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قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 4 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1433
اGـوافق اGـوافق 22 غـشت سنة  غـشت سنة r2012 يـحدد كـيفـيـات تنـظيمr يـحدد كـيفـيـات تنـظيم
الـتــكـوين الـتــكـمـيــلي قـبل الــتـرقـيــة إلى بـعض رتبالـتــكـوين الـتــكـمـيــلي قـبل الــتـرقـيــة إلى بـعض رتب
مــســتــخــدمي أمــانــات الــضــبط لــلـجــهــات الــقــضــائــيـةمــســتــخــدمي أمــانــات الــضــبط لــلـجــهــات الــقــضــائــيـة

ومدته و محتوى برامجه.ومدته و محتوى برامجه.
ـــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rحافظ األختام rووزير العدل

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرخ في 12
صــفــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 و اGــتــعــلق
بـتحـرير و نـشر بـعض القـرارات ذات الطـابع التـنظـيمي

 rتممGعدل و اGا rXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 409
اGــؤرخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1429 اGــوافق 24 ديــســـمــبــر
ســــــنـــــة 2008 و اGـــــتــــــضـــــمـن الــــــقـــــانــــــون األســـــاسـي اخلـــــاص

rستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية�
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 240
اGــــــؤرخ في 8 شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1432 اGــــــوافق 10 يــــــولــــــيــــــو
سـنـة 2011  واGــتــضـمن إعــادة تــنــظـيم اGــدرســة الـوطــنــيـة

rلكتابة الضبط وتسييرها
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اGواد 28 و41 و52 و53
من اGـــرســـــوم الــتــنــفــيــذي رقم 08-409 اGــؤرخ في 26 ذي
احلـجة عام 1429 اGوافق 24 ديسـمبر سنة 2008 و اGذكور
أعـالهr يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات تــنـــظــيم
الـــتــــكــــوين الـــتــــكـــمــــيــــلي قـــبـل الـــتــــرقـــيــــة إلى بــــعض رتب
مـســتـخـدمي أمـانــات الـضـبط لـلــجـهـات الـقــضـائـيـة ومـدته

ومحتوى برامجهr كما يأتي:
سلك أمناء أقسام الضبط :سلك أمناء أقسام الضبط :

rقسم ضبط Xرتبة أم -

سلك أمناء الضبط :سلك أمناء الضبط :

rضبط Xرتبة معاون أم -

- رتبة أمX ضبط.

اGـادة اGـادة 2 :  : يــتم االلـتــحــاق بـالــتـكــوين الـتــكــمـيــلي قـبل
الـتـرقـية فـي الرتـب اGـذكورة فـي اGادة األولـى أعالهr بـعد
الـــنـــجـــاح في االمـــتــحـــان اGـــهــنـي أو الــقـــبـــول عـــلى ســـبــيل
االختـيـارr عن طريق الـتسـجـيل في قائـمة الـتـأهيلr وفـقا

للتنظيم الساري اGفعول.

اGــــــادة اGــــــادة 3 :  : يـــــــتـم فــــــتـح دورة الـــــــتــــــكـــــــويـن في الـــــــرتب
اGــــذكـــــورة فـي اGــــادة األولـى أعالهr بـــــقـــــرار أو مــــقـــــرّر من

السلطة التي لها صالحية التعيrX يحدد فيه ال سيما :

rعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

- عـدد اGناصب اGالـية اGفـتوحة للـتكوين احملددة في
اخملـــطط الــســـنــوي لــتـــســيـــيــر اGــوارد الـــبــشــريـــة و اخملــطط
Xتعدد السنوات للتكوين و حتسGالقطاعي السنوي أو ا
اGـــــســــتـــــوى و جتــــديــــد مـــــعــــلـــــومــــات اGــــوظـــــفــــX و األعــــوان
rــعـتـبـرةGـصــادق عـلـيـهــمـا بـعـنــوان الـسـنـة اGا rـتــعـاقـدينGا

rعمول بهاGطبقا لإلجراءات ا

rمدة التكوين -

rتاريخ بداية التكوين -

rمؤسسة التكوين -

- قــائـمـة اGـوظـفـX اGــعـنـيـX بـالــتـكـوينr حـسب §ط
الترقية.

