مناهج التدريس بالمدرسة العليا للقضاء
يتابع الطلبة في المدرسة العليا للقضاء تكوينا يمنح على شكل ،دروس و حلقات دراسية وكذا:
 - 1محاضرات المنهجية
تحتل المحاضرات المنهجية مكانة هامة ضمن برنامج التعليم على مستوى المدرسة العليا للقضاء
و هي تهدف إلى ما يلي :
 تكوين قضاة أكفاء و ذوي مستوى عال ؛
 إعددا الللةددة القضدداة ،كريدداا وقا،يددا و منهجيددا لمرالدة التدددريةات الميدانيددة و بالتددالي تحضدديرهم لدراسددة
اددا ت و ملفددات اقيقيددة؛ ،هددي تاددكل الدعامددة اكساسددية عدديل تكددوينهم العملددي علددى مسددتوى الجهددات
القضائية ؛
 تلقين الللةة القضاة وقا،ة قا نونيدة معمقدة و تعويددهم علدى العمدل بلدري منهجيدة و علميدة ،دي نادا اتهم
المستقةلية ؛
 تمكددين الللةددة مددن ال ددي الواسددد علددى مسددتجدات السددااة العلميددة ،ددي المجددال القددانوني و ك د ا علددى
اجتها ات المحكمة العليا ؛
 تلقين الللةة القضاة تقنيات و آليات تحرير اكاكام ؛
 رح مااكل و قضا يا مستوااة من الواقد القضائي و إيجا الحلول القانونية الصحيحة لها.
 -2أعمال تطبيقية
تاكل اكعمدال التلةيقيدة امتددا ا ضدروريا للمحاضدرات و بهد ل الصدفة يعدو إلدى اكسدتاذ المحاضدر تقددير
إعتيار مواضيد اكعمال التلةيقية و مراقةتها و بصفة عامة تسند إليه عملية إعدا ه ل اكعمدال و متابعتهدا
بالتنسيق مد المار،ين على اكعمال التلةيقية .
و لكددي تحددا،ع اكعمددال التلةيقيددة علددى أهميتهددا و مدددلولهاا ينة ددي أ يكددو برنددامج المواضدديد المقددررة
متماشيا مد الةرنامج ال ي يتناوله اكستاذ المحاضر.
و مدن جهدة أعدرىا  ،ندده مدن الضدروري إ ددي الللةدة بةرندامج العمدل المقتددرح علديهم ،دي بدايددة
السنة كي يتمكنوا من تنظيم أعمالهم و الةحث عن المراجد ،ي المكتةة و راسة الملفدات التدي تقدوم مديريدة
التكوين القاعدي ب عدا ها اسب تدرج الةرنامج السنوي المعدد لد ل  .لهد ل اكسدةات تحدد قائمدة المواضديد
نهائيا ،ي بداية السنة قةل انليي اكعمال التلةيقية.
تهدف اكعمال التلةيقية إلى التعميق ،ي راسة المحاضرات و تددريب الللةدة علدى منداهج الةحدث
و تقنيات التعةير الافوي و هي تاكل السةيل اكمثدل لممارسدة و متابعدة منتظمدة و مسدتمرة للمعدارف التدي
يكتسةها الللةة القضاة عيل السنة .
كما تاكل اك عمدال التلةيقيدة ال دار اك،ضدل جتندات الميدول و النلاعدات الفر يدة لددى الللةدة و
تاجد على نمدو العمدل الجمداعي الد ي يتللدب تنميتده و تعليدلل ا و لد ل ينة دي أ يدولي المادر،و علدى
اكعمال التلةيقية إهتماما عاصا له ا الموضو .

و بهد ل الصددفةا تلعددب اكعمددال التلةيقيددة ورا أساسدديا ،ددي تكددوين الللةددة القضدداة و ،ددي إعدددا هم
لممارسة مهامهم .
 -3محاضرات خاصة
سعيا لوراء معارف الللةة و التفتح على المحيط العاما تةدرمج المدرسدة محاضدرات عاصدة لصديقة
بالقانو ،ي برنامج التكوين.
يناط ه ل المحاضرات شخصيات و نية وأجنةية .كما يحضر اكسات ة و الللةة القضداة محاضدرات
تنظ مها المحكمة العليا و مجلس الدولة و المؤسسات الو نية اكعرى.
إضا،ة إلى ذل ا ياارك الللةة القضاة ،ي اكيام الدراسية التدي تنظمهدا المدرسدة للقضداة الممارسدين
،ي مختلف المواضيدا

 -4مالحظة الجلسات القضائية و إعادة تمثيلها
تدعيما للدروس الممنوحة في مادة "تطبيقات قضائية" ،يحضر الطلبة القضاة خالل فترة
تكوينهم في المدرسة جلسات محكمة الجنايات و خاصة التي تعالج القضايا الهامة .و تسمح
لهم هذه الطريقة التعرف بصفة ملموسة على اإلجراءات المطبقة في هذا النوع من
الجلسات .
عند نهاية الجلسة يقسم الطلبة إلى أفواج صغيرة ،النجاز تقرير جماعي يخضع لتقييم
األستاذ المشرف على تدريس مادة التطبيقات القضائية.
يقوم الطلبة القضاة بإعادة تمثيل الجلسة تحت إشراف أستاذ مادة "التطبيقات
القضائية"على مستوى المدرسة.
عند نهاية المماثلة ،تناقش و تصحح كل األخطاء المرتكبة من طرف الطلبة القضاة على
ضوء الحلول المنهجية واإلجرائية القانونية.
الجلسات المعادة تمثيلها
بغرض إضفاء طابع عملي وجذاب لمنهج التدريس ،أدرجت المدرسة ضمن برنامجها
التكويني » تمثيل الجلسات « انطالقا من دراسة ملفات قضائية حقيقية تم الفصل فيها من
طرف المحاكم.
الهدف المرجو من هذه المادة هو تعليم الطلبة القضاة إدارة الجلسات ،تشجيعهم على
مسؤوليات القاضي أثناء الجلسة و تحضيرهم نفسيا للتربص في مختلف الهيئات القضائية.

الزيارات الدراسية
قصد تدعيم معارف الللةة القضاة و إعلائها ابعا عمليا و واقعياا ينتقل الللةة القضاة بمعية اكستاذ الى
مختلف المؤسسات و المخابر(مخةر الار ة العلميةا مركل اكاداث ....الخ).
و يقوم الللةة القضاة عي ل ،ترة راستهما بتداريب ميدانية ،ي مختلف الهيئات القضائيةا تنظمها لهم
المدرسة.

هيئة التدريس
تتكون هيئة التدريس أساسا من قضاة ذوي خبرة في المناهج التفاعلية  ،للحصول على
تكوين ذو نوعية.
ولضمان نوعية األداء تسعى المدرسة جاهدة إلى تحسين و تطوير مناهج تدريس القضاة
المدرسين و المشرفين على التربصات الميدانية بإشراكهم في مختلف الدورات الخاصة
بتكوين المكونين في الجزائر و خارج الجزائر.
يشمل سلك األساتذة المدرسة المكلفين بالتكوين على أساتذة منتدبين لمدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد ،أساتذة مستخلفين و أساتذة مشاركين وفقا للنظام المعمول به في المدرسة منذ
تأسيسها .كما تستعين المدرسة بأساتذة جامعيين و موظفين ذوى مناصب عليا في الدولة،
لضمان فهم أعمق لحقيقة العمل القضائي و اإلداري وضغوطاته .لذا لم تستعن المدرسة أبدا
بمدرسين دائمين.

