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 :األمانة العامة .1

تسيير و  بالنظام المعلوماتي و لمدرسةتزويد االعامة و الموارد البشرية و المالية،  تتمثل مهامها في التكفل بمسائل اإلدارة

 .إثراء مكتبة المدرسة

 :مصالح و هي( 80)تتكون من ثمانية    

 .مصلحة الموارد البشرية   -

 .مصلحة الميزانية و المحاسبة -

 .مصلحة الوسائل العامة و التجهيزات -

 .مصلحة النظام الداخلي -

 .لحة الصيانة و األمنمص

 .الوثائقمصلحة المكتبة و  -

 .مصلحة اإلعالم اآللي -

  .مصلحة الشؤون االجتماعية -

 بتسيير الموظفين، التكوين و تحسين مستوى موظفين المدرسة اإلداري و التقني،  ةمكلف: مصلحة الموارد البشرية

 :قسمينكون من تت

 .قسم تسيير الموظفين

 .قسم تكوين الموظفين

 

 



 تهتم هذه المصلحة بتسيير العمليات المتعلقة بالميزانية و وضع مشروع ميزانية : مصلحة الميزانية و المحاسبة

 : إلى قسمين اإلداري، تتفرعالمدرسة و الحساب 

 .قسم الميزانية

 .قسم المحاسبة

 تسيير  ة للمدرسة، الجرد،التجهيزات اإلدارية و البيداغوجي باقتناء ا ةمكلف :مصلحة الوسائل العامة و التجهيزات

 :كون من قسمينتتالسيارات و صيانتها،  حظيرة 

 .الجرد وقتناءات اإل قسم

 .السيارات حظيرة  قسم

 تكون من قسمينتو اإلطعام داخل و خارج المدرسة و  يواءباإل ةمكلف :مصلحة النظام الداخلي: 

 .قسم اإليواء

 .قسم اإلطعام

 نة بنايات المدرسة، المساحات الخضراء و ضمان أمن األشخاص، التجهيزاتبصيا ةمكلف :مصلحة الصيانة و األمن 

 :تكون من قسمينتالمدرسة،  أمالكو 

 .قسم الصيانة

 .قسم الحماية و األمن

 ثالث أقسام المدرسة، تتكون من لمكتبةالوثائقي رصيد المكلفة بتسيير و إثراء  :مصلحة المكتبة و الوثائق: 

 .رصيد الوثائقيقسم االقتناء و معاجلة ال

 .قسم اإلعارة

 .قسم األرشيف

 

 تهتم هذه المصلحة بتعميم استعمال اإلعالم اآللي في المدرسة و تطبيقه في التسيير البيداغوجي، :مصلحة اإلعالم اآللي

 :تكون من قسمينتاإلداري و الوثائقي، 

 

 .قسم البرمجة

 .قسم صيانة اإلعالم اآللي



 هذه المصلحة بضمان الحماية الصحية، العالج و المتابعة الصحية و اإلجتماعية  تتكلف :مصلحة الشؤون االجتماعية

 :تكون من ثالث أقسامتموظفي المدرسة العليا للقضاء و لللطلبة القضاة و 

 .القسم الصحي -

 .قسم علم النفس التقني -

 .القسم االجتماعي -

  :اإلعداديمديرية التكوين  .2

، تتكون من متابعة، مراقبة و تقييم البرنامج المقرر في مجال التكوين اإلعدادي للطلبة القضاةعلى  مهامها اإلشراف

 :مصلحتين

   .الشؤون الدراسيةمصلحة  -

 .مصلحة البرمجة و المتابعة البداغوجية -

 ظيم تقوم باإلشراف على متابعة مواظبة و انتظام الطلية القضاة، إمساك ملفاتهم و تن :مصلحة الشؤون الدراسية

 :، تتكون من قسمينالخاصة بهم مذكرات نهاية الدراسةمختلف اختباراتهم و مدافعات 

 .قسم الشؤون الدراسية -

 .مذكرات نهاية الدراسةقسم االختبارات و  -

 تسهر هذه المصلحة على المتابعة البيداغوجية و برمجة دروس الطلبة  :مصلحة البرمجة و المتابعة البداغوجية

 :حسنهم وتحضير الدعائم البداغوجية  الخاصة بدراستهم، و تتكون من األقسام التاليةو متابعة تالقضاة 

 .قسم البرمجة -

 .قسم المتابعة البيداغوجية -

 .قسم الدعائم البيداغوجية -

 :مديرية التكوين المستمر .3

 :ن من مصلحتينات التكوين المستمر للقضاة الممارسين، تتكورتتكلف هذه المصلحة بتنظيم و متابعة مختلف أنواع دو

 .مصلحة التكوين المستمر -

 .مصلحة التعاون -



 دوارات التكوين المستمر و تحسين مستوى القضاة الممارسين بتنظيم هذه المصلحة، تقوم :مصلحة التكوين المستمر، 

، الدوليةاللقاءات العلمية، الملتقيات الوطنية و  بتنظيمكما تقوم  ،تسهر على السير الحسن لهما وتضمن تقييم الدورات

 :تحتوي على قسمين

 .قسم التكوين المستمر العام 

 .قسم التكوين المستمر المتخصص

 تتكلف بترقية التعاون مع المؤسسات المماثلة و تنظيم تبادل الخبراء و الوثائق، وتتكون من قسمين :مصلحة التعاون: 

 .قسم التعاون الداخلي

 .قسم التعاون الخارجي

 مديرية التداريب .4

، كما تقوم بتنظيم تنشيط و مراقبة التربصات حسب طبيعتها في مختلف الجهات القضائية، يرية التداريب بتسييرتتكلف مد

 :قة الدخول للمدرسة العليا للقضاء، تتكون المديرية من مصلحتينو تسهر على حسن سير مساب

 .مصلحة التربصات الميدانية -

 .مصلحة المسابقة -

 في الجهات القضائية و إثراء الدعائم البداغوجية بتنظيم التربصات الميدانية تقوم  :مصلحة التربصات الميدانية

 :الالزمة لسير التربص الميداني، تتكون من قسمين

 .قسم  دعائم التربصات -

 . قسم متابعة سير التربصات -

 تتكلف بتنظيم و متابعة سير مسابقة الدخول إلى المدرسة تتكون من قسمين :مصلحة المسابقة: 

 .يم المسابقةقسم تنظ -

 .قسم سير و  متابعة المسابقة  -

 