اGـــــادة اGـــــادة 4 : : تــــــبــــــلـغ نـــــســــــخــــــة مـن الــــــقــــــرار أو اGــــــقـــــرر
اGـــــذكـــــورين فـي اGــــادة 3 أعـالهr إلى مـــــصــــالـح الـــــوظــــيـــــفــــة
الــعــمـــومــيــةr فـي أجل عــشــرة (10) أيــام ابــتـــداء من تــاريخ

توقيعه.

5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اGـادة اGـادة 
إبـداء رأى اGطـابـقـة خالل أجل عـشرة (10) أيـام ابـتداء من

تاريخ استالم القرار أو اGقرر.

XوظـفGـسـتخـدمة بـتبـلـيغ اGادة 6 : : تـقوم اإلدارة اGادة اGا
اGعـنـيـX بـتـاريخ بـداية الـتـكـوين �ـوجب اسـتـدعـاء فردي

أو أي وسيلة أخرى مالئمة عند االقتضاء.
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اGـادة اGـادة 7 : : كل مـوظـف مـقـبول Gـتـابـعـة دورة الـتـكـوين
الـتـكـمـيـلي ولم يـلـتـحق �ـؤسـسـة الـتـكـوينr في أجل شـهـر
واحـد ابـتـداء من تــاريخ الـقـبـول في الـتــكـوينr يـفـقـد حـقه
في الـــــنــــــجــــــاح في االمـــــتـــــحـــــان اGـــــهـــــني أو عـــــلى ســـــبـــــيل

االختيار.

اGــــادة اGــــادة 8 : تــــضـــــمن الــــتــــكـــــوين اGــــدرســـــة الــــوطــــنــــيــــة
Gستخدمي أمانات الضبط.

اGـادة اGـادة 9 : : يــنـظـم الـتــكــوين بــشـكل تــنــاوبيr و يــشـمل
دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.

10 : حتــدد مــدة الــتــكـويـن في الــرتب اGــذكـورة اGـادة اGـادة 
في اGادة األولى أعالهr كما يأتي :

rضبط Xستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة أم -
Xســـنـــة واحــدة (1) بــالـــنــســـبــة لــرتـــبــة مـــعــاون أمــ -
ضـبط و أمX قسم ضبطr وفـقا ألحكـام اGرسوم التـنفيذي
رقـم 08-409 اGــــــــؤرخ في 24 ديـــــــــســــــــمــــــــبـــــــر ســــــــنـــــــة 2008

واGذكور أعاله.

اGــــادة اGــــادة 11 : : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
التكميلي.

اGـادة اGـادة 12 : يـتــولى تـأطـيــر و مـتـابـعــة اGـوظـفـX خالل
الـتـكـوينr أسـاتـذة اGـدرسـة الـوطـنـيـة Gـسـتخـدمـي أمـانات
الــضـبط و/أو اإلطـارات اGــؤهـلــة لـلـمــؤسـسـات و اإلدارات

العمومية.

13 : يـقوم اGـوظـفون الـذين يـتابـعـون التـكوين اGادة اGادة 
rـدة شـهـر (1) واحـدG بـإجــراء تـربص تـطـبـيـقي rالـتـكـمـيـلي
على مستوى اجلهـات القضائية وإعداد تقرير تربص عند

نهايته.

اGـادة اGـادة 14 : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبـة
البيـداغوجيـة اGستمـرة ويشمل امـتحانات دوريـة تتعلق

باجلانب النظري و التطبيقي.

اGـادة اGـادة 15 : : يـلـزم اGـوظفـون اGـعـنـيـون بـالـتـكويـن قبل
rضـبط Xضــبط و أمــ Xالــتــرقــيـة إلـى رتـبــتي مــعــاون أمــ
بـإعــداد تـقــريـر نــهـايــة الـتــكـويـن يـتــعـلق �ــوضـوع له صــلـة
بـالـوحـدات اGـدرّســة حتت إشـراف مـؤطـر من بـX أسـاتـذة

اGدرسة الوطنية Gستخدمي أمانات الضبط.
يـلـزم اGـوظـفـون اGـعــنـيـون بـالـتـكــوين قـبل الـتـرقـيـة
إلى رتــبـــة أمــX قــسـم ضــبطr بــإعـــداد و مــنــاقـــشــة مــذكــرة
نــهـــايـــة الـــتـــكــويـن تـــتــعـــلق �ـــوضـــوع له صـــلـــة بـــالـــوحــدات

اGدرّسة.

اGادة اGادة 16 :  : يتم اختـيار موضوع اGذكرة حتت إشراف
مـــؤطــر من بــX أســاتــذة اGــدرســة الـــوطــنــيــة Gــســتــخــدمي

أمانات الضبط الذي يضمن متابعة إعدادها.
اGادة اGادة 17 :: يتم تقييم التكوين كما يأتي :

- مــعـدل اGــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اGـســتـمــرة جملـمـوع
r1عاملGا rدرسةGالوحدات ا

r2عاملGا rنقطة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين -
- نقطة التربص التطبيقيr اGعامل1.

اGــــادة اGــــادة 18 :  : يــــتم اإلعـالن عن الــــنــــجــــاح الـــــنــــهــــائي في
الــتـكــوين لـلــمـوظــفـX احلــائـزيـن مـعــدال عـامــا يـســاوي عـلى

األقل 10/20 في التقييم اGذكور في اGادة 17 أعاله.
اGــادة اGــادة 19 : : تــضــبـط قــائــمــة اGــوظــفـــX الــذين تــابــعــوا
بــنــجــاح دورة الــتــكــوين من طــرف جلــنــة نــهــايــة الــتــكــوين

التي تتكون من:
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ©ــثــلــهـا

rرئيسا rؤهل قانوناGا
- مـــديـــر اGـــدرســـة الــوطـــنـــيـــة Gـــســـتـــخــدمـي أمـــانــات

rالضبط أو ©ثله
- ©ــثـلـX (2) اثـنــX عن أســاتــذة اGـدرســة الــوطـنــيـة

Gستخدمي أمانات الضبط.
اGادة اGادة 20 : تـبلغ نـسـخة من مـحضـر الـنجـاح النـهائي
الذي تـعـده الـلـجـنـة اGـذكـورة أعالهr إلى مـصـالح الـوظـيـفة
الـعــمـومـيــة في أجل ثـمــانـيـة (8) أيـام من تـاريخ الــتـوقـيع

عليه.
21 : : عــنــد نــهــايـة دورة الــتــكــوينr يــســلم مــديـر اGـادة اGـادة 
اGــدرســة الــوطــنــيــة Gــســتــخــدمي أمــانــات الــضــبـط شــهـادة

.Xالناجح Xللموظف
22 : : يـــرقـى اGـــوظـــفـــون الـــنـــاجـــحـــون في دورة اGــادة اGــادة 
الــتــكــويـن إلى الــرتب اGــعـــنــيــة وفــقــا لــلــتـــنــظــيم الــســاري

اGفعول.
23  : : ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرسمـية اGادة اGادة 

للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية.
حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوال عـــام 1433 اGــــوافق 22

غشت سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

rعن وزير العدلrعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
األمX العاماألمX العام

مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة
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الوحدة الوحدة 1 : اإلجراءات اGدنية و اإلدارية : : اإلجراءات اGدنية و اإلدارية :

- الــــدعــــوىr االخــــتــــصــــاص الــــنــــوعي و االخــــتــــصـــاص
اإلقـليميr الـدفوعr إجراءات الـتحقيـقr التدخل و اإلدخال
rأوامـر األداء rاألحـكـام rعـوارض اخلـصــومـة rفي اخلـصــومـة
األوامــــر عـــلى الـــعـــرائـضr الـــقـــضـــاء االســـتــــعـــجـــاليr طـــرق
rالــــطـــرق الــــبـــديـــلــــة حلل الــــنـــزاعـــات rالـــتــــنـــفــــيـــذ rالـــطــــعن
اGــصـاريف الــقـضــائـيــةr اإلجـراءات اGــطـبــقـة أمــام اجلـهـات

القضائية اإلدارية.

