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 الــــــجمهورية الـــجزائرية الـــديمقراطية الشعبيــــة
 وزارة العدل

 
 النظام الداخلي

 للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط 
 

 ل األولـفصـــــــال
 ةـعامــالام ـــــحكاأل

 

المدرسة الوطنية التكوين بيهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفيات تنظيم  :المادة األولى
  ".المدرسة"التي تدعى في صلب النص لمستخدمي أمانات الضبط،

واألساتذة  والمستخدمينربصين تطبق أحكام هذا النظام الداخلي على المت :8 المادة
 .والمؤطرين

متربص كل مترشح التحق بالمدرسة لمتابعة تكوين منصوص عليه في التنظيم يكتسب صفة 
 .الساري المفعول

 يـثانـــــــــــل الـفصــــــال
 دراسةـــــــــنظيم الـــــــــت 

 
 . يتم االلتحاق بالمدرسة طبقا للتنظيم الساري المفعول :3المادة 

 

بالمدرسة بطاقة يتم استظهارها إلزاميا عند  التحاقهم يسلم إلى المتربصين فور :4 المادة
 .إلى المدرسة الدخول

   تحت طائلة العقوبات التأديبية  البطاقة لغير األغراض المخصص لهايمنع استعمال هذه 
 .المدرسةب عند انتهاء عالقة المتربص ة إلى اإلدارةتسليم البطاقإعادة يجب 

 

 . يخضع المتربصون للنظام الداخلي :1المادة 



2 

 

بشرط احترام الداخلي بناءا على طلب المتربص  نه يمكن اإلستفادة من النظام النصفغير أ
 .مواقيت الدروس

 

يشمل التكوين دروسا ومحاضرات وأعمال موجهة وتربصات تطبيقية على مستوى  :6المادة 
 .الجهات القضائية

 

يهدف التكوين الذي يتم بالمدرسة والتربصات التي تجري بالجهات القضائية إلى  :7المادة 
 .منح المتربص القدرات القانونية والعملية التي تؤهله إلى مباشرة مهام مستخدمي أمانات الضبط

 

المحاضرