

  
1.30 

  ساعة

 
 حماضرة

  أشهر 3
  ينايرمن 
  مارسإىل 

جمموعة من احملاضرات حول النظم-
القضائية املختلفة، ينشطها أساتذة زوار من

  اجلزائر و من اخلارج
  

القضاء
  املقارن

21 

15 
 ساعة سنويا

1.30 
  ساعة

حماضرة 
 منهجية

  أشهر  3
  مارسمن 
  مايوإىل 

مع وسائلتناول الكلمة-
اإلعالم،التدريب على تناول الكلمة أمام

  اجلمهور
االتصال أثناء ممارسة املهنة و احلوار-

القضائي، التمرن على أدبيات اإلصغاء، احلزم،

تقنيات
  االتصال

22 
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  توزيع املواد و حمتواياا األساسية مع احلجم الساعي األسبوعي والسنوي
  مليداين للسنة الثالثةبرنامج التدريب ا

  أسبوعا 16أشهر، من سبتمرب إىل ديسمرب مبا يعادل  4:املدة الزمنية
  ساعات يوميا 07ساعة، مبا يعادل  35:احلجم الساعي األسبوعي
  ساعة سنويا 560: احلجم الساعي السنوي

  
املدة نشاطات التدريب الوظائف ت/ر اجلهة

راسالت، احملاضر والتعرف على أصناف الربيد، الشكاوى، امل-
  أنواعها

  كيفية دراسة الربيد، توجيهه، و الرد عليه-
إعداد التقارير املختلفة لوكيل اجلمهورية، الشكل، املضمون، أسلوب

  التحرير، طريقة االستخالص
  التمرن على معاجلة الربيد، إعطائه الوجهة املالئمة-
  التمرن على استقبال املواطنني، االستماع، احلوار-
  تمرن على إعداد حماضر التلبس و إجراءاته و اإلملام حباالتهال-
التمرن على إعداد مقررات احلفظ، و حاالت احلفظ و طريقة-

  تبليغها لألطراف
التعرف على إجراءات متابعة ملفات التحقيق و التماسات وكيل-

  .اجلمهورية يف كل حالة
اشر، اجلدولة،التمرن على حاالت التكليف املباشر و االستدعاء املب-

  اجللسات، اإلستدعاءات و بياناا
  حضور اجللسات و التعرف على دور وكيل اجلمهورية-

أشهر3
 باحملكمة

وكيل  
 اجلمهورية

: أوال
 احملكمة

1

 إلقناع و احلياد|ا
  العدالة و وسائل اإلعالم-

30 
 ساعة سنويا

1.30 
  ساعة

 حماضرة
 منهجية

  أشهر 6
  إىل ينايرمن 

  يونيو

اللغة توزيع الطلبة على عدة مستويات
  الفرنسية

23 

30 
 ساعة سنويا

1.30 
  ساعة

 حماضرة
 منهجية

  أشهر 6
  إىل ينايرمن 

  يونيو

اللغة توزيع الطلبة على عدة مستويات
  اإلجنليزية

24 
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التمرن على إعداد صحيفة اجللسة و تنفيذها، استئناف األحكام و-
  إعداد التقارير بشأا

  املتابعة اليومية لنشاط الضبطية القضائية و توجيهها،-
  ائيةتنفيذ األحكام ، املدنية، اجلز-
  إعداد التسخريات املختلفة-
  التمرن على مراقبة احلالة املدنية، تشكيل امللفات -

متديد التوقيف حتت النظر،(التمرن على إعداد الترخيصات املختلفة 
 ).رخص الدفن، التفتيش

  تنظيم مكتب األحداث، الوثائق، السجالت-
عرف على صالحيات قاضي األحداث مبحكمة مقر الس والت-

  باقي احملاكم
  التمرن على تشكيل امللفات ، اجلرد-
  التمرن على إعداد احملاضر، خمتلف األوامر و تسبيبها-
التعرف على خمتلف التدابري اليت ميكن اختاذها، حاالت مراجعتها،-

  حضور اجللسات
  التدابري التمرن على حترير األحكام يف خمتلف-
  التمرن على تطبيقة األعالم اآليل-

قاضي  
 األحداث

2 

  التعرف على تنظيم مكتب التحقيق، الوقائع ، السجالت -
  التعرف على خمتلف إصالحيات قاضي التحقيق-
  التمرن على إعداد خمتلف احملاضر-
األصل، النسخ، الشكل،(التمرن على ترتيب وثائق امللف-

  )االستعالمات
  احلبس، الرقابة القضائيةمراقبة -
تقنيات التحقيق، مساع املتهم، االستجوابات، مساع الضحايا، طرح-

  .األسئلة، مساع الشهود، املواجهات
إجراءات معاجلة شكاوى اإلدعاء املدين، حتديد الكفاالت، مساع-

  األطراف األطراف، اإلجراءات األخرى
اإلبالغ ، إجراءالتمرن على إعداد إجراءات سري التحقيق، أوامر -

  اخلربة، املعاينة
  حضور متثيل اجلرمية، إعداد احملضر البيانات، املضمون-
  التمرن على إعداد خمتلف أوامر التصرف ، تسبيبها-
التعرف على موقف قاضي التحقيق من خمتلف التماسات وكيل-

  اجلمهورية

قاضي  
  التحقيق

3 
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  .شروط إصدار أوامر القبض، الضبط و اإلحضار، متابعة تنفيذها-
  .بات اإلفراج املؤقت، املدة ، اآلجال، و إجراءات الفصل فيهاطل-
  البحث االجتماعي يف اجلناية-
  إجراءات تسجيل اإلستئنافات يف أوامر التحقيق-
  .التمرن على تطبيقة اإلعالم اآليل-

 قبل اجللسة
  دراسة امللفات، إعداد ملخصات امللفات،-
  ستجواب، توجيه االام، املناقشةأثناء اجللسة، بداية اال-
  فتح املرافعة، الطرف املدين، النيابة، دفاع املتهم-
  ضبط سري اجللسة-
  املداولة يف التشكيلة اجلماعة، دور املقرر، النطق باحلكم-
  التعامل مع طوارئ اجللسة-
  التمرن على حترير األحكام يف خمتلف اجلنح، املخالفات-
املشددة حتت-، يف حالة الظروف املخففةالتمرن على تقدير العقوبة-

  إشراف القاضي
  وقف التنفيذ، شروطه-

القاضي 
 اجلزائي

4 

  حتضري اجللسات و دراسة امللفات-
  سري و ضبط اجللسة-
  حضور إجراءات التحقيق-
قبل الفصل يف(التمرن على حترير األحكام حتت إشراف القاضي -

حلكم، أجزاء احلكم،شكل ا) املوضوع، الشطب،الفصل يف املوضوع
  .اهلوامش، استخالص الوقائع، التسبيب، اإلمضاء و اإليداع

  

القاضي 
  املدين

5 

  التعرف على صالحيات القاضي-
  حضور إجراءات الصلح-
  التعرف على إجراءات الصلح، احملتوى إيداع احملضر-
التمرن على حترير األحكام، الشكل الوقائع السبب قضايا احلجر،-

  ...توابع الطالق، التسبيب، احلضانة الفقدان،

قاضي شؤون 
 األسرة

6 

  التعرف على اإلجراءات املسبقة للدعوى، حتضري امللفات-
  تشكيلة اجللسة ، التعامل مع املساعدين-
  التمرن على معاجلة قضايا تنفيذ اتفاقات الصلح-

القاضي 
  االجتماعي

7 
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  التعرف على إجراءات مالحقات الضمان االجتماعي-
  حكام متنوعة حتت إشراف القاضيالتمرن على حترير أ-
القاضي   التمرن على حترير أحكام ملختلف الرتاعات-

  التجاري
8 

القاضي   التمرن على حترير األحكام ملختلف الرتاعات-
  العقاري

9 

  التعرف على الصالحيات اإلدارية و الوالئية-
النضباط، متابعة نشاطكيفية توزيع األعمال على القضاة، مراقبة ا-

  القضاة، ضبط اإلحصائيات
التدريب على حترير خمتلف  العقود الترخيصات و األوامر الوالئية-

  و احلجوز املختلفة
  ...التدريب على دراسة الربيد و الرد على خمتلف املراسالت-
  التعرف على دور القاضي يف رئاسة اللجان اإلدارية االنتخابية-
  الوثائق التعرف على خمتلف-
  التدريب على إعداد ملفات التجنس-
  التعرف على خمتلف النصوص اليت حتدد صالحيات رئيس احملكمة-

 10 رئيس احملكمة 

مهام و صالحيات قاضي تطبيق العقوبات ضمن خمتلف مراحل-
  تنفيذ العقوبة

  اإلشراف على تطبيق العقوبة-
  ارئاسة جلنة الترتيب و التأديب، تشكيلتها، صالحيا-
  دور قاضي تطبيق العقوبات يف الورشات اخلارجية-

شهر01
بالس 
  القضائي

قاضي تطبيق
 العقوبات

  :ثانيا
الس 
  القضائي

11 

التعرف على مراحل وصول امللف إىل غرفة االام و جدولة-
  امللفات

  صالحيات رئيس غرفة االام، تشكيلة الغرفة، دور املقرر-
  قاريرالتدريب على إعداد الت-
  أنواع قرارات غرفة االام-
التدريب على حترير خمتلف القرارات، أوامر احلبس، أوامر-

  التصرف، قرارات اإلحالة، رد االعتبار

رئيس غرفة 
  االام

 12 

  اإلجراءات التحضريية لدورة حمكمة اجلنايات-
  دور رئيس احملكمة يف إعداد و حتضري اجللسة-
  اياتإجراءات تشكيل حمكمة اجلن-
  .حضور اجللسة و االستجوابات، و التعرف على إدارا-
  التدريب على إعداد و حتضري األسئلة-

رئيس حمكمة 
 اجلنايات

 13 
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  التدريب على إعداد بطاقة إستخالصية لوقائع امللف-
  احلكم يف الدعوى العمومية، احلكم يف الدعوى املدنية-
  ر املقرردور الرئيس و توزيع امللفات ، دور املستشا-
التدريب على إعداد التقارير،أسلوب االستخالص ، بيانات-

  التقرير، مضمونه
  التدريب على حترير القرارات يف قضايا متنوعة-

 14  الغرفة اجلزائية 

  إجراءات الصلح-القاضي املقرر-سلطات القاضي اإلداري-
  إعداد حماضر الصلح-
  إجراءات التحقيق-
  تالتدريب على حترير القرارا-

القاضي 
اإلداري 
  العادي

 15 

  الصالحيات ، التشكيلة-
  التمرن على حترير القرارات اإلستعجالية-

القاضي 
اإلداري 

  اإلستعجايل

 16 

  دور الرئيس و توزيع امللفات على املستشارين-
  دور املستشار املقرر-
  يئة و حتضري امللفات للجلسة-
  وى، املداولة و النطق بالقرارإعداد التقارير، الشكل، البيانات، احملت-
  .التدريب على حترير خمتلف القرارات-

 :الغرف 
  املدنية-
  العقارية-
  االجتماعية-
 شؤون-

  األسرة
التجارية و-

  البحرية
 االستعجال -

 17 
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يةـاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعب  

 وزارة العدل
ا للقضـاءـاملدرسـة العلي  

 

 
   2012- 2011ائمــة األساتــذة لسنــة ق

 55= العــــدد :    القضــــاة- 1

اللقـب و االسـم املــادة املدرســة   مالحظــــة  الرقــم
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.1 أزرو حممد قانون العقوبات-

 اإلجراءات اجلزائية-
 رئاسة احملكمـة -

اهلامشي بن عبد السالم 2.

 قاضي النيابـة-
  اجلزائيةقانون اإلجراءات  -

.3 باشا بومدين

.4 بايو سهيلة  حترير األحكام املدنية واجلزائية-

  القاضي اإلستعجالـي -
  رئاسة احملكمة  -

.5 بداوي علي

.6 براهيمي فتيحة القاضي اجلزائي-

  اإلفالس والتسوية القضائية-
  القانون التجاري -

.7 بركان مجيلة

 املنازعات العقارية-
   -ملدنيةحترير األحكام ا 

.8 بعزيزي نادية

.9 بلقاسم عبد القادر قانون األسرة-

.10 بليح مرمي قانون العمل-

 القاضي اإلداري-
  املنازعات اإلدارية -

.11 بن صاولة شفيقة

.12 بوخرصة يوسف اإلجراءات املدنية-

.13 بوداش رابح قانون العقوبات-

.14 بوشارب طــه  قانون اإلجراءات املدنية-

 ملنازعات العقاريةا-
  القاضي املدين -

.15 بوعمران فريدة

.16 بوغابة أمحد أمني قاضي التحقيق-

.17 بوغابة حممد اإلجراءات اجلزائية-
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  قانون اإلجراءات املدنية -
  اإلثبات املدين و اجلزائي -
  القاضي املدين -

.18 توايت الصديق

  اإلفالس والتسوية القضائية -  
  ائية اإلجراءات اجلز -
  قاضي النيابة  -

.19 جادي عبد الكرمي

.20 حاج ميهوب كمال القاضي اجلزائي-

.21 محاد حفيظة منازعات العمل-

.22 محدان عبد القادر أخالقيات املهنة-

 قاضي األحداث-
  املنازعات اإلدارية -

.23 خطايب نسيمة

.24 داودي غنية  قانون اإلجراءات املدنية-

 املنازعات العقارية-
  القاضي املدين  -

.25 دحو نصرية

.26 درار مرمي القاضي اجلزائي-

.27 رقاد حممد  قانون اإلجراءات املدنية-

 قاضي النيابة-
  قانون اإلجراءات اجلزائية -

.28 زغمايت بلقاسم

.29 زواوي عبد الرمحن القاضي اجلزائي-

.30 زودة عمر اإلجراءات املدنية-

.31 زيغـة مجيلة   قانون اإلجراءات اجلزائية-

 اإلجراءات اجلزائية-
  قاضي النيابة -

.32 ساهل عبد احلميد

.33 سليماين فريدة املنازعات اإلدارية-

.34 شباح ميلود القاضي اإلستعجايل-
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.35 شريف مرمي قاضي األحداث-

 املنازعات العقارية-
  القاضي املدين -
  

.36 شيخي سلمى

 قانون العقوبات-
  م اجلزائية واملدنيةحترير األحكا -
  القاضي اجلزائي -

.37 صحراوي عبد القادر

.38 صخري سهام القانون التجاري-

.39 صخري مباركة قاضي األحداث-

 أعوان القضاء-
  إجراءات جزائية-

.40 عمارة حممد

.41 عواق أمحد القاضي اجلزائي-

.42 فضل اهللا صادق قاضي التحقيق-

.43 فليون خمتار إدارة القضاء-

 القانون اإلداري-
  القاضي اإلداري -

.44 فنيش كمال

.45 قادري يوسف قاضي التحقيق-

.46 قامسـي مجال اإلجراءات املدنية-

 القاضي املدين-
  حترير األحكام املدنية واجلزائية -

.47 قراوي مجال الدين

.48 قريف ميينـة القاضـي املدنـي-

.49 كيحل عبد الكرمي منازعات العمل-

 قانون العقوبات-
  

.50 كيم مبارك
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 املتقاعدين واملنتدبني لدى مؤسسات أخرى  األساتذة القضاة- 2
  10= العدد

  

 القاضي اإلداري-
  املنازعات اإلدارية -
   

.51 مورسلي وهيبـة

.52 ميقاري كرمية  حترير األحكام املدنية واجلزائية-

.53 ميهوب بشرى القاضي املدين-

.54 نعرورة عمارة منازعات العمل-

 قانون العقوبات-
  

.55 نعيجاوي مجال

اللقـب واإلسـم املــادة املدرســة  املالحظــة  الرقــم

.1 بن شاوش كمال تطبيقات  قضائية-  قاضي متقاعد 

 قانون العقوبات- قاضي متقاعد.د
  القانون اجلنائي لألعمال  -
 املنازعات اجلمركية  -

بوسقيعة أحسن 2.

 القاضي اإلداري- ة متقاعدة قاضي
  املنازعات اإلدارية  -
  القانون اإلداري  -
  منازعات الضمان االجتماعي  -

.3 توافق مليكة

.4 دربوشي نور الدين القانون اإلداري واملؤسسات اإلدارية-  منتدب برئاسة اجلمهورية 

 حترير األحكام املدنية- قاضية متقاعدة
  و اجلزائية 

.5 لبيض غنية
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 ذة اجلامعييــن األساتــ- 3

  36= العــدد

منازعات العمل والضمان االجتماعي -  ضو جملس األمة ع .6 لوحايديـة علي

.7 جمحودة أمحد اإلجراءات اجلزائية-  حمامي 

 القاضي اجلزائي-  متقاعــدة
  قانون املنافسة -

.8 مطـالوي عائشة

.9 معزوز مجال قانون العقوبات-  

.10 مريينـي عائشة قاضي األحداث-  متقاعــدة

املــادة املدرســة   اللقــب واالســم الرقم

 القانون الدويل اخلاص -  
التحكيم وتنفيذ السندات  -

  األجنبية 

 01 أكرون الياقوت

 02 األنور عبد الرحيم  قانون األسرة  -  

 03 العيديل حممد الصاحل  الطب الشرعي -  
 القانون التجاري -  

  ارية املنازعات التج -
 04 بلخيضر عبد احلفيظ

 05 بلقامسي كهينـة  القانون املدين-  
 القانون املدين -  

  املنازعات العقارية  -
 06 بن رقية بن يوسف

 07 بن زايد سليمة  القانون املدين-  

 08 بن علي أمحد  اإلعالم اآليل -  

عالقة القاضي الداخلي-    09 بوروبة ساميـة
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  بالقانون الدويل 

 10 بوزناده معمر  قانون األسرة-     

 11 بوشعيب عبد العزيز  علم البيان -  

 12 بوقميجة جنيبة  امللكية الفكرية -  

 13 بومايت عهـد  القانون املدين-  

 14 حامق ذهبيـة  املنهجية -  

 15 حامي حيـاة  القانون املدين-  

 16 حسيين عزيزة  القانون املدين-  

 17 نـةحوحـو ميي  املنهجيـة-  

 18 خاللفـة  يـة  القانون التجاري-  

 19 زاهي عمـر  امللكية الفكرية -  

 املنازعات اإلدارية -  
  القانون اإلداري  -

 20 زنيبع علـي

عالقة القاضي الداخلي-  
 بالقانون الدويل 

احلريات العامة وحقوق  -
  اإلنسان 

 21 ساحلي مايـا

 22 سادات فطـة  املنازعات اإلدارية -  

 23 طرفاين حممـد  واريث امل-  
 24 عمور بن حليمـة  تقنيات البنوك -  
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  املوظفيــن -4 -

  15= العــدد

 25 قاهر حممد الشريف  علم البيان-  
عالقة القانون الداخلي -  

  بالقانون الدويل 
 26 قمودي سهيلـة

 27 كراش ليلـى  القانون املدين-  
حللو غنيمـة القانون املدين -     28

  قانون األسرة -  
  املنهجية  -

 29 نور الدينملطاعي

 30 مراح فتيحـة  الطب الشرعي -  
  املنهجية-  

  التحكيم و القانون الدويل -
 31 معرف ربيعة

  القانون املدين-  
  

 32 مالّك فايـزة

طرق التنفيذ وإشكالته-  
 اإلثبات املدين -
  املنازعات البحرية -

 33 ملزي عبد الرمحن

 34 نساخ فطيمـة  القانون املدنـي-  

 35 بن روان بلقاسم  اإلتصالتقنيات-  

 36 شيهوب مسعود  املنازعات اإلدارية-  

  املالحظــة  املــادة املدرســة االسم واللقــب الرقــم

    اإلعالم اآللـي- العماري فاطمة 01
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   الثانــوي أساتــذة التعليــم  -5 
  14= العــدد 
  

    اإلعالم اآللـي- برنو كمال 02

    اإلعالم اآللـي- برنو مرمي 03

  املنازعات اجلبائية - يبساعد عل 04
  املاليـة العامـة   -

  

    قانون التأمينات - بن قارة بومجعة 05

    قانون اجلمارك   -    جبارة عمر شوقي 06

  متقاعــد  أعوان الدولة - خريف اهلامشي 07

   الفرنسية- سواليلي زينب 08

   اإلجنليزية- طيبوين فاطمة 09

ملراقبة والتحقيق مكلفة با  تقنيات البنوك- فاسخ آمال 10
باملؤسسات ذات الطابع 

  االقتصادي
    امللكية الفكرية - قادري نبيلـة 11

    اإلعالم اآليل- خمباط عبد الرمحن 12

  متقاعــد  الصفقات العمومية - منصورة بوزيان 13

    اإلعالم اآللـي- نايت حيي بالل 14

  اإلعالم اآللـي- منور ياسني 15
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  املالحظــة  املــادة املدرســة اإلســم واللقــب الرقــم

   الفرنسية- أوشان فريدة 01

   الفرنسية- بلعنتر عائشة 02

   الفرنسية- بن دايل نشيدة 03

   اإلجنليزية- بن لعالم عزيز 04

   اإلجنليزية- بوبكر سعيدة 05

  متقاعــد رنسيةالف- جنيدي كمال 06

  متقاعــدة اإلجنليزية- شرشايل وهيبة 07

   اإلجنليزية- شلحة جويدة 08

  متقاعــدة الفرنسية- عابد منرية 09

  متقاعدة اإلجنليزية- علواين منرية 10

   الفرنسية- عيساين نسيمة 11

   اإلجنليزية- كركوش وردية 12

  قاعــدة مت اإلجنليزية- كنتيل نشيدة 13

   الفرنسية- منصورة مفيدة 14

  
 املهــن احلــرة - 6

 
  04= العــدد

  
  املالحظــة  املــادة املدرســة اإلســم واللّقــب الرقــم

  حمامية الفرنسيـة- عبـادة نشيــدة 01

  حمافظ حماسيب  احملاسبـة التجاريـة- ثابـت مـراد  02
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  حمامي   ألحكام املدنية حترير ا- بـن هين عبـد القـادر 03

خبري  قضائي حماسيب معتمد   احملاسبة التجارية - حديد عبد احلميد 04
  لدى احملاكم واالس

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    2012-2011خمتلف فئات الطلبة القضاة خالل السنة األكادميية 
  
 الدفعات

   أجانب مواطنون
  اموع
 

 نساءرجال نساءرجال
عسكريوونمدني

 ن
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 297 -- 1452150السنة الثالثة-20الدفعة 
 458 -- 237-221السنة الثانية-21الدفعة 
 473 4 2371231السنة األوىل-22الدفعة 

1.228 -4 6033618اموع العام
 

 :حضور الطلبة القضاة باملدرسة 
  طالبا قاضيا 931=  458 + 473= لثانية السنة ا+السنة األوىل :2011من سبتمرب إىل ديسمرب 

  طالبا قاضيا 770 = 297+  473= السنة الثالثة + السنة األوىل :2012من يناير إىل أبريل 
  طالبا قاضيا 755=  297+  458= السنة الثالثة+ السنة الثانية :2012من مايو إىل يوليو 

  :حضور الطلبة القضاة باملدرسة
حضور  
  الطلبة

سبتم
 بر

أكتو
 بر

نوفم
 بر

ديسم
 بر

غشت يوليو يونيو مايو أبريلمارسفربايريناير

 عطلة 755 755 755 931931770770770770 931 931باملدرسة
 

 :حضور الطلبة القضاة باجلهات القضائية
  طالبا قاضيا   297= السنة الثالثة =  2011من سبتمرب إىل ديسمرب 

  طالبا قاضيا  458= انية السنة الث= 2012من يناير إىل أبريل 
  طالبا قاضيا 477= السنة األوىل= 2012من مايو إىل يوليو 

حضور  
  الطلبة

سبتم
 بر

أكتو
 بر

نوفم
 بر

ديسم
 بر

غش يوليو يونيومايو أبريلمارسفربايريناير
 ت

عطلة 473 473 473 297297458458458458 297 297باحملاكم
  

  :توزيع الطلبة القضاة
حضور  
  الطلبة

سبتم
 بر

أكتو
 بر

نوفم
 بر

ديسم
 بر

غشت يوليو يونيو مايو أبريلمارسفربايريناير

 عطلة 755 755 755 931931770770770770 931 931باملدرسة
 عطلة 473 473 473 297297458458458458 297 297 باحملاكم

  ــــة القضـــاةالطلب تدريبالتوزيع الزمين ملختلف مراحل 
 الوطنية لاللتحاق بسلك القضاءإجراء املسابقة:  1-الدراسيةالسنة
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  إشهار ملسابقة الدخول للمدرسةمحلة:نوفمرب –أكتوبر  –سبتمرب
  نشر قرار فتح املسابقة يف اجلريدة الرمسية :يناير 

   فرباير من كل سنة 28أجل وآخر -أول فرباير التسجيالت من:  فرباير–
   28و  27و  26إجراء اختبارات القبول ألويل أيام : رس ما–
   الكتابية للقبول االختبارات وراق أتصحيح  : أبريل و مايو -

  للقبول  الشفهية االختبارات: آخر يونيو
 إعالن نتائج القبول النهائي: يوليو 31

 التدريببداية                                

يوليو غشت يونيو يوما فرباير مارس أبريل يناير ديسمرب نوفمرب سبتمرب أكتوبر
العطلة
السنوية

التدريب امليداين 
 يالكتشاف احمليط القضائ

  )أشهر 3(

 )أشهر8(باملدرسةالدراســـــــة: السنة األوىل

 

العطلة
السنوية

 الدراسةاستئناف 
  ) أشهر 3(باملدرسة 

3+4(باملدرسة الدراسة:  الثانيةالسنة  )أشهر 4(احملاكم لدىالتدريب
  )أشهر 7= 

العطلة
السنوية

التدريب يف االس القضائية:السنة الثالثة  )أشهر 7(باملدرسة  الدراسـة
  )أشهر 4(لالستئناف 

 
                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 اجلمهـورية اجلزائـرية الدميقراطيـة الشعـبية

 وزارة العدل
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 يا للقضاءاملدرسة العل

 

 املديـر العام

مايو   2اجلزائر يف                                                         2011/ م ع / م ع ق :          /رقم 
2011  