الوحدة الوحدة 2 : اإلجراءات اجلزائية : : اإلجراءات اجلزائية :

الـــدعــوى الـــعــمـــومــيــةr الـــدعــوى اGـــدنــيـــةr الــتــحـــقــيق
االبـتــدائيr الــنـيـابــة الـعــامـةr الــتـحــقـيق الــقـضـائـيr غـرفـة
االتهامr طرق الطعنr  محكمة اجلناياتr محكمة األحداث

و اجلهات القضائية ذات االختصاص اGوسع.

الوحدة الوحدة 3 : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية : : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية :

rأمانة رئيس اجلهة القضائية -

rأمانة األقسام و الغرف -

- دور أمـــX الــضـــبط عـــلى مـــســـتـــوى غــرف احملـــكـــمــة
rالعليا

- دور أمـــX الــــضــــبط عــــلى مــــســــتــــوى غـــرف احملــــاكم
اإلدارية و مجلس الدولة.

الوحدة الوحدة 4 : أمانة الضبط اجلزائية: : أمانة الضبط اجلزائية:
- دور أمX الـضبط عـلى مـستـوى األقسـام و الغرف

rاجلزائية
rالضبط على مستوى محكمة اجلنايات Xدور أم -
rصالح اآلتـية : الـصندوقGالضـبط في ا Xدور أمـ -
rتـــســــجــــيـل األحـــكــــام و الــــعــــقــــود اخملــــتــــلــــفـــة rأدلــــة اإلقــــنــــاع
اإلحـصـائيـاتr األرشـيف و حفظ األصـولr الـشبـاك اGـوحد

و مصلحة اإلعالم و التوجيه.

الوحدة الوحدة 5 : التحرير القضائي : : التحرير القضائي :
rأنواع األحكام -

rعناصر احلكم القضائي -

الوحدة الوحدة 6 : التحرير اإلداري : : التحرير اإلداري :
rمباد» وقواعد التحرير اإلداري -

rراسالت و مختلف الوثائق اإلداريةGحترير ا -
rحتضير ملف إداري  -

اGلحق األولاGلحق األول
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة  أمX قسم ضبط برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة  أمX قسم ضبط 

1 - - برنـامج الـتـربص التـطـبـيقي برنـامج الـتـربص التـطـبـيقي مـدته شـهر(1) واحـد: يجـري اGـوظـفون تـربـصـا تـطبـيـقـيـا له عالقة �ـيـدان نـشـاطهم
على مستوى اجلهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير نهاية التربص.

2 -  - برنامج التكوين النظري برنامج التكوين النظري مدته أحد عشر (11)  شهرا :

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجماليالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1
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4
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6

7

8

40

40

40

40

35

35

30

45

305 سا سا

2

2

2

2

1

1

1

1

اإلجراءات اGدنية و اإلدارية
اإلجراءات اجلزائية

أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية
أمانة الضبط اجلزائية

التحرير القضائي
التحرير اإلداري

اإلحصائيات القضائية
اGصطلحات

اجملموع العاماجملموع العام
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الوحدة الوحدة 7 : اإلحصائيات القضائية :: اإلحصائيات القضائية :

- جــمع و حتــلـــيل اGــعــطـــيــات اإلحــصــائـــيــة في اGــواد
rو التنفيذ rدنية و اإلداريةGا

- جــمع و حتــلـــيل اGــعــطـــيــات اإلحــصــائـــيــة في اGــواد
rاجلزائية

rمعاجلة اإلحصائيات غير القضائية -
- برامج  معاجلة واستغالل اGعطيات اإلحصائية.

