
 

 

  

 لتعریف بالمدرسة و مھامھاا .1

 

المدرسة العلیا للقضاء مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي و تنشط تحت  -

 .وصایة وزیر العدل حافظ األختام

  مدیر التكوین القاعدي، مدیر التداریب ، مدیر التكوین   یدیر المدرسة مدیر عام یساعده ,التنظیمي   من الجانب -

 .یسیر المدرسة مجلس إدارة كما زودت بمجلس علمي  المستمر و األمین العام، 

الذي یحمل القانون األساسي  1989دیسمبر  12بمقتضى قانون   حددت طبیعة التكوین بالمدرسة العلیا للقضاء  -

الخاص بتنظیم المدرسة و سیرھا و  1990مایو  19المؤرخ في 139 – 90و تجسد بالمرسوم التنفیذي رقم  للقضاء

 .كذا حقوق الطلبة وواجباتھم

 .بدخول أول دفعة للطلبة القضاة 1990 سنة   قضاء رسمیا مجمل نشاطات المدرسة العلیا لل  بدأت

  

 مھامھا .1

في التكوین القاعدي للطلبة القضاة، التكوین المستمر للقضاة العاملین، العمل  تتمثل المھام األساسیة للمدرسة العلیا للقضاء 

 .على تحسین مستواھم و إعادة تأھیلھم

  

 المیزانیة .2

لتكالیف %  30منھا ألجر المستخدمین و %  70دج، خصصت  46  3956 000بـ  2008   قدرت میزانیة المدرسة سنة

  .التسییر

 تنظیم المدرسة .3

من حیث التنظیم یدیر المدرسة، مدیر عام یساعده مدیر التكوین اإلعدادي، مدیر التكوین المتواصل، مدیر التداریب و 

 .أمین عام، یسیر المدرسة مجلس إدارة كما زودت بمجلس علمي

 العام المدیر §

وتنھى مھامھ حسب  .حافظ األختام یعین المدیر العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل، -

  :یتولى المدیر العام للمدرسة، على الخصوص ما یأتي . األشكال نفسھا

 
ü تمثیل المدرسة أمام القضاء و في جمیع أعمال الحیاة المدنیة. 

 
ü اقتراح التنظیم الداخلي و تنفیذ النظام الداخلي للمدرسة بعد مصادقة مجلس اإلدارة علیھما. 
ü  اقتراح مشروع برنامج التكوین القاعدي وكذا مشاریع التعاون والمبادالت، والمشاركة في إعداد مشروع برامج

 .التكوین المستمر، بعد أخذ رأي المجلس العلمي



 

 

ü و عرضھ على مجلس اإلدارة إعداد مشروع میزانیة المدرسة. 
ü  ممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي المدرسة و القیام بتعیین المستخدمین الذین لم تتقرر طریقة أخرى

 .لتعیینھم، وفقا للتنظیم المعمول بھ
 

ü إبرام جمیع الصفقات و االتفاقیات و العقود و االتفاقات في إطار التنظیم المعمول بھ. 
ü تدابیر الضروریة لتحسین التدریس و التكوین في المدرسةاتخاذ جمیع ال. 
ü تحضیر اجتماعات مجلس اإلدارة و ضمان تنفیذ مداوالتھ. 
ü المدیر العام للمدرسة ھو اآلمر بصرف میزانیة المدرسة. 
ü مدیر للتكوین المستمر، للتكوین القاعدي، ،أمین عام مدیر :یساعد المدیر العام للمدرسة في مھامھ تحت سلطتھ 

 .مدیر للتداریب
 

 األمین العام §

و الموارد البشریة و المالیة و إدخال المعلوماتیة في  یكلف األمین العام للمدرسة، على الخصوص، بمسائل اإلدارة العامة

 .المدرسة و تسییر مكتبة المدرسة و إثرائھا

 القاعدي مدیر التكوین §

بكل عمل یرمي إلى تنفیذ و متابعة و مراقبة تقییم البرنامج المسطر   بالقیام یكلف مدیر التكوین القاعدي، على الخصوص،