  
  أجندة تكوين الدفعة الثانية و العشرين

  
  2012- 2011 -السنة األوىل 

  املراحل الفـترات املدة
 

   2012مارس 31إىل2011سبتمرب11من أسبوعا 29
       

 الدراسة باملدرسة

                2012أبريل7إىل1من أسبوعا
     

 املراجعة

 2012أبريل 19إىل8من أسبوعان 
 

 اختبارات كتابية

  2012أبريل إىل أول مايو20من  أسبوعا
  

  العطلة

      2012يوليو28مايو إىل2من أسبوعا 13
       

ب امليداين باحملاكمالتدري

  العطلة السنوية    2012سبتمرب8يوليو إىل29من أسابيع 5

  2012سبتمرب  9األحد :2013-2012بداية السنة الثانية
  

 13على أن يكون استئناف الدراسة يوم  األحد  2011نوفمرب  12إىل  6من األحد  عطلة عيد األضحى *
  2011نوفمرب 

  
  

 رية الدميقراطيـة الشعـبيةاجلمهـورية اجلزائـ
 وزارة العدل
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 املدرسة العليا للقضاء

           

  املـدير العام
  2011مايو  2اجلزائر يف                                                2011/م ع/ م ع ق :           الرقم 

  
  

  أجندة تكوين الدفعة الواحدة و العشرين
  

  2012- 2011 –السنة الثانية 
  

 املراحل الفـترات املدة
  2011ديسمرب 29سبتمرب   إىل11من أسبوعا 16

 
 الدراسة باملدرسة

التدريب امليداين على مستوى احملاكم 2012أبريل30يناير  إىل2من أسبوعا 17
 واالس القضائية

 2012مايو31إىل2من أسابيع 4
 

استئناف الدراسة باملدرسة

  2012يونيو 9إىلمن أول أسبوعا
 

 املراجعة

  2012يونيو21إىل 11من أسبوعان
 

  االختبارات كتابية

  2012سبتمرب8يونيو  إىل 24من أسابيع  9
  

  العطلة السنوية

  2012سبتمرب  9األحد:2013-2012بداية السنة الثالثة
  

 13يكون استئناف الدراسة يوم األحد على أن  2011نوفمرب  12إىل السبت  6عطلة عيد األضحى من األحد * 
  2011نوفمرب 

  
  

 اجلمهـورية اجلزائـرية الدميقراطيـة الشعـبية
 وزارة العدل
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 املدرسة العليا للقضاء

 

 املديــر العــام

 2اجلزائر يف                                                                 2011/م ع / م ع ق :          /رقم 
  2011ايو م
  
  

  أجندة تكوين الدفعة العشرين
  

  2012-2011 -السنة الثالثة 
 املراحل الفـترات املدة

التدريب امليداين على مستوى احملاكم و  2011ديسمرب  29سبتمرب إىل11من  أسبوعا 16
 االس القضائية

    2012مايو 17يناير إىل2من أسبوعا 20
                 

باملدرسةالدراسة 

         2012مايو26إىل20من أسبوعا  
           

 املراجعة

     2012يونيو 7مايو إىل27من أسبوعان
               

االختبارات الكتابية

  
  
  
  

 أسبوعان

 
                              2012أبريل  14السبت 
                              2012أبريل  28السبت 
      2012يونيو  10األحد 

   2012يونيو  21إىل اخلميس 11من االثنني 

:اختبار التخرج
  اختبار كتايب مبادة السنة األوىل -1
  اختبار كتايب مبادة السنة الثانية - 2
  اختبار يف مادة حترير مقرارات قضائية -3
  حمادثة و أسئلة يف الثقافة القانونية العامة -4

 2012آخر يوليو :حفل التخرجاختيار املناصب و
  
على أن يكون استئناف الدراسة يوم األحد  2011نوفمرب  12إىل السبت  6من األحد  عطلة عيد األضحى *

  2011نوفمرب  13
  

   
         

  
 2011/2012توزيـع دورات التكويـن المستمـر لسنة 
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 املالحظات فئات القضاةاملواضيعالفترة                   

  التحقيق اجلدد قضاةقاضي التحقيق2011أكتوبر 06اىل2من  01

02                    
 التعاون اجلزائي الدويل 2011أكتوبر 20إىل  16من 

  قضاة اجلزائي 
التحقيق، النيابة،احلكم  (

 ) اجلزائي

بالتعاون مع منظمة األمم 
املتحدة حملاربة اجلرمية 

 UNODCواملخدرات 

03                    
  رؤساء حماكم رئاسة حمكمة  2011أكتوبر 27إىل  23من 

نوفمرب عيد الثورة 1(أيام 4ووكالء اجلمهورية اجلددوكيل مجهورية2011وفمرب 3أكتوبر إىل 30من04
( 

/                    
 2011نوفمرب  06هذه الفترة تتزامن مع عيد األضحى املبارك  2011نوفمرب 10إىل  06من 

باالتفاق مع  قضاة األحداث اجلددقاضي األحداث2011نوفمرب 17إىل  13من05
 UNICEFاليونيسيف

تكوين املكونني يف جمال2011نوفمرب 24إىل  20من06
 قانون األسرة 

ملكونني لدول األساتذة ا
املغرب العريب يف  حدود 

 لكل دولة 5

يف اطار التعاون  مع احتاد  
    UMAاملغرب العريب

 ديسمرب 1نوفمرب إىل  27من07
2011  

  قضاة التحقيق اجلددقاضي التحقيق

  قضاة األحداث اجلددقضاء األحداث2011ديسمرب  8إىل  4من08

باالتفاق مع  قضاة شؤون األسرةمنازعات شؤون األسرة2011ديسمرب 15إىل  11من09
 UNICEFاليونيسيف

  رؤساء حماكماحلجوز2012ديسمرب 22إىل  18من10

قضاة +قضاة املدين احلجوز2011ديسمرب 29إىل  25من11
 عقاري

 

التحقيق (قضاة اجلزائي القانون اجلنائي لألعمال2012يناير  5إىل   2من12
 )ةالنياب+

 

رؤساء األقسام على املنازعات التجارية2012يناير 12إىل  8من13
 مستوى احملاكم

 

 قضاة القسم االجتماعيمنازعات العمل2012يناير  19إىل  15من14

 رؤساء األقسام على شروط الدعوى وقواعد2012يناير 26إىل    22من15
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 مستوى احملاكماالختصاص

  قضاة اإلداريالقضاء اإلداري2012فرباير 2 يناير إىل 29من16

 2012فرباير  9إىل  5من 17
كيفية تقدمي احملاضرات
يف جمال القانون الدويل 

 اإلنساين

بقية اموعة املستفيدة 
من التكوين سنة 

2010/2011 

بالتعاون مع اللجنة الدولية 
 C ICRللصليب األمحر

18                    
النيابة ، (قضاة اجلزائي القانون اجلنائي لألعمال 2012فرباير 16إىل  12من 

  )التحقيق

  قضاة املدينقاضي االستئناف املدين2012فرباير  23إىل  19من19

مستجدات قانون 2012مارس  1فرباير إىل   2026
 العقوبات

التحقيق، (قضاة اجلزائي 
النيابة، احلكم اجلزائي 

 

منازعات العمل 2012مارس  8إىل  4من 21
 والضمان االجتماعي

 قضاة القسم االجتماعي

التحقيق، (قضاة اجلزائي القانون الدويل اإلنساين 2012مارس  15إىل  11من   22
 )النيابة

بالتعاون مع اللجنة الدولية 
 CICRللصليب األمحر

منازعات العقار الفالحي 2012مارس  22 إىل 18من 23
  قضاة العقاري والصناعي والسياحي

قضاة +قضاة املدين احلجـوز 2012مارس  29إىل  25من 24
 العقاري

 

قضاة +قضاة املدين املنازعات العقارية 2012أبريل  5إىل  1من 25
 العقاري

 

شروط الدعوى وقواعد 2012أبريل  12إىل  8من 26
 اصاالختص

  مستشاري االس

رؤساء الغرف التجارية املنازعات التجارية 2012أبريل  19إىل  15من 27
 على مستوى االس

 

التحقيق، (قضاة اجلزائي قاضي االستئناف اجلزائي 2012أبريل  26إىل  22من 28
 )النيابة

 

رف  مستشاري الغمنازعات إدارية2012مايو  3أبريل إىل  29من     29
 اإلدارية 

 

  قضاة شؤون األسرة منازعات شؤون األسرة2012مايو 10إىل  6من30

  قضاة التجارياملنازعات التجارية2012مايو  17إىل  13من31

 قضاة +قضاة املدين املنازعات العقارية2012مايو  24إىل  20من32
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 العقاري

وقواعدشروط الدعوى 2012مايو  31إىل  27من 33
 االختصاص 

رؤساء الغرف على 
 مستوى االس

 

 2012يونيو  07إىل  03من 34
مستجدات قانون
  العقوبات

 و اإلجراءات اجلزائية
 قضاة اجلزائي
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 مالحظـة فئات القضـاة املواضيــعالفتــرة

 تحقيق اجلددقضاة ال قاضي التحقيق2011أكتوبر 06إىل   02من 01

  رؤساء حماكم رئاسة حمكمة 2011أكتوبر 27إىل  23من 02

وكالء اجلمهورية  وكيل مجهورية 2011نوفمرب 03أكتوبراىل 30من 03
 اجلدد

أيام 4 
نوفمرب 1(

 )عيد الثورة 

 قضاة التحقيق اجلدد قاضي التحقيق2011نوفمرب 17إىل  13من 04

 قضاة األحداث اجلدد قضاء األحـداث 2011ديسمرب01نوفمرب إىل  27من05

 قضاة األحداث اجلدد قضاء األحداث2011ديسمرب 08إىل  04من 06

توزيع دورات التكويـن المستمر الخاصة بالوظائف لسنة 
2011/2012
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة العـدل
  املدرسة العليا للقضـاء

  
  القاعدي   دريبمذكرة تتعلق بالت

  .عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل املدرسة العليا للقضاء مؤسسة
مبوجب القانون  مدرسة عليا للقضاء، وحولت إىل "املعهد الوطين للقضاء"حتت تسمية  1990سنة  أنشئت

  .املتضمن القانون األساسي للقضاء 2004سبتمرب  6املؤرخ يف  11-04العضوي رقم 
  .يسريها مدير كما زودت مبجلس علمييدير املدرسة جملس إدارة و
  أهداف التأهيل القاعدي

ميتاز التكوين باملدرسة بطابع املهين و التأهيلي، هدفه تكوين قضاة أكفاء، يتلقون تكوينا عاما يف شىت ااالت 
  .حسبما يقتضيه التنظيم القضائي و القانون األساسي للقضاء

كل وظائف النيابة أم احلكم  دون استثناء،بإمكانه أن ميارس،  إن القاضي بصفته عضوا  يف تشكيلة وحيدة ،
  .خالل مساره املهين 

يتكفل الطلبة القضاة، الذين أثبتوا بعد التكوين استعدادهم ملمارسة مهنة القضاء، مبسؤوليات يف الوظائف من 
  .مساعدو بإمكام أن يعينوا يف إحدى وظائف قاضي حكم ، أو كيل مجهورية . الرتبة الثانية

يف جعل الرجل القانوين الكفء، قاض متمكن بإمكانه ممارسة كل الوظائف املدرسة العليا للقضاء يتمثل دور 
  :القضائية، ومن مث فإن أهداف التكوين تتمحور فيما يأيت

  تعزيز املعارف القانونية والقضائية وتعميقها، - 1
مارسات القضائية من خالل دراسة ملفات حية، مع منح مهارات تقنية مهنية لربط املعارف اإلجرائية بامل - 2

  تطوير قدرات التنظيم و التحليل و التلخيص والتحرير لدى الطلبة القضاة،
  .و تزويد الطالب القاضي بآداب وأخالقيات مهنة القاضي- 3

اجعة يف إدخال إصالحات ترمي إىل مر 2001-2000ابتداء من السنة اجلامعية املدرسة العليا للقضاء شرعت 
شروط االلتحاق باملدرسة مبسابقة وطنية، وسري الدراسة ملدة ثالثة سنوات و كذا التدريبات امليدانية على مستوى 

  .اهليئات القضائية
  .تعد املعارف القانونية مكتسبة عند النجاح يف مسابقة الدخول و تعزز خالل السنة األوىل من التكوين

  برنامج  التأهيل -أوال
يف مراجعة حمتوى التكوين وتوزيع مراحل التدريبات امليدانية واألهداف احملددة لكل سنة من  املدرسةشرعت 

  .التأهيل وذلك لضمان تكوينا يواكب تطور املؤسسة القضائية ولتحقيق األهداف املذكورة أعاله
  برنامج السنة األوىل - 1

، فإن )والتدريب على مستوى احملاكم سةاملدرمبا فيها الدراسة على مستوى (خالل السنة األوىل من التأهيل 
  .الطالب القاضي يدعم و يعمق و يوحد مستواه
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، تتبع بتدريب ميداين ملدة ثالثة املدرسةختصص هذه السنة من التكوين أساسا إىل متابعة الدروس على مستوى 
تابة الضبط، و إدارة ك(يهدف إىل تعريف الطالب القاضي مبحيط العدالة واكتشافه ) مايو، يونيو، يوليو(أشهر 

  ).السجون و الشرطة والدرك الوطين وأعوان القضاء
  : أهم املواد املدرسة خالل السنة األوىل من التكوين