الوحد الوحد 8 : اGصطلحات : : اGصطلحات :
rدنيGفي اجملال ا -

- في اجملال اجلزائي.

اGلحق الثانياGلحق الثاني
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة  أمX ضبط برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة  أمX ضبط 

rوظـفون تـربـصا تـطبـيـقيـا له عالقة �ـيـدان نشـاطهمG1 - - بـرنامج الـتربص الـتـطبـيقي بـرنامج الـتربص الـتـطبـيقي مـدته شهر(1) واحـد : يجـري ا
على مستوى اجلهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير نهاية التربص.

2 - -  برنامج التكوين النظري  برنامج التكوين النظري مدته خمسة (5)  أشهر :

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجماليالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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7

8
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24
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30
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16
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181 سا سا
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2

2

1

1

1

اإلجراءات اGدنية و اإلدارية
اإلجراءات اجلزائية

أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية
أمانة الضبط اجلزائية

تسيير األمانة
اإلحصائيات القضائية

اGباد» األولية لإلعالم اآللي
اGصطلحات

اجملموع العاماجملموع العام

الوحدة الوحدة 1 : اإلجراءات اGدنية و اإلدارية : : اإلجراءات اGدنية و اإلدارية :
- الــــدعــــوىr االخــــتــــصــــاص الــــنــــوعي و االخــــتــــصـــاص
اإلقـليميr الـدفوعr إجراءات الـتحقيـقr التدخل و اإلدخال
rأوامـر األداء rاألحـكـام rعـوارض اخلـصــومـة rفي اخلـصــومـة
األوامــــر عـــلى الـــعـــرائـضr الـــقـــضـــاء االســـتــــعـــجـــاليr طـــرق
rالــــطـــرق الــــبـــديـــلــــة حلل الــــنـــزاعـــات rالـــتــــنـــفــــيـــذ rالـــطــــعن
اGصـاريـف القـضـائـيـة و اإلجـراءات اGـطـبـقـة أمـام اجلـهات

القضائية اإلدارية.
الوحدة الوحدة 2 : اإلجراءات اجلزائية : : اإلجراءات اجلزائية :

الـــدعــوى الـــعــمـــومــيــةr الـــدعــوى اGـــدنــيـــةr الــتــحـــقــيق
االبـتــدائيr الــنـيـابــة الـعــامـةr الــتـحــقـيق الــقـضـائـيr غـرفـة
االتـــهـــامr طـــرق الـــطـــعنr مـــحـــكـــمـــة اجلـــنـــايـــات و مـــحـــكـــمـــة

األحداث.
الوحدة الوحدة 3 : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية :: أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية :

rأمانة رئيس اجلهة القضائية -

rأمانة األقسام و الغرف -
- دور أمـــX الــضـــبط عـــلى مـــســـتـــوى غــرف احملـــكـــمــة

rالعليا
- دور أمـــX الــــضــــبط عــــلى مــــســــتــــوى غـــرف احملــــاكم

اإلدارية و مجلس الدولة.

الوحدة الوحدة 4 : أمانة الضبط اجلزائية : : أمانة الضبط اجلزائية :
- دور أمX الـضبط عـلى مـستـوى األقسـام و الغرف

rاجلزائية
rالضبط على مستوى محكمة اجلنايات Xدور أم -
rصـالح اآلتـية: الـصـندوقGالـضـبط في ا Xدور أم -
rتـــســــجــــيـل األحـــكــــام و الــــعــــقــــود اخملــــتــــلــــفـــة rأدلــــة اإلقــــنــــاع
اإلحـصـائيـاتr األرشـيف و حفظ األصـولr الـشبـاك اGـوحد

و مصلحة االستقبال و التوجيه.