 .في میادین التكوین القاعدي للطلبة القضاة

 المستمر   مدیر التكوین §

یكلف مدیر التكوین المستمر، على الخصوص، بتنظیم و سیر و متابعة مختلف أصناف طور التكوین المستمر للقضاة 

 .األجنبیة المماثلة  بالتعاون و المبادالت مع الھیئات الوطنیة و كما یكلف العاملین ،

 مدیر التداریب §

كما . یكلف مدیر التداریب، على الخصوص، بتسییر التداریب في الجھات القضائیة و مراقبتھا وتنشیطھا حسب طبیعتھا

 .االلتحاق بالمدرسة و حسن سیرھا یكلف بتنظیم مسابقة

  

یحدد التنظیم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بین و زیر العدل، حافظ األختام و الوزیر المكلف بالمالیة و السلطة  -

 .المكلفة بالوظیفة العمومیة

  

  



 

 

 مجلس اإلدارةفیما یخص  

 :وزیر العدل، حافظ األختام أو ممثلھ و یضم    مجلس اإلدارة   یرأس

  .الرئیس األول للمحكمة العلیا .1

 .مجلس الدولةرئیس  .2

 .النائب العام لدى المحكمة العلیا .3

 .محافظ الدولة لدى مجلس الدولة .4

 .رئیس مجلس قضائي .5

 .رئیس محكمة الجزائر .6

 .عمید قضاة التحقیق بمحكمة الجزائر .7

 .المدیر العام المكلف بالموظفین و التكوین في وزارة العدل .8

 عن المجلس األعلى للقضاء یختار أحدھما من بین القضاة المنتخبین)2( ممثلین .9

  .و اآلخر من بین الشخصیات التي یعینھا رئیس الجمھوریة 

 .ممثل وزیر الدفاع الوطني .10

  .ممثال عن الوزیر المكلف بالمالیة .11

 .ممثال عن الوزیر المكلف بالتعلیم العالي و البحث العلمي  .12

 .للتجارة والصناعةممثل الغرفة الجزائریة  .13

 .منتخبین عن سلك المدرسین) 2(ممثلین  .14

 ممثال منتخبا عن طلبة المدرسة .15

 

 .یشارك المدیر العام للمدرسة في اجتماعات مجلس اإلدارة بصوت استشاري -

  .یمكن أن یستشیر مجلس اإلدارة أي شخص یفیده بحكم كفاءاتھ في المسائل المدرجة في جدول األعمال  -

  .یتولى المدیر العام للمدرسة أمانة مجلس اإلدارة -

سنوات بناء على اقتراح من ) 3(بقرار من وزیر العدل، حافظ األختام، لمدة ثالث    یعین أعضاء مجلس اإلدارة -

  .السلطات التي ینتمون إلیھا

د المعین حتى أنتھاء في حالة انقطاع عضویة أحد األعضاء یتم استخالفھ حسب األشكال نفسھا و یخلفھ العضو الجدی -

  .مدة العضویة

 :یتداول مجلس اإلدارة في كل المسائل المتعلقة بتنظیم المدرسة وسیرھا وال سیما فیما یأتي -

  



 

 

مشاریع برامج التكوین القاعدي و التكوین المستمر و تجدید معارف القضاة العاملین و تحسین مستواھم بعد أخذ  §

  رأي المجلس العلمي،

 اون والمبادالت الوطنیة أو الدولیةمشروع برنامج التع §

 مشروع المیزانیة و الحساب اإلداري ، §

 النظام الداخلي و التنظیم الداخلي، §

 العقود و االتفاقیات و االتفاقات والصفقات، §

 مشاریع توسیع المدرسة أو تھیئتھا، §

 قبول الھبات والوصایا §

 .التقریر عن نشاط المدرسة §

 

یجتمع .مجلس اإلدارة و یقترح كل التدابیر الرامیة إلى تحسین سیر المدرسة و المشجعة على تحقیق أھدافھا یدرس -

 .في السنة على األقل في دورة عادیة بناء على استدعاء من رئیسھ) 2(مجلس اإلدارة مرتین 