اإلجراءات املدنية ، اإلجراءات اجلزائية، القانون اجلنائي العام، اإلثبات املدين واجلنائي، القانون اإلداري، القانون 
، القانون العقاري، القانون التجاري، قانون األسرة، املنهجية القانونية، املالية العامة، )العقود وااللتزامات(املدين 

ملفات، بنك املعلومات لتكوين ملفات شخصية وقضائية، نصوص تشريعية : استخدام برامج (اإلعالم اآليل
  .ة، اللغة الفرنسية وفقه اللغة العربية، احملاسبة التجارية، اللغة اإلجنليزي...)وتنظيمية، االنترنيت، الربيد اإللكتروين

ينتقل إىل السنة الثانية الطلبة ). دراسة، وتدريبات(عند اية السنة األوىل، جيرى الطلبة القضاة امتحانات سنوية 
  .20من  10القضاة الذين حتصلوا على معدل يساوي أو يفوق 

  برنامج السنة الثانية - 2
وكذا تدريبات ميدانية على مستوى  املدرسةلثانية، الدراسة على مستوى يتابع الطلبة القضاة، خالل السنة ا

  .احملاكم
اإلجيار املدين، منازعات : يتمثل املنهج العلمي املعتمد يف تلقني الطلبة القضاة تطبيقات يف املنازعات القضائية

ازعات العمل والضمان االجتماعي، األحداث، منازعات امللكية الفكرية، املنازعات العقارية، املنازعات التجارية، من
املنازعات اإلدارية، التقنيات املصرفية، املنازعات اجلمركية، عالقة القاضي الداخلي بالقانون الدويل، القانون اجلنائي 
اخلاص، قانون األعمال، منهجية حترير األحكام املدنية و اجلزائية، التطبيقات القضائية، اللغة الفرنسية واللغة 

  .زيةاإلجنلي
تدرس كل مادة على شكل حماضرات منهجية، ندوات دراسية، متثيل أدوار على شكل أفواج صغرية، تتكون من 

دقيقة العناصر النظرية للموضوع املدرس يدعمه  20إىل  15طالبا قاضيا على األكثر، يذكر األساتذة ملدة  25
يعيد الطلبة القضاة األعمال . ريعية أو تنظيميةبتعليق على قرارات أو استشارة قانونية أو تعليق على نصوص تش

  .املنجزة اليت يتم تصحيحها مجاعيا
يشمل التكوين على التقينات وجماالت االختصاص احمليطة باال القضائي، مواد تدرس باملدرج كأخالقيات 

  .ة وحقوق اإلنساناملهنة وآداب القضاء، إدارة القضاء، فقه اللغة العربية، أعوان  القضاء، احلريات العام
يناير، (أشهر ) 4(خالل السنة الثانية من الدراسة، يعني الطلبة القضاة يف احملاكم إلجراء تدريب ميداين ملدة أربعة 

  ).فرباير، مارس و أبريل
وفرعيهما كما أن النيابة العامة والتحقيق ) القسم اجلزائي والقسم املدين(جيرى التدريب امليداين يف القسمني 

  .ان كذلك موضوعا التدريبيعترب
باإلضافة إىل ذلك، تربمج زيارات دراسية إعالمية، السيما لدى الشرطة وشركات التأمني واحلفظ العقاري 

  .وإدارة الضرائب وتنظم هذه الزيارات حتت إشراف مؤطر التدريبات، يسمى القاضي املكون
توى اجلهة القضائية اليت تابع فيها الطالب القاضي يقيم التدريب امليداين باختبارات كتابية وشفوية على مس

  .املدرسةتدريبه، وترسل النقاط إىل 
للمرة الثانية وبعد شهرين من  املدرسةبعد أربعة أشهر من التدريب امليداين، تستأنف الدراسة على مستوى 

  .خيضع الطلبة القضاة خالل شهر يوليو المتحانات االنتقال) مايو ويونيو(استئنافها 
 20من  10يعلن الس العلمي انتقال الطلبة القضاة الذين حتصلوا على املعدل املطلوب الذي يساوي أو يفوق  

  .إىل السنة الثالثة
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  برنامج السنة الثالثة - 3
يشرع الطلبة القضاة السنة الدراسية بتدريب ميداين ملدة أربعة أشهر على مستوى احملاكم واالس القضائية من 

  .ديسمرب من كل سنة 31رب إىل أول سبتم
انطالقا من املعارف املكتسبة يف فترة الدراسة . يعترب التدريب امليداين فترة مميزة الكتساب اخلربة امليدانية

باملدرسة، يثري الطالب القاضي و جيسد  أثناء التدريب امليداين استيعابه لسري االس القضائية و يعمق فكره حول 
  .اضي وآدابه لتكوين شخصيته املهنية أخالقيات مهنة الق

ينبغي للطالب القاضي أن ال يكون جمرد مالحظ، و لو كان شديد االنتباه، بل عليه و منذ تعيينه أن يشارك 
مباشرة يف كل النشاطات بتوجيه القضاة املشرفني على التدريب، حيث ال ميكن االستغناء عن نصائحهم وآرائهم 

  .إلعطاء التكوين كل فعاليته
تعترب السنة األخرية سنة تطبيقية تعتمد على حترير األحكام لوقائع حية ميارس الطالب القاضي خالهلا مهام 

  .القاضي حتت إشراف األستاذ
تشمل املواد املدرسة السيما . ترتكز دروس السنة الثالثة على خمتلف وظائف قاضي احلكم و قاضي النيابة

رئيس احملكمة، النيابة العامة، قاضي االستعجال، قاضي :يكتسبها قاضي املستقبلالوظائف و املهارات اليت البد أن 
األحداث، القاضي اإلداري، قاضي التحقيق، قاضي تطبيق العقوبات، القاضي اجلزائي، الشرطة العلمية والتقنية، 

يقوم بتدريسها أساتذة مادة (الطب الشرعي، علم النفس، حماضرات قانونية مستجدة، التطبيقات القضائية املقارنة 
  .، اإلجنليزية القضائية و اللغة الفرنسية)عرب وأجانب مدعوون 

ختتم السنة الثالثة باختبارات كتابية وشفهية باملدرسة يف إطار امتحان التخرج يرتب الطلبة على إثره مما يسمح 
  .لهلم اختيار تعيينام، حسب الترتيب االستحقاق، وفق قائمة يقترحها وزير العد

قرار ( خيتار الطلبة القضاة تعيينهم يف منصبهم األول حبرية حسب ترتيب االستحقاق وبدون أي اعتبار آخر 
  ).، يتعلق بتقييم الدراسة ومراقبة الطلبة القضاة باملدرسة العليا للقضاء2003يناير  29مؤرخ يف 
   مناهج التدريس -ثانيا
  احملاضرات اخلاصة  - 1

بة القضاة والتفتح على احمليط العام، تربمج حماضرات خاصة لصيقة بالقانون يف برنامج سعيا إلثراء معارف الطل
اإلثبات اإللكتروين، اإلثبات : ينشط هذه احملاضرات شخصيات وطنية وأجنبية، نعين على سبل الذكر. التكوين

  .اخل…العلمي، األنظمة القضائية يف بعض الدول، الوساطة، التحكيم، الصلح
  . ألساتذة والطلبة القضاة حماضرات تنظمها احملكمة العليا وجملس الدولة واملؤسسات الوطنية األخرىكما حيضر ا

  :حضور اجللسات وإعادة متثيلها  - 2
، حيضر الطلبة القضاة خالل فترة الدراسة باملدرسة جلسات "تطبيقات قضائية"تدعيما للدروس املمنوحة يف مادة 
تسمح هذه الطريقة من التعرف بصفة ملموسة على . ليت تعاجل القضايا اهلامةحمكمة اجلنايات واجلنح وخاصة ا

  .اإلجراءات املطبقة
بعد مشاركتهم يف جلسات حمكمة اجلنايات، يقوم الطلبة القضاة بإعادة متثيل اجللسة حتت إشراف قاض أستاذ 

  ".التطبيقات القضائية"مادة 
القضاة باكتشاف نقائصهم وتصحيح أخطائهم على ضوء احللول  تسمح هذه املنهجية العملية و احلوارية للطلبة 

  .املنهجية واإلجرائية والقانونية
يهدف هذا املسعى إىل تلقني الطلبة القضاة التطبيقات القضائية و تشبعهم بروح املسؤولية وتشجيعهم على 

  .مسؤوليات القاضي و حتضريه نفسيا على إدارة اجللسات
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  :الزيارات الدراسية  - 3
قعيا، ينتقل الطلبة القضاة مبعية األستاذ إىل خمتلف اصد تدعيم معارف الطلبة القضاة وإعطائها طابعا عمليا و وق

  ).اخل ...نزل املالية، - مركز األحداث -خمرب الشرطة العلمية( املؤسسات واملخابر 
  هيئة التدريس -ثالثا

رات سامية للمؤسسات و اهليئات االقتصادية تتكون هيئة التدريس أساسا من قضاة و أساتذة جامعيني و إطا
ومن جهة أخرى، ولضمان جودة األداء، تسعى املدرسة جاهدة إىل حتسني مناهج . وقضاة وأساتذة أجانب زوار

  .التدريس بإشراك أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف الدورات اخلاصة بتكوين املكونني يف اجلزائر ويف اخلارج
يكلف . القضاة املشرفني على مستوى خمتلف احملاكم لتأطري التدريبات امليدانية كما أن املدرسة تعتمد على

  .وانسجامها وضمان متابعة الطلبة القضاة وتقييمهم املالئم القضاة املكونون بسري التدريبات امليدانية
  

   2011اجلزائر، يف أول سبتمرب سنة 
  الدير العام للمدرسة العليا للقضاء
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة العـدل

  املدرسة العليا للقضـاء
  
  املستمر دريبمذكرة تتعلق بالت

إن العدالة بصفتها احلجر األساسي لكل جمتمع، يعرف دورها تطورا أساسيا يف بلدنا الذي اختار الطريق 
  .النوعي القتصاد السوق

قا وسريعا ذا أثر ليس على الترسانة التشريعية فحسب، بل على تنظيم تشكل التطورات املعيشة حتوال عمي
  .التوازنات بني حقوق األشخاص واملؤسسات وواجبام

تستدعي هذه التحوالت من العدالة مواكبة التطورات باستمرار مما جيعل حتسني املستوى والتكوين املستمر 
  .غةللقضاة من أجل تدعيم معارفهم وجتديدها ذا أمهية بال

فضال عن ذلك، فإن هذا االنشغال منصوص عليه يف أحكام القسم الثالث املتضمن التكوين املستمر من الفصل 
األول املتعلق بالتكوين والتوظيف والتعيني والترسيم من الباب الثالث املتضمن تنظيم سري املهنة من القانون العضوي 

املتضمن القانون األساسي للقضاء   2004بتمرب سنة س 6املوافق  1425رجب عام  21املؤرخ يف  11-04رقم 
الذي ينص على ضرورة  خضوع كل القضاة املوجودين يف حالة ) 8/10/2004املؤرخ يف  57ج ر العدد ( 

  .اخلدمة  للتكوين املستمر
  :فعال، تؤكد ذلك األحكام اآلتية 

  .لمية للقضاة املوجودين يف حالة اخلدمةيهدف التكوين املستمر إىل حتسني املدارك املهنية والع :42املادة "
  .كل القضاة املوجودين يف حالة اخلدمة رخيضع للتكوين املستم: 43املادة 
من أجل تقييم القاضي وتنقيطه وترقيته، جيب أن تأخذ بعني االعتبار اجلهود املبذولة من قبله يف : 44املادة 

  .دورات التكوين املستمر
، بعد موافقة الس األعلى للقضاء، أن مينح القاضي إجازة دراسية مدفوعة ميكن وزير العدل: 45املادة 

  .األجر ملدة سنة، قابلة للتمديد لفترة ال تفوق سنة واحدة، من أجل البحث يف موضوع له عالقة بالعمل القضائي
  ".حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم
قضاء بالتكوين املستمر لفائدة القضاة العاملني وحتسني مستواهم وفضال على ذلك، تكلف املدرسة العليا لل

رجب عام  15املؤرخ يف   303-05من املرسوم التنفيذي رقم  5وجتديد معارفهم وذلك عمال بأحكام املادة 
، واملتضمن تنظيم املدرسة العليا للقضاء وحيدد كيفيات سريها و شروط 2005غشت سنة  20املوافق  1426

  .ا ونظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجبامااللتحاق 
يستجيب التكوين املستمر املدرسة العليا للقضاء لرغبات القضاة املعرب عنها مباشرة على مستوى االس  

  . القضائية و املفتشية العامة التابعة لوزارة العدل ويأخذ باالعتبار انشغاالم ويتميز بثرائه وتقنيته
طلبام  و ميتجاوب مع طموحا على القضاة العاملني املدرسة العليا للقضاء الذي تقترحهالتكوين املستمر  إن
اليت تربطها عالقة بالقضاء يف  واملؤسسات بعض اإلدارات إشراك عن طريق احمليط سمح للقضاة باالنفتاح علىمما ي

  .احملاضرات تنشيط
اجتماعي  حميط، يف معتربةسلطات  ختولهس وظائف حساسة، فهو ميار فحسب،فالقاضي ليس رجل قانون 