19 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1638

28 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2013  م م

الوحدة الوحدة 5 : تسيير األمانة : : تسيير األمانة :
rتنظيم األمانة -

rالترتيب و األرشيف rتسيير البريد: التسجيل -
rمختلف §اذج البريد -

rتقنيات و مناهج العمل -
rمباد» االستقبال -

rارسة االتصال الهاتفي© -
rفكرةGمسك ا -

rتقنيات االتصال -
- صيغ اGراسالت.

الوحدة الوحدة 6 : اإلحصائيات القضائية : : اإلحصائيات القضائية :
- جــمع و حتــلـــيل اGــعــطـــيــات اإلحــصــائـــيــة في اGــواد

rدنية و اإلدارية و التنفيذGا
- جــمع و حتــلـــيل اGــعــطـــيــات اإلحــصــائـــيــة في اGــواد

rاجلزائية
- معاجلة اإلحصائيات غير القضائية.

- برامج استغالل ومعاجلة اGعطيات اإلحصائية.

الوحدة لوحدة 7  : اGباد» األولية لإلعالم اآللي : : اGباد» األولية لإلعالم اآللي :

rعموميات حول استخدام اإلعالم اآللي -

(Windows) rنظام التشغيل ويندوز -

rاستخدام برامج معاجلة النصوص -

(Excel) rاستخدام برامج معاجلة اجلداول إكسال -

rالدخول و اإلبحار عبر األنترنت -

rاستخدام نظام البريد األلكتروني -

- الــتــطــبـيــقــات الــقــضــائــيـة: نــظــام الــتــســيـيــر اآللي
لــلــمـلف الــقــضــائيr نــظـام صــحــيـفــة الــســوابق الــقـضــائــيـة
rنــظــام تــســيــيــر أوامــر الـقــبض rونــظــام شــهــادة اجلــنــســيـة

التطبيقة اخلاصة باجلدول التحليلي لإلحصائيات.

الوحدة الوحدة 8 : اGصطلحات : : اGصطلحات :

rدنيGفي اجملال ا -

rفي اجملال اجلزائي -

اGلحق الثالثاGلحق الثالث
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون أمX ضبط برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون أمX ضبط 

1 - - برنـامج الـتـربص التـطـبـيقي برنـامج الـتـربص التـطـبـيقي مـدته شـهر(1) واحـد : يـجري اGـوظـفون تـربـصـا تطـبـيـقيـا له عالقـة �ـيدان نـشـاطهم
على مستوى اجلهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير نهاية التربص.

2 - -  برنامج التكوين النظري  برنامج التكوين النظري مدته أحد عشر (11)  شهرا :

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجماليالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

30

30

45

45

25

30

40

20

305 سا سا

1

2

2

2

2

1

1

2

1

مدخل للعلوم القانونية
اإلجراءات اGدنية و اإلدارية

اإلجراءات اجلزائية
أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية

أمانة الضبط اجلزائية
التنظيم القضائي

تسيير األمانة
اGباد» األولية لإلعالم اآللي

أخالقيات اGهنة

اجملموع العاماجملموع العام
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الوحدة الوحدة 1 : مدخل للعلوم القانونية : : مدخل للعلوم القانونية :
rتعريف القانون و تقسيماته -
rخصائص القاعدة القانونية -

rتعريف احلق -
rعناصر احلق -

- أنواع احلقوق.
الوحدة الوحدة 2 : اإلجراءات اGدنية واإلدارية : : اإلجراءات اGدنية واإلدارية :

- الــــدعــــوىr االخــــتــــصــــاص الــــنــــوعي و االخــــتــــصـــاص
اإلقـليميr الـدفوعr إجراءات الـتحقيـقr التدخل و اإلدخال
في اخلــصـومــةr عــوارض اخلـصــومــةr األحـكــامr أوامـر األداء
واألوامـــر عـــلى الـــعــرائضr الـــقـــضــاء االســـتــعـــجـــاليr طــرق
الـــطــــعنr الــــتــــنـــفــــيــــذr الــــطـــرق الــــبــــديـــلــــة حلل الــــنــــزاعـــات