) 2/3(أن یجتمع في دورة غیر عادیة بناء على استدعاء من رئیسھ أو بطلب من المدیر العام للمدرسة أو ثلثي و یمكنھ

  .یحدد رئیس مجلس اإلدارة جدول األعمال بناء على اقتراح المدیر العام للمدرسة .أعضائھ

و یمكن أن یقلص . االجتماع  ریخیوما على األقل من تا) 15(ترسل االستدعاءات مرفقة بجدول األعمال قبل خمسة عشر 

  .أیام) 8(ھدا األجل بالنسبة لالجتماعات غیر العادیة دون أن یقل عن ثمانیة 

و إذا لم یكتمل النصاب، یعقد اجتماع آخر  .أعضائھ على األقل) 2/3(ال صح مداوالت مجلس اإلدارة إال بحضور ثلثي 

  .ت مجلس اإلدارة مھما یكن عدد األعضاء الحاضرینأیام الموالیة، وتصح حینئذ مداوال) 8(خالل الثمانیة 

تتخذ قرارات المجلس باألغلبیة البسیطة ألصوات األعضاء الحاضرین ، وفي حالة تساوي عدد األصوات یكون صوت 

  .الرئیس مرجحا

و یؤشر علیھ و یوقعھ كل من رئیس مجلس   في محضر و تسجل في سجل خاص یرقمھ  تدون مداوالت مجلس اإلدارة

  .اإلدارة و المدیر العام للمدرسة 

ترسل محاضر االجتماع إلى وزیر العدل، حافظ األختام، و إلى كل عضو من أعضاء ھذا المجلس في الشھر الذي یلي 

  .تاریخ االجتماع

  



 

 

 المجلس العلميفیما یخص 

 :یضم المجلس العلمي الذي یرأسھ المدیر العام للمدرسة

 .المدیر المكلف بالتكوین القاعدي -

 المدیر المكلف بالتكوین المستمر -

 .المدیر المكلف بالتداریب -

  .سنوات قابلة للتجدید) 3(أساتذة ینتخبھم نظراؤھم لمدة ثالث ) 3(ثالثة  -

 .قابلة للتجدید) 1(مشاركین أو مؤقتین ینتخبھما نظراؤھما لمدة سنة ) 2(أستاذین  -

أشغالھ بحكم كفاءاتھ في المسائل المدرجة في جدول  یمكن أن یستشیر المجلس العلمي أي شخص من شأنھ أن یفیده في -

 .األعمال

یبدي المجلس العلمي رأیھ ویقدم اقتراحات و وصیات فیما یخص المسائل المتعلقة بالسیر البیداغوجي والعلمي للمدرسة، 
 :وال سیما فیما یأتي

 برامج التكوین القاعدي والتكوین المستمر وكذا برامج التداریب، §
 

 البیداغوجي للطلبة القضاة،التقییم  §
 

 نشاطات التكوین في المدرسة وتنظیم أعمال البحث، §
 

 منشورات المدرسة وتنظیم التظاھرات العلمیة التي تبادر بھا المدرسة أو تدعمھا، §
 

 توظیف األساتذة، §
 

 أو األجنبیة،/اتفاقیات التعاون والتبادل مع الھیئات الوطنیة و §
 

 تعیین لجان مناقشة المذكرات، §
 

 .كل مسألة أخرى ذات طابع بیداغوجي وعلمي وبحثي تتصل بمھامھا §
 

ویمكنھ أن یجتمع في دورة غیر عادیة بناء على .أشھر في دورة عادیة) 4(كل أربعة ) 1(یجتمع المجلس العلمي مرة  -

 .أعضائھ) 3/2(طلب من رئیسھ أو من ثلثي 

 .اجتماعھ األول یعد المجلس العلمي نظامھ الداخلي ویصادق علیھ في -

یعد المجلس العلمي عند نھایة كل دورة محضرا تدون فیھ آراء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول  -

 .األعمال

ویعد زیادة على ذلك، تقریرا علمیا تقییمیا مرفقا بالتوصیات والمالحظات ویعرضھ على المدیر العام للمدرسة  -

  .صیةومجلس اإلدارة ویرسلھ إلى السلطة الو