مع هذا  ليتكيف أكثر وانعكاساا تأثري تدخالته  عليه جيب أن تكون له القدرة على فهمو معقد و يف تطور مستمر،
  .احمليط
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و  التحسيس و نشاطات للتفكريأن يكون متنوعا وثريا يقترح ربنامج التكوين املستمر أريد ل ذلك،من أجل 
 و           ني املعارف املكتسبة خالل التكوين القاعديسكونه وسيلة لتحعلى احمليط مبناهج خمتلفة،  االنفتاح

  :يف ما يلي هتتمثل أهداف و تعميق املعارف القضائية أو التقنيات املهنية
  و الثقايف واالقتصادي التعرف على احمليط االجتماعي-
  اصرتطورات اتمع املع تطوير تصور-
  اإلصالحات التشريعية مواكبة-
  حتضري القضاة ملمارسة مهام جديدة-

ومدعو خالل حياته املهنية ، ئيالقضا احمليطيف  احلاصلةأن يتكيف مع التطويرات  القاضيعلى  ،داخل املدرسة
  .إىل القيام مبهام متنوعة

أحد أسباب جاذبية  ، "لوظائفا"خمتلف هذه اإلمكانية يف التطور، خالل سنوات اخلدمة و املمارسة  تشكل
عند  القاضي ملساعدة" التحول الوظيفي"ختص لذا تقوم املدرسة العليا للقضاء بتنظيم دورات وميزاا، مهنة القاضي 

  .استالمه مهام جديدة
يف إطار تكوين ليت أثبتت أمهيتها األساسية اااالت من خالل التركيز على  نوعيالتوصل إىل تكوين -

  .أشهر إىل سنة) 3(م من ثالثة ختصصي يدو
مع مؤسسات تكوينية  والتنظيم املشترك من خالل التدريبات، سواء جعل التكوين فرصة لالنفتاح واالتصال-
من خالل اللقاءات املنظمة لتسهيل عملية االتصال مع احمليط اخلارجي وتطوير اللقاءات مع أعضاء السلطة و عليا أ

  .القضائية
  نة القاضي يف التنظري و التفكري و التطبيقتعميق ممارسات مه-
  تعميق الثقافة القضائية-
  تعميق املناهج املهنية يف جمال املنازعات-
تكوين القضاة يف املنازعات اخلاصة، مبساعدة القضاة الذين أوكلت إليهم مهام جديدة مل يهيؤوا هلا من قبل، -

  .اخل....لزراعي و الصناعي  و احلضريمثل املنازعات املالية، الضمان االجتماعي، العقار ا
صلة من خالل تنظيم ملتقيات باإلضافة إىل الفرص المواكبة املناقشات اليت تدور يف موضوع القضاء أو ذات -

اليت متنحها مثل هذه اللقاءات من تشجيع املناقشات اجلماعية، فاهلدف من النقاشات املفتوحة هو التعمق يف 
املقارن و البحث، و التعبري عن أراء خمتلفة    سسة القضائية أو شركائها فالتاريخ و القانوناملوضوعات اليت م  املؤ

  .تعد مكاسب تسمح بثراء الثقافة اجلماعية
يشكل تنوعا و ثراء، يوفر باقتراحه دورات لتعميق التفكري  فإن برنامج التكوين املستمر املتوفر باملدرسة، ،أخريا

  .لتدريب يف املؤسسات الوطنية املختلفة وفق االحتياجات اليت يعرب عنها القضاة أنفسهمو التنظري و التقنيات و ا
رت إدارة املدرسة العليا للقضاء سلسة من املواضيع، و لالستفادة من خمتلف نشاطات التكوين املستمر، حض

  .اختيارامأجنزت بطاقات الترشح اليت ترسل إىل خمتلف اهليئات القضائية للسماح للقضاة بتحديد 
  إرسال طلبات الترشح

يرسل رؤساء احملاكم  بطاقات الترشح مباشرة إىل املديرية العامة للموارد البشرية التابعة لوزارة العدل، كما 
  .ترسل نسخة منها إىل رؤساء االس إلعطاء مالحظام إذا وجدت

  اختيار املترشحني
تابعة لوزارة العدل باستدعاء القضاة وفق طبيعة املوضوع ومهنة تقوم املديرية العامة للموارد البشرية ال- أوال

  .القاضي و ذلك يف أجل معقول
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وجدت  يتم اختيار املشاركني أخذا بعني االعتبار الوظيفة اليت ميارسها القاضي، التخصصات إذا- ثانيا
  وأهداف التكوين، توازن األفواج وتعطى األولوية لقضاة احملاكم

  تعيني املترشحني
بل كل دورة من التكوين املستمر، يتم إعالم القضاة املعنيني بالتكوين بالنشاطات اليت مت قبوهلا، ويلزمون ق

  .التأكيد يعين القبولو يوما قبل بدء دورة من التكوين املستمر،  15بتأكيد مشاركتهم 
من املديرية العامة   لدورةاملشاركة يف دورة التكوين املستمر، يتلقى املشارك يف ا بعد أسبوع من تأكيد قبول

  :للموارد البشرية التابعة لوزارة العدل ما يلي
  ،برنامج الدورة التكوينية أو على األقل تاريخ و مكان أول موعد −
  .ماليةأثار أمر باملهمة بدون  −

  نظام التكوين
إما مبوضوع تدوم كل دورة تكوين أسبوعا كامال وتتطرق إىل موضوع واحد يتعلق إما بالوظائف القضائية و

  .يف املنازعات
  مراقبة احلضور

استمارة معلومات التكوين املستمر اخلاصة باملعين باألمر   يتم مراقبة املواظبة طوال فترة الدورة، يسجل على
  .العدل لضبط بطاقات املتابعة اخلاصة بكل قاض  املديرية العامة للموارد البشرية بوزارة إىل  اليت ترسل

  تمرشهادة التكوين املس
   :ما يلي  متنح املدرسة العليا للقضاء شهادة التكوين املستمر،  تسلم لكل قاض و يظهر عليها

  التكوينات املطلوبة، −
  املقبولة، التكوينات  −
 .التكوينات اليت متت بالفعل −
 اإليواء

  ، تتكفل اجلهات القضائية املُرسلة بنفقات السفر - 
التكوين املستمر القاطنني خارج اجلهات القضائية املتواجدة  كما يتم إيواء القضاة املعنيني بنشاطات -

بالعاصمة وضواحيها على حساب وزارة العدل بالنسبة للجنسني، يف إقامة القضاة املقيمة قرب املدرسة العليا للقضاء 
 79 021 و  00/02/03 68 79 021اهلاتف –بن عكنون مدينة  اجلزائر  1960ديسمرب  11شارع  6

 75 52 91 021و    73 52 91 021الفاكس     04/05/08 68
حتتوي إقامة القضاة على أربعة طوابق ا مائة غرفة فردية جمهزة  بتلفاز و ثالجة  و مكيف هوائي و هاتف  -

 .و أنترنات و مكتبة و قاعة عالج و سونا وكل املرافق الفندقية
   2011اجلزائر، يف أول سبتمرب 
  للقضاءاملدير العام للمدرسة العليا 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة العـدل

  املدرسة العليا للقضـاء
  

 عن بعد بالتدريب مذكرة تتعلق
  )عن طريق االنترنيت (

  
تقليديا، يرتكز التكوين على حضور الفاعلني املعنيني بالدروس، أي حضور املدرس و الطلبة حضورا ذاتيا و 

  .نمتزامنا يف نفس املكا
يف جمتمعنا املعاصر، . أما طريقة التكوين عن بعد، فتمكن من تلقني املعرفة بتجاوز ضغوط وحدة املكان والزمان

تقدم التطبيقات التكنولوجية اجلديدة لإلعالم و االتصال عددا كبريا من اإلمكانيات املستمدة من التطبيقات املتقدمة 
وينبغي  ).اخل...فيديو والبطاقيات الرقمية و األشكال البيانيةنصوص وصوت و مشاهد ال(لكل نوع من املعطيات 

االنتباه إىل أن التكنولوجيا يف هذا اال تتطور بكيفية سريعة و أن التطبيقات ستكون متعددة أكثر فأكثر و تطبيقها 
سوناطراك (           وهكذا، فإن العديد من املؤسسات الوطنية قد أثبتت قدرا يف جمال التكوين املستمر . أسهل

  . )و سونلغاز على وجه اخلصوص
وبدافع االهتمام بتطوير مناهج التدريس، فإن املدرسة العليا للقضاء قد أدرجت يف برامج التكوين القضائي نظام 

   ). E-learning (التكوين اإللكتروين عن بعد 
هذه الطريقة اجلديدة للتعليم التفاعلي عن و قد خصصت بوابة إلكترونية ملناهج التدريس اإللكتروين بقصد ترقية 

  .بعد لصاحل الطلبة القضاة و القضاة املمارسني و املترشحني ملسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء
مقاييس، مت أداؤها من قبل مدرسي املدرسة العليا للقضاء تبعا  )06(يف مرحلة أوىل، سجلت و صورت ست 

ا هذه الطريقة، و مت إدخاهلا يف البوابة اإللكترونية بدعائم بيداغوجية مثل املراجع اليت للتقنيات التفاعلية اليت تتطلبه
ميكن تعبئتها، واألسئلة املطروحة لتقييم املتلقي والنافذة املخصصة لألسئلة وكذا االختبارات احملتملة اليت ستقدم 

  .لنشيطة للمدرس حبركاته وجهورية صوتهللمدرس بكيفية مسجلة، حبيث يتضمن التسجيل يف آن واحد املشاهدة ا
  

وتبعا للتعميم التدرجي لطريقة التدريس هذه وانتشارها، سوف تدرج دروس أخرى، ستشمل حماضرات تنصب 
على املنهجية القضائية اليت م الطلبة القضاة، من جهة، وعلى مواضيع الساعة واألفاق القضائية اليت م القضاة 

ى،  وكذا الطريقة القضائية للتعليق على القرارات واملذكرات التلخيصية والصياغة والتعليق املمارسني، من جهة أخر
  .  اخل، لتحضري مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء، واليت ستوجه للمترشحني للمسابقة...على نصوص قانونية

وضع  مستقبال يف خدمة التكوين وفوق هذه اخلطوات املتقدمة الثابتة، فإن التدريس اإللكتروين ينبغي أن ي
  .املستمر الالمتمركز للقضاة، علما أن اجلهات القضائية مزودة تقريبا كلها بشبكة االنترنيت

تساهم هذه التقنيات يف ربح . وميكن للتكوين املستمر، بصفة خاصة، أن يستفيد من التقنيات اجلديدة للتكوين
واحلال أن أحد أهم العوائق اليت حتول دون تسجيل . نب التنقلوقت معترب يف بعض احلاالت، إذ من شأا أن جت

القضاة يف التكوين املعروض عليهم من قبل املدرسة العليا للقضاء هو غياب الوقت بسبب حجم نشاط اجلهات 
  .القضائية منذ عدة سنوات

ة العدل جتهيز جمموع ويف هذا السياق، فإن نظام احملاضرات بواسطة الشاشة يبدو يانعا مادام قد قررت وزار
وهذا النظام ينطوي على ميزة وهو أنه يسمح بتبادل اآلراء بكيفية حقيقية . اجلهات القضائية ذا النوع من العتاد

  .بني املكون واملشاركني يف الدورة
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  ) : 2(يرمي التدريس اإللكتروين عن بعد باملدرسة العليا للقضاء إىل حتقيق هدفني اثنني 
رمي إىل تعميم التكوين القضائي  يف الفضاء الزماين واملكاين، بالكيفية اليت تسمح للمستعملني اهلدف األول ي -

من النفاذ إىل كل النشاطات العلمية اليت تنظمها املدرسة العليا ) قضاة، طلبة قضاة، مترشحني للمسابقة(املعنيني، 
ئلة واألجوبة، والتقييم اآليل من قبل املدرس لألجوبة للقضاء، كل فيما خيصه، ومن املشاركة الفعلية  يف إثرائها باألس

  .عن األسئلة املطروحة، يف الوقت املرغوب فيه ويف املكان املختار من قبل متلقي التكوين
اهلدف الثاين يطمح إىل وضع حتت تصرف القضاة منتدى يسهل احلوار والتشاور حسب املنهج التفاعلي بني  -

 .قانونية والقضائيةاملتلقني ويف كل ااالت ال
تسمح هذه املبادرة كذلك بإدخال التكنولوجيات اجلديدة باعتبارها دعامة لألداة البيداغوجية، مثل الويب 

  . والربيد االلكتروين واملنتدى واحملاضرات على الشاشة
 خدمة أفضل إذا كانت املدرسة العليا للقضاء مل تستنفذ بعد بكل ما تتيحه الثورة التكنولوجية و توظيفها يف
قد استفادت  امردودية للتكوين، وخاصة يف ميدان التكوين عن بعد حسب منهج التكوين اإللكتروين عن بعد، فإ

 .من إسهام التكنولوجيات اجلديدة يف البيداغوجية اليت تطبقها
  

 املدير العام للمدرسة العليا للقضاء
  2011اجلزائر يف أول سبتمرب 
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 هورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلم
  وزارة العـدل