واإلجراءات اGطبقة أمام اجلهات القضائية اإلدارية.
الوحدةالوحدة 3 : اإلجراءات اجلزائية :: اإلجراءات اجلزائية :

- الـدعــوى الــعــمـومــيــةr الـدعــوى اGــدنــيـةr الــتــحــقـيق
االبـتــدائيr الــنـيـابــة الـعــامـةr الــتـحــقـيق الــقـضـائـيr غـرفـة
االتــهـــامr جـــهــات احلـــكمr طـــرق الــطـــعنr مـــحـــكــمـــة األحــداث

ومحكمة اجلنايات.
الوحدة الوحدة 4 : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية : : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية :

rأمانة رئيس اجلهة القضائية -
rأمانة األقسام و الغرف -

- دور أمـــX الــضـــبط عـــلى مـــســـتـــوى غــرف احملـــكـــمــة
rالعليا

- دور أمـــX الــــضــــبط عــــلى مــــســــتــــوى غـــرف احملــــاكم
اإلدارية و مجلس الدولة.

الوحدة الوحدة 5 : أمانة الضبط اجلزائية :: أمانة الضبط اجلزائية :
- دور أمX الـضبط عـلى مـستـوى األقسـام و الغرف

rاجلزائية
rالضبط على مستوى محكمة اجلنايات Xدور أم -
rصـالح اآلتـية: الـصـندوقGالـضـبط في ا Xدور أم -
rتـــســــجــــيـل األحـــكــــام و الــــعــــقــــود اخملــــتــــلــــفـــة rأدلــــة اإلقــــنــــاع
اإلحـصـائيـاتr األرشـيف و حفظ األصـولr الـشبـاك اGـوحد

ومصلحة اإلعالم و التوجيه.
الوحدة الوحدة 6 : :  التنظيم القضائي :التنظيم القضائي :

rمباد» التنظيم القضائي - r1 - مباد» التنظيم القضائي
rتنظيم اجلهات القضائية - r2 - تنظيم اجلهات القضائية

rاجمللس و احملكمة العليا rالقضاء العادي : احملكمة -
- الـــــقـــــضـــــاء اإلداري: احملـــــكــــمـــــة اإلداريـــــة و مـــــجـــــلس

rالدولة

rمحكمة التنازع -
rاحملاكم العسكرية -

- الـــقـــضـــاةr مـــســــتـــخـــدمـــو أمـــانــــة الـــضـــبط و أعـــوان
القضاء.

الوحدة الوحدة 7 : تسيير األمانة :: تسيير األمانة :
 rتنظيم األمانة -

rالترتيب و األرشيف rالتسجيل rتسيير البريد -
rمختلف §اذج البريد -

rتقنيات و مناهج العمل -
rمباد» االستقبال -

rارسة االتصال الهاتفي© -
rفكرةGمسك ا -

rتقنيات االتصال -
rراسالتGصيغ ا -

الوحدة الوحدة 8  : اGباد» األولية لإلعالم اآللي : : اGباد» األولية لإلعالم اآللي :
rعموميات حول استخدام اإلعالم اآللي -

(Windows) نظام التشغيل ويندوز -
rاستخدام برامج معاجلة النصوص -

(Excel) استخدام برامج معاجلة اجلداول إكسال -
rالدخول و اإلبحار عبر األنترنت -

rاستخدام نظام البريد اإللكتروني -
- الــتــطــبـيــقــات الــقــضــائــيـة: نــظــام الــتــســيـيــر اآللي
rنـظــام صـحــيـفــة الـســوابق الـقــضـائــيـة rلــلـمــلف الـقــضـائـي
rنــظــام تـــســيــيــر أوامـــر الــقــبض rنـــظــام شــهـــادة اجلــنــســيـــة

التطبيقة اخلاصة باجلدول التحليلي لإلحصائيات.
الوحدالوحد9 : أخالقيات اGهنة :: أخالقيات اGهنة :

rاحلقوق و الواجبات -
- اGسؤولية اGدنية و اجلزائية و التأديبية.
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