  املدرسة العليا للقضـاء
  مذكـرة تتعلـق باحملاضـرات

  .تقييمهاو كذا  مهاحتدد هذه املذكرة أهداف احملاضرات و جماالا و كيفية تنظي
  أهداف احملاضرات و جماالا :  أوال

نظرية للقوانيــن األساسية و كذا األدوات التحليلية اليت من دف احملاضـرات إىل منح الطلبة القضاة القواعد ال
و كذا آليات فهم و حتليل النصوص  القضائية وسريهاشأا أن تعطى نظرة واضحة عن كيفية تنظيم اهليئات 

  .القانونية
قانون اإلجراءات و  واإلدارية و ذا فهي تتعلق بصفة رئيسية باملواد القانونية و السيما قانون اإلجراءات املدنية

  .اخل...اجلزائية و القانون اإلداري و املنازعات العقارية
  تنظيم احملاضرات : ثانيا

و الذي يتطابق و القرار املتضمن  املدرسةتوزع الدروس طبقا للتوقيت السنوي و الربنامج الذي حتدده إدارة 
  .باملدرسةنظام الدراسات 

  تقييم احملاضرات: ثالثا 
  .كتايب امتحانقاضي يف اية كل سنة، حيث حيدد عالمته أستاذ املادة على إثر يقيم الطالب ال

التوازن العام لربنامج التكوين فإنه ال ميكن أن حيصل تعديل يف التوقيت السنوي لكل  الختاللتفاديا :  تنبيه
  . و موافقتها الصرحية املدرسةإدارة  استشارةمادة إال بعد 

  
 ليا للقضاءاملدير العام للمدرسة الع

  2011اجلزائر يف أول سبتمرب   
  

  : املرسل إليهم
  التكوين القاعدي ةمدير ةالسيد-
  التداريبالسيد مدير -
  السيد األمني العام-
  األساتذة-
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة العـدل

  املدرسة العليا للقضـاء
  

  اضرات املنهجيةاحملمذكرة تتعلـق ب
  

تل احملاضرات املنهجية مكانة هامة يف برامج التدريس باملدرسة العليا للقضاء، حيث تضطلع بدورها يف حت
  .تكوين مميز للطلبة القضاة

  .تشكل احملاضرات املنهجية مع التدريبات امليدانية القسم األساسي من التكوين العملي للطلبة القضاة
ة إىل إعداد الطلبة القضاة فكريا ومنهجيا ملمارسة خمتلف وذا الصدد، دف برامج احملاضرات املنهجي

املنازعات والوظائف القضائية بتلقينهم، مبوسطة منهجية دراسة احلاالت العملية واالطالع على ملفات قضائية 
  . حقيقية كأم يقومون بذلك يف إطار حيام املهنية

  أهداف احملاضرات املنهجية :  أوال
  السنة األوىل – 1
اهلدف املنشود يف اية السنة األوىل يتمثل يف تلقني الطلبة القضاة الدعائم األساسية لثقافة قضائية معمقة  إن

و العروض  البحث و املطالعة: وذلك بتدريبهم على العمل مبقاربات منهجية وعلمية للمسائل املطروحة
  ...اخل...واملناقشة

تعتمد هذه الثقافة على املبادئ . ستقبل عناصر الثقافة القضائيةمتثل املدرسة املكان الذي يكتسب فيه قاضي امل
تثمن املدرسة املقاربة املنهجية لألعمال املشتركة بني خمتلف الوظائف القضائية . األساسية اليت حتكم العمل القضائي

  .و األعمال اخلاصة بكل وظيفة على حدة، مما يسمح للطلبة القضاة بالتفتح على احمليط
ذه الثقافة القانونية لدي الطالب القاضي حب االطالع وامليول إىل البحث واالعتياد عليه وحتث تنمي ه

  . مواهبه لالهتمام مبختلف مقاربات النشاط القضائي
وذا الصدد، يقوم أساتذة احملاضرات املنهجية بإعداد خطة مفصلة للمواد املربجمة مع حتديد األهداف 

باإلضافة إىل جداول تدرج احلصص املتبعة و قوائم املراجع احملددة، و تسلمها، قبل البيداغوجية الواجب بلوغها 
  .بداية التدريس، إىل مدير التكوين القاعدي

  السنة الثانية  -  2
الطلبة القضاة  ددف احملاضرات املنهجية يف السنة الثانية إىل التحكم يف املنازعات القضائية املختلفة مع اعتيا

  .حكام القضائية املدنية واجلزائية وكذلك متثيل جلسات حمكمة اجلناياتعلى حترير األ
فإذا كانت اخلربة العملية تكتسب أساسا بواسطة التدريبات امليدانية يف اجلهات القضائية، متثل السنة الثانية 

  .يطفرصة الكتساب مناهج العمل القضائي ومضمونه يف املؤسسة القضائية ويف عالقات القاضي مع احمل
  السنة الثالثة - 3
تستهدف احملاضرات املنهجية يف السنة الثالثة، متكني الطلبة القضاة من التحكم يف خمتلف الوظائف    
تتمحور املواد املربجمة يف الوظائف اليت ينبغي االطالع عليها واملهارات اليت يتعني على قاضي املستقبل . القضائية

  :التحكم فيها وذلك بواسطة ما يلي
  مناقشات، –روض ع −
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 .دراسة حاالت واقعية −
وذا الصدد، يعد أستاذ كل حماضرة منهجية برناجمه املفصل بالرجوع إىل الربنامج النموذجي الرمسي وحيدد 
اإلشكاالت اليت يتطرق إليها وجدول تدرج احلصص الذي يتبعه و قوائم املراجع احملددة، و يسلم كل ذلك، قبل 

  .التكوين القاعديبداية التدريس، إىل مدير 
  تقييم احملاضرات املنهجية –ثانيا 

  :تقيم احملاضرات املنهجية لكل سنة دراسية على النحو اآليت
خالل كل سنة دراسية، يقوم كل طالب قاض بإجناز واجبني اثنني وتقدمي عرض شفهي وإعداد موضوع 

  .كتايب باإلضافة إىل املشاركة يف تعليق ونقد واحد
اية السنة الدراسية  م احملاضراتتقي تستخرج من املعدل احلسايب  ،لكل طالب قاضي ،عالمة مبنحاملنهجية يف

  :التاليةللنقط 
  :الثالث نقط اآلتية) ⅓(ثلث –أ 
   النقاش،مشاركته يف و  الشفهيةمتوسـط نقـاط الطالب القاضي يف األعمال الكتابية و - 1
  نقطة التمرين العملي،  – 2
  .املواظبةنقطة  -  3
  .الكتايب لنهاية السنة االختبارنقطة ) ⅔(ثلثي - ب

جيوز ألستاذ احملاضرة املنهجية أن يرجح ويوازن النقطة املتوسطة للعروض واالختبارات والتمارين الشفهية يف 
، مع األخذ باالعتبار املشاركة النشيطة لكل طالب قاض يف )3(وثالث نقاط ) 1(حدود تتراوح بني نقطة واحدة 

واملناقشات يف التطبيقات من حيث روح املبادرة و جناعة التفكري وباختصار، كل العوامل اليت من شأا أن األعمال 
متكن من احلكم على مدى ذكاء الطالب القاضي، ويتعني على أستاذ احملاضرة املنهجية أن يسجل نقطة الترجيح 

  .واملوازنة يف ملف الطالب القاضي
واة يف الفرص بني الطلبة القضاة، جيب على كل طالب قاض أن حيصل على ولتحقيق احلد األدىن من املسا

  .والتمارين الشفهية خالل السنة الدراسية تنفس العدد من نقاط العروض واالختبارا
  مسك ملفات احملاضرات املنهجية: ثانيا 

 قصد متكني عند اية كل حصة يف صندوقه اخلاص هيودعيوضع ملف خاص حتت تصرف كل أستاذ، 
  .استغالله أسبوعيامن  مديرية التكوين القاعدي

التكوين تقدمي امللف كامال إىل مدير املنهجية، يطلب من أستاذ احملاضرات  الدراسية،يف اية السنة و
  .شخصيا القاعدي

  :مل هذا امللف على ما يلي تو يش
  املعنية، يف برنامج الدراسة،   املنهجية املقرر للمحاضرةربنامج ال- 1
مل على قائمة و جدول املواضيع اليت قررت يف بداية السنة توتش املنهجية،طاقة عمل أستاذ احملاضرات ب- 2

  ،و كيفية توزيعها على الطلبة
  ،يف احملاضرات املنهجية مواظبة الطلبة القضاةبطاقة - 3
و  تارخيها،لب و اطكل نوعية التمارين اليت أجنزها لمع اإلشارة  املنهجية،البطاقات الفردية للمحاضرات - 4

    .النقط اليت حصلوا عليها متبوعة مبالحظات األستاذ
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اليت يرى األستاذ ضرورة تقدميها و  االقتراحاتاملالحظات العامة و  تستنتجاألعمال لنهاية السنة حوصلة بطاقة - 5
   .مستقبال االعتباربعني  ألخذهامن خالل دراسة املادة  استخلصهااليت 

  
 سة العليا للقضاءاملدير العام للمدر

  2011اجلزائر يف أول سبتمرب   
  

  :املرسل إليهم 
  التكوين القاعدي ةمدير ةالسيد-
  التداريبالسيد مدير -
  السيد أألمني العام -
  احملاضرات املنهجية أساتذة-

  : التعليق
  عام -
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة العـدل

  ة العليا للقضـاءاملدرس
                                                                                            

  التطبيقية تتعلق باألعمالمذكـــرة 
حصصها و كيفيات وتنظيم  دف هذه املذكرة إىل حتديد موضوع األعمال التطبيقية و شروط برجمتها،

  .التطبيقية و مسكه من جهة أخرى األعمالملف  استعمالات تقييمها من جهة و كذا كيفي
  موضوع األعمال التطبيقية  :أوال

ميق يف دراسة احملاضرات و تدريب الطلبة على مناهج البحث و تقنيات إىل التع ةالتطبيقيدف األعمال 
اليت يكتسيها الطلبة التعبري الشفوي و هي تشكل السبيل األمثل ملمارسة متابعة منتظمة و مستمرة للمعارف 

  . القضاة خالل السنة 
و ذه الصفة، تلعب األعمال التطبيقية دورا أساسيا يف تكوين الطلبة القضاة و يف إعدادهم ملمارسة 

  . مهامهم
كما تشكل األعمال التطبيقية اإلطار األفضل الجتناب امليول و الرتاعات الفردية لدى الطلبة القضاة و 

اجلماعي الذي يتطلب تنميته و تعزيزه، و لذلك ينبغي أن يويل املشرفون على األعمال  تشجع على منو العمل
  . التطبيقية اهتماما خاصا هلذا املوضوع

  إعداد الربنامج لألعمال التطبيقية : ثانيا 
تشكل األعمال التطبيقية امتدادا ضروريا للمحاضرات و ذه الصفة يعود إىل األستاذ احملاضر تقدير 

ر مواضيع األعمال التطبيقية و مراقبتها و بصفة عامة تسند إليه عملية إعداد هذه األعمال و متابعتها اختيا
   .التطبيقيةبالتنسيق مع املشرفني على األعمال 

املقررة متماشيا  برنامج املواضيعينبغي أن يكون  مدلوهلا،و لكي حتافظ األعمال التطبيقية على أمهيتها و 
   .احملاضريتناوله األستاذ مع الربنامج الذي 

و من جهة أخرى، فإنه من الضروري إطالع الطلبة بربنامج العمل املقترح عليهم يف بداية السنة كي 
يتمكنوا من تنظيم أعماهلم و البحث عن املراجع يف املكتبة و دراسة امللفات اليت تقوم مديرية الدراسات 

  .كبإعدادها حسب تدرج الربنامج السنوي املعد لذل
هلذه األسباب، حتدد قائمة املواضيع ائيا يف بداية السنة قبل انطالق األعمال التطبيقية و ذلك خالل 

  . اجتماع يضم كل من األستاذ احملاضر و املشرفني و مدير الدراسات
من إن إعداد برنامج األعمال التطبيقية مرفقا جبدوله يعرب عن مدى انشغال املعهد الوطين للقضاء و تأكده 

االستعمال العقالين حلصص األعمال التطبيقية و متكني الطلبة من تنظيم أعماهلم و القيام بالتنسيق الضروري بني 
   .حفزهاسري الدراسات و تنمية أعمال البحث و 

  :  تنظيم حصص األعمال التطبيقية: ثالثا
كري بأنه ميكن تطبيق كل إن تقنيات األعمال التطبيقية غنية عن كل تعريف غري أنه من الضروري التذ

 جلسته،حمضر  حاالت،دراسة  ملف،دراسة  شفهية،أسئلة  شفهي،تعليق  شفهي،عرض ( أنواع التطبيقات 
مع احلفاظ على توازن عادل بني التطبيقات الشفهية و ). إخل ... متثيل أدوار  حكم،حتليل نص أو  مطالعة،بطاقة 

  . األعمال الكتابية 
  و الكتابية األسئلة الشفاهة أ -  1
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الطلبة للمحاضرات كما تلزمهم على  بتشكل األسئلة الشفهية الطريقة األكثر جناعة للتأكد من استيعا
  . العمل بانتظام و مثابرة مما يؤثر على السري احلسن لألعمال التطبيقية اليت تتطلب فهما جيدا للمحاضرات 

ل من كل حصة من حصص األعمال التطبيقية و من األحسن أن تبدأ هذه األسئلة خالل الربع ساعة األو
  . يف شكل أسئلة أو اختبار كتايب

 العرض الشفهي  - 2
ال شك أن العرض الشفهي ميثل الطريقة األكثر فعالية العتياد الطلبة على العمل اجلماعي يف التفكري 

  .الشخصي و يف التعبري و طرح األسئلة شفهيا
دقيقة، و ذه الطريقة  20و  15املناقشة الشفهية ملدة ما بني و لعله من األفضل إتباع طريقة العرض و 

  . ميكن فتح املناقشة بني الطلبة حول موضوع العرض فرديا أو مجاعيا حسب املوضوع
و لتشجيع العمل اجلماعي، ميكن اختيار مواضيع واسعة لدراستها خالل حصتني أو ثالثة حصص متتالية 

لذا يتضح أن العروض اجلماعية ال تشكل . عيا قبل حترير خالصة عن ذلك متكن الطلبة من حتضري األسئلة مجا
وسيلة ناجعة من وسائل العمل اجلماعي ، فلقد أثبتت التجارب أن العمل الذي يتم ذه الطريقة يؤدي غالبا إىل 

دون أن  تقسيم السؤال إىل عدة أجزاء حسب عدد أفراد اموعة حيث يلتزم كل فرد بإجناز اجلزء املخصص له
  . يكون هناك عمل مجاعي حقيقي و مثمر

و عند اية احلصة . و هكذا تتضح أمهية اختيار مواضيع األعمال التطبيقية اليت سبق ذكرها ذا الشأن 
لذا فإن مدير . جيب على املشرف على األعمال التطبيقية أن يقدم للطلبة مترينا منوذجيا مصححا مهما كان نوعه 

ائما يف اتصال مع املشرف على هذه األعمال ،  يسهل له حل املشاكل املادية إلعادة طبع الدراسات يكون د
  . الوثائق و التمارين النموذجية املصححة الواجبات الكتابية

تنظم اختبارات كتابية ملراقبة مدى استيعاب الطلبة للمحاضرات و ذلك بصفة فجائية ، و ختتار املواضيع 
  .اضر باالتفاق مع األستاذ احمل

  تقييم األعمال التطبيقية : رابعا
تقيم األعمال التطبيقية يف اية السنة الدراسية بإعطاء عالمة لكل طالب ، جتدر اإلشارة إىل مدى أمهية 
نقطة هذه احلصص إذ أا تؤخذ يف اإلعتبار عند حساب نقطة الدراسة السنوية و اليت ميكن أن تؤثر يف ترتيب 

  . الطلبة 
  : األعمال التطبيقية يف اية السنة الدراسية و تستخرج إلزاميا من املعدل احلسايب للنقط التالية تقرر عالمة

  )  2املعامل ( النقطة املتوسطة للعروض الشفهية و املشاركة  – 1
  )  2املعامل ( نقطة التمرين التطبيقي  – 2
  )  1املعامل ( نقطة املواظبة و التقدير العام  – 3

ز للمشرف على األعمال املوجهة أن يوازن النقطة املتوسطة للعروض و األسئلة و التمارين غري أنه جيو
مع األخذ يف اإلعتبار مشاركة كل طالب يف )   3( + الشفهية يف حدود تتراوح بني نقطة و ثالثة نقاط 

صفة عامة كل العوامل األعمال و املناقشات يف التطبيقات و كذلك روح املبادرة و سرعة التفكري و التعبري و ب
  . و تسجل هذه املوازنة يف امللف . اليت من شأا أن متكن من احلكم على ذكاء الطالب 

  تكوين ملف األعمال التطبيقية و مسكه  : خامسا
نظرا ألمهية هذا النوع من األدوات البيداغوجية فقد خصص هلا ملف وضع حتت تصرف املشرف عليها 

  .سات يف بداية كل حصة و يعيده يف ايتها إليه الذي يأخذه من مكتب الدرا
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و من الضروري مسك هذا امللف بانتظام مسك هذا امللف بانتظام حىت يساعد املشرف على األعمال 
  . التطبيقية و مديرية الدراسات و األستاذ احملاضر املعين على مراقبة مواظبة الطلبة و كيفية سريها

  : ى ما يلي يشتمل ملف األعمال التطبيقية عل
  . الربنامج الرمسي الذي ينص على احملاضرة املربجمة يف نظام الدراسة باملدرسة  – 1
  . خطة األستاذ املكلف بتدريس هذه احملاضرة  – 2
بطاقة املشرف على األعمال تشمل قائمة مواضيع األعمال التطبيقية املقررة يف بداية السنة و توزيعها  – 3
  . على الطلبة
  . ة مواظبة الطلبة القضاة يف حصص األعمال التطبيقية بطاق – 4
البطاقات الفردية اليت حتدد لكل طالب أنواع التمارين اليت قام ا مع مواضيعها و النقط اليت حصل  – 5

 .عليها متبوعة مبالحظة املشرف على األعمال التطبيقية و العناصر اليت قام باملوازنة على أساسها 
  :املرسـل إليهـم 

  الســيدة مديرة التكوين القاعدي    -
  السيد مدير التداريب  -
  السيد األمني العام  -
  . التعليق للطلبة القضاة * 
 نسخة للسادة املشرفني على األعمال التطبيقية* 

 املدير العام للمدرسة العليا للقضاء
  

  2011اجلزائر يف أول سبتمرب 
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 قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدمي
  وزارة العـدل

  املدرسة العليا للقضـاء
  االمتحاناتمذكرة  تتعلــق بسري 

  :التاليةتذكر املديريـة الطلبة القضاة بالتعليمات  االمتحاناتحرصا على ضمان حسـن سري 
  :االمتحاناتتوقيت  احترام -01

قبل البداية الرمسية ) احا أو مساءصب(دقائق على األقل ) 10(أماكنهم  احتاللجيب على الطلبة القضاة  
  .االمتحانحىت يتسىن لإلدارة إجراء عملية املناداة وتوزيع أوراق  لالمتحانات

جيب على كل طالب قاضي أن جيلس يف املكان الذي ختصصه له اإلدارة و ال ميكنه تغيري املكان إال  -02 
  .الغرضبإذن صريح و مسبق هلذا 

  .أثناء االمتحان املرحاض  إىلفرديا  بالذهابضاة يسمــح للطلبـــة الق ال -03
القوانني أو الوثائق األخرى أثناء فتـرة اإلمتحــان مـن صالحيــات  استعمالأو عدم  استعمال -04

  .  أو عن طريق اإلدارة االمتحاناألستاذ ، وتبـــني الرخصة أو املنع إما يف ورقة موضوع 
    .أي قانون أو وثيقة  استعمالق املذكــورة أعاله ، مينع إذا مل يتم تبيان ذلك حسب الطر     
ال يسمح باستعمال القوانني اليت ا كتابة خبط اليد أو أي إشارة و كذا التقنينات اليت تتضمن االجتهاد  – 05

  .القضائي أو التعليق 
مــن  ستعماهلاباأدوات الكتابة أو القوانني أو الوثائق املرخـص  استعارةال جيوز ألي طالب  -06

  .زمالئه أو من املكتبة 
من احملافظ و كل األشياء األخرى مبا فيهــا القوانني و  بداية االمتحانقبل التجرد مخس دقائق جيب  -07

  .ا و وضعها يف املكان الذي حيدده رئيس القاعة  باالستعانةالوثائـــق اليت ال يسمح األستاذ 
  .الطاوالتأو األلبسة على  ال يسمح بترك الكتب و احملافظ -08
األوراق الرمسيــة فقط اليت توزعها اإلدارة على الطلبـــة و يلزم كل  استعمالجيب  -09

و رقم التسجيــل على األوراق األصلية و كذا كتابة  امسهطالـــب قاضي بكتابة لقبه و 
  . االمتحانعلى الورقة املسودة قبل بداية  امسهلقبـــه و 

بة القضاة تفادي أي إشارة مكتوبة على أوراق اإلجابة من شأا أن تـدل على صاحب للطجيب على ا -10
و اإلمضاء عند حترير األحكـام و األوامـر القضائية  االسمكتابة اللقب و  الورقـــة خاصـــة

  . االختبارموضوع 
  . متحاناالال يسمح بالتحدث مع األستاذ و الزمالء و املراقبني بعد توزيع مواضيع  -11
  .إال بالقلم األزرق أو األسود  االمتحانيسمح بالكتابة يف ورقة  ال -12

  .و يف مجيع األحوال ال ميكن استعمال ألوان أخرى سواء للكتابة أو للتسطري و تزيني الورقة
  .االمتحانألي طالب بعد توزيع موضوع  االمتحانال يسمح بالدخول إىل قاعة  -13
  .األخريمببادرة من هذا  استثنائيامن املراقب و األستاذ إال  راستفسامينع طلب أي  -14
إال بعد مضي ساعة من بداية  االمتحانال يسمــــح ألي طالــب مبغادرة قاعـــة  -15

  .االمتحان
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  .االمتحانبذلتهم الرمسية خالل  بارتداءن وغري ملزمالطلبة القضاة  -16
ال يسمح بإرفــاق األوراق  االمتحان ورقة جيب على كل طالـب قاضي اإلمضــاء على و -17

  . االمتحاناملسودة مع أوراق 
بعد تسليم ورقة اإلجابة حسب ما هو مبني أعاله، ال ميكن بأي حال من األحوال استرجاع ورقة  – 18

  . اإلجابة أو تسليم إجابة إضافية 
  . االمتحانيف ذلك ) 00(يعرض صاحبه إىل نيل عالمة صفر  االمتحانعن  كل غياب غري مربر -19
  . للمدرسةكل طالب يضبط متلبسا بالغش يعرض إىل العقوبات املنصوص عليها يف القانون الداخلي  -20
  . االمتحانجيب مراعاة وضوح اخلط عند اإلجابة على أوراق  - 21
  .و تفادي الوضعيات اليت من شأا أن تسهل عملية الغش  باستقامةجيب اجللوس  - 22
  . أثناءهأو  إجراء االمتحان للمراقب أن يغري مكان أي طالب قاضي و ذلك قبلميكن  -23
  :تعترب غشا األفعال التالية  -24

  .ي وسيلة كانت أو اإلشارة أو بأمع الطلبة القضاة سواء بالكالم  االتصال -         
  .النظر إىل ورقة اإلجابة للغري  -         
باستعماهلا و لو ية وثيقة أو مستند أو أدوات ال يرخص األستاذ ألقاضي وجود حبوزة الطالـب ا -         

  . مل حياول االستعانة ا
و تقدمي ورقة اإلجابة  يلزم الطلبة القضـاة بالتوقف عن الكتابة لالمتحانعند ايــة الوقت الرمسي  -25

  .مباشرة للمراقب 
ادرة قاعة االمتحان و عدم البقاء يف الرواق  و عند انتهاء الطالب القاضي من االمتحان يلزم مبغ – 26

  . التحدث بصوت مرتفع 
ميكن ألي طالب قاضي الحظ خمالفة ألحكام هذه املذكرة أن يسجل مالحظاته يف حمضر سري   :تنبيه 

االمتحان و عند االقتضاء و يف حالة معاينة حماولة غش يعلم الطالب القاضي رئيس القاعة أو أحد 
  . اذ التدابري املالئمة يف حينها املراقبني الخت

باستثناء احلاالت املذكورة أعاله ال يسمح للطلبة القضاة باملساس بسمعة زمالئهم و مسعة املدرسة عن      
يتعرض الطالب القاضي الذي يقوم بذلك ألقصى . طريق سرد وقائع كاذبة تتعلق بسري االمتحان

 15املؤرخ يف   303-05من املرسوم التنفيذي رقم  42دة العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف املا
، املتضمن تنظيم املدرسة العليا للقضاء وحيدد 2005غشت سنة  20املوافق  1426رجب عام 

  .كيفيات سريها و شروط االلتحاق ا ونظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجبام
   العقوبات التأديبية السارية املفعولهذه التعليمات يعرض صاحبه إىل  احترامعدم 

 املدير العام للمدرسة العليا للقضاء
  2010اجلزائر يف أول سبتمرب 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة العـدل

                                                                   املدرسة العليا للقضـاء
          مذكرة تتعلق بترتيبات امتحان                                               

 احملادثة يف الثقافة القانونية العامة
  . و سريه دف هذه املذكرة إىل حتديد الترتيبات املتعلقة بتنظيم امتحان احملادثة القانونية 

 :  جمال احملادثة القانونية-أوال 
تستوحى أسئلة احملادثة من خمتلف نشاطات التكوين اليت تنظمها املدرسة لفائدة الطلبة القضاة السيما الدروس     

واحملاضرات املنهجية اليت قدمت خالل ثالث سنوات من التكوين سواء اليت امتحنوا فيها أم اليت مل ميتحنوا فيها و 
  .  لك التدريبات امليدانية لدى اجلهات القضائية و الزيارات الدراسية و اإلعالمية لدى اجلهات العمومية احمللية كذ
  .يراعى قدر اإلمكان عند احملادثة التطرق على خمتلف ااالت القانونية     

 : إجراءات التقييم  -ثانيا 
  يوجه للجلوس يف املكان املخصص له،  يستدعى الطالب القاضي للدخول إىل قاعة املناقشة و -
  يشرع يف طرح األسئلة،  -
حيرص رئيس اللجنة على توجيه بقية أعضاء اللجنة إىل طرح أسئلة تتعلق مبختلف جماالت القانون و كذا العمل  -

ارسها أثناء القضائي باحملاكم و االس القضائية و املسائل القانونية اليت يفترض أن كل طالب قاضي اطلع عليها وم
  . التدريب امليداين 

  :    مالحظة
كل طالب قاضي أدى تدريبا لدى ثالث جهات قضائية خمتلفة و خصصت له فترة للتدرب مبسؤولية يف ااالت 

و عليه ال ميكن قبول تذرع الطلبة القضاة بعدم إطالعهم يف امليدان على . اليت قدر بنفسه أنه مل يتكون فيها بكفاية
  . ئل القانونية بعض املسا

  : هام 
  يطلب من أعضاء اللجنة أن يتفادوا اجلدال حبضور الطالب القاضي،  –أ 
   .حتدد مدة احملادثة بعشرين دقيقة  -ب

 : كيفية التنقيط 
يراعى يف تنقيط الطلبة القضاة عناصر التقدير احملددة يف دفتر التنقيط، كما يطلب من أعضاء اللجنة التقيد باحلد 

  ،20من  15لتنقيط احملدد ب األقصى ل
  : مالحظة 

  . يطلب من أعضاء اللجنة عدم تبليغ النقاط و املالحظات إىل الطلبة القضاة   
 : تقدير الطالب القاضي

حترص جلنة احملادثة على التأكد من مدى استيعاب املعارف القانونية و القضائية اليت حتصل عليها الطالب القاضي     
  . ن، كما تقيم استعداداته و مؤهالته ملمارسة مهام القضاء أثناء فترة التكوي

 املدير العام للمدرسة العليا للقضاء
 2011اجلزائر يف أول سبتمرب 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة العـدل

  املدرسة العليا للقضـاء
  تقدمي حصة املنهجية القضائية  

  األهداف املتوخاة من احلصة  
  .يب الطلبة القضاة على فهم الواقعة املعروضة عليهم ، حتليلها و تلخيصهاتدر - 1
 .البحث عن النص أو املبدأ القانوين الواجب التطبيق و حتليله - 2
 .التكيف القانوين للواقع - 3
 .تدريب الطلبة القضاة على كيفية اجلواب على الدفوع  - 4

  مراحل حصة التدريس
  تقسم احلصة  إىل ثالثة مراحل   

  دقائــق 10:  ة األوىلاملرحل
  .مدخل يتضمن أسئلة الستكشاف مدى توفر املعلومات القانونية لدى الطالب القاضي يف موضوع احلصة     

   دقيقــة 30:  املرحلة الثانية
تتضمن إشكاليات تعكس كل حمـاور احلصـة   : مترين على شكل واقعة أو أكثر تعرض على الطلبة القضاة       

 دقضاة على التعامل مع املبادئ القانونية اليت تشكل مضمون احلصة املقررة ، و اإلجابة عنها بإجيـا لتمرين الطلبة ال
  .حلول تتالءم و التطبيق السليم للنصوص و املبادئ القانونية على الواقعة موضوع التمرين 

   دقيقــة 30  : املرحلة الثالثة
لبة القضاة فيستعرض أجوبتهم يف شكل مناقشة علنية يتم فيه يستمع األستاذ املكون إىل الط:  املناقشة و التصحيح

اجلواب املالئم للدفع أو اإلشكال املطـروح ، مـع    داالنتقال بترتيب من طالب قاضي، كمحاولة للتصحيح و إجيا
يـه  تدخله لتصحيح الصياغة أو استعمال املصطلح القانوين السليم أو ترتيب احليثيات أو وضع أسئلة للتذكري و للتنب

  .إىل وجوب إبراز التسبيب الواقعي و القانوين ، كل ذلك انسجاما مع واقع العمل القضائي باحملاكم
   دقيقة 15إىل  10:  املرحلة األخرية

تقديــــم احلل من طرف األستـــاذ على ضوء نتائج املناقشة العلنيـــة يف شكل حكم يتضمن أجوبة 
  ) .منطوق احلكم ( النتيجة املنطقية و القانونية هلذه احليثيـات مث ) حيثيات ( عن الدفــوع و الشكليات 

  
  : الوثائق املدعة 

  ........قرار صادر عن  •
 ........حكم جنحي أو جنائي عدد •
 .مقال منشور لة متخصصة  •
 

   :األدوات البيداغوجية املستعملة 
................................  
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 ية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراط
  وزارة العـدل

  املدرسة العليا للقضـاء
  

                                                     مذكـــرة تتعلــــق مبواظبة
  الطلبة القضاة و تقديـرهم العــــام

  
  .و تقديرهم العامحتـــدد هذه املذكرة القواعد اليت تطبق يف جمال مواظبة الطلبـة القضـاة 

   مواظبة الطلبة القضاة - 1
  :مراقبة مواظبة الطلبة القضاة: 1- 1 
أنه ميكنهم التغيب يف أوقات الفراغ ما بني  غري املدرسة،نظمها تالطلبة القضاة حبضور مجيع النشاطات اليت  لزمي 

  .مدرسةالدروس و عندما ال يكون هناك أي نشاط دراسي أو ثقايف بامل
  .ة الطلبة القضاة و يسجل كل تأخر أو غياب يف دفتر املناداة و يف ملف الطالب القاضيتراقب مواظب

  .أسباب تأخره أو غيابه التكوين القاعديعلى الطالب القاضي أن يشرح ملدير 
  .تؤدي الغيابات إىل اخلصم التلقائي من الراتب الشهري

التكوين ضية أو رخصة مكتوبة يسلمها مدير يعترب غيابا غري مقبول، الغياب الذي ال يكون بسبب عطلة مر
  .العامدير املأو  القاعدي

  :العطل املرضية: 2- 1
  .املدرسةشهادة طبية يسلمها طبيب  أن يقدمللحصول على عطلة مرضية أو متديدها جيب على الطالب القاضي 

 ،ساعة 48ال تتجاوز  يف مدة ،و إذا تعذر على الطالب القاضي احلصول على الشهادة الطبية، فعليه أن يقدم
  .بشهادة طبية يبني فيه بدقة عنوان إقامته مرفقا العامدير املطلبا مكتوبا إىل 
  .ترتيبات إجراء فحص طيب حسب  ما تراه مالئما االقتضاءعند  املدرسةالطلب، تتخذ إدارة  استالممباشرة بعد 

اآلخرين  الطلبة القضاةكما أنه مينع على . درسةاملالبقاء حتت إشراف طبيب  باملدرسةعلى الطلبة القضاة املقيمني 
  .املدرسةالتغيب عن مقر إقامتهم بدون إذن من إدارة 

  على عطلة مرضية حسب الشروط املذكورة أعاله مل يتحصلواالطلبة القضاة الذين  يعترب يف حالة غياب غري مربر
  .ةو الذين مل يراعوا اإلجراءات املعمول ا فيما خيص العطل املرضي

   الترخيص بالغياب: 3- 1
  .جدية و معقولة استثنائية و العتباراتال ميكن للطلبة القضاة احلصول على رخصة تغيب إال لظروف 

على الراغب يف احلصول على رخصة للتغيب أن يقدم طلبا مكتوبا و مسببا و يسلمه ملصلحة الشؤون الدراسية 
  .التغيب خاللهيف ظرف يومني على األقل قبل التاريخ الذي يرغب 

  .أو مدير املعهد التكوين القاعديرخصة مكتوبة يوقعها مدير  يف حالة القبول تسلم للمعين باألمر
  .الكتابية أو الشفوية مهما كانت األسباب االختباراتال ميكن السماح بالتغيب خالل فترة 
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اليت يقدمها بعد رجوعه، كل من تغيب بدون احلصول على إذن مكتوب يعترب غائبا مهما كانت التربيرات 
  .شفوية كانت أو كتابية

   التقدير العام - 2
  .يف نقطة التقدير العام االعتباريؤخذ سلوك الطلبة القضاة أثناء فترة التكوين بعني 

يراعى يف تقدير السلوك املالحظات و العقوبات النامجة عن خمالفة أحكام النظام الداخلي و كذا توجيهات 
  .اإلدارة
   تنقيط مواظبة الطلبة القضاة و تقديرهم العامنظام  - 3

  : يف املعدل السنوي و حتسب وفقا للجدول التايل االعتبارتؤخذ نقطة املواظبة و التقدير العام بعني 
   املواظبة: 3-1    

 طبيعة الغياب أو التأخر اخلصم للحصـة الواحدة
  تأخر  0.10 -
 تغيب مرخص أو مربر  0.25 -

  رتغيب غري مرب  1 -
  

- 2  
تغيب غري مربر للحصص األوىل أو األخرية لألسبوع و كذا احلصص

  .األوىل و األخرية املوافقة أليام العطل
 .تغيب عن حماضرة خاصة أو بعد إعادة املناداة ألية حصة  3 -

  :السلوك و التقدير العام: 2- 3
  :يقدر سلوك الطالب القاضي وفقا للجدول التايل  

 املالحظة أو العقوبة  اخلصــــــــــــم
  تذكري بالنظام 1
  تنبيه 2
  إنذار 3
  توبيخ 4
 الطرد املؤقـت ليوم واحد 6
 الطرد املؤقت ليومني 7
 الطرد املؤقت لثالثة أيام 8
 الطرد املؤقت ألربعة أيام 9

 الطرد املؤقت خلمسة أيام 10
 الطرد املؤقت لستة أيام 11
 الطرد املؤقت لسبعة أيام 12
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من عشرين و  19.50تحصل الطلبة القضاة الذين مل يتغيبوا و مل توجه هلم أية مالحظة أو عقوبة على عالمة ي
  .حتسب عالمات بقية الطلبة القضاة تنازليا من هذه العالمة كما هو مبني أعاله 

اضي و اليت جتسد يف حبوث ميكن أن يراعى يف نقطة املواظبة و التقدير العام اجلهود اإلضافية اليت يبذهلا الطالب الق
  .و أعمال علمية و كذا التطوع بفترات إضافية السيما أثناء فترة التدريبات امليدانية

  :مالحظة  
  :يف تقييم املواظبة الغيابات النامجة عن االعتبارال تؤخذ بعني *     

  ).ثالثة أيام(وفاة الزوج أو األصول أو الفروع أو اإلخوة  -          
  ).ثالثة أيام(الزواج  -          

  ).ثالثة أيام(والدة طفل  -          
  :   كما ميكن مراعاة الغيابات النامجة عن قوة قاهرة كل حسب درجة خطورا مثل*     
  ...التعرض لكارثة، إجراء عملية جراحية  

 املدير العام للمدرسة العليا للقضاء
  2010اجلزائر يف أول سبتمرب 

  
  هماملرسل إلي-  
  التكوين القاعدي ةمدير ةالسيد -
  التداريبالسيد مدير  -
  السيد األميــن العــــام -
  
   التعليق -
  عام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 140

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة العـدل

  املدرسة العليا للقضـاء
  بالعطل املرضية مذكرة تتعلق

  
  .متكن الطلبة القضاة عن احلصول على عطلة مرضيةدف هذه املذكرة إىل توضيح الكيفيات اليت 

للحصول على عطلة مرضية أو جتديدها، جيب على الطالب القاضي أن يقدم طلبا مكتوبا إىل املدير العام 
  .للمدرسة مشفوعا بشهادة طبية سلمها له طبيب املدرسة

املدير العام للمدرسة، حيمل  إذا حالت ظروف قاسية دون حصوله عليها، فعليه أن يوجه طلبا مكتوبا إىل و
عنوان الطالب القاضي وإقامته مرفوقا بشهادة طبية تبني بوضوح اسم الطالب القاضي ولقبه وصفته وذلك يف مدة ال 

  .ساعة 48تتجاوز 
مباشرة بعد استالم الطلب، يأمر األمني العام طبيب املدرسة بإجراء فحص يف عيادة املدرسة بالنسبة للطالب 

اخلي أو مقر إقامة الطالب القاضي إذا كان يف ظروف ال تسمح له بالتنقل، ويف هذه احلالة، يصحب القاضي الد
  .موظف من مديرية التكوين القاعدي، طبيب املدرسة

أما الطلبة القضاة املرضى أثناء االختبارات الكتابية أو الشفهية فعليهم االلتزام باإلجراءات احملددة يف املذكرة 
  .ختبارات الكتابية والشفهيةاملتعلقة باال

و نذكر أنه على الطلبة القضاة املقيمني باملدرسة البقاء يف عيادة املدرسة حتت إشراف املمرض والطبيب كما 
  .أنه حيظر على الطلبة القضاة اآلخرين التغيب عن مقر إقامتهم بدون إذن األمني العام للمدرسة

طلة مرضية، حسب الشروط املنصوص عليها أعاله، يف حالة يعترب الطلبة القضاة الذين مل حيصلوا على ع
  .غياب دون مربر

 املدير العام للمدرسة العليا للقضاء
  2011اجلزائر يف أول سبتمرب 

  املرسل إليهم 
  السيدة مديرة التكوين القاعدي  −
 السيد مدير التداريب −
 السيد األمني العام −
 السيد املقتصد −
 عام:  التعليق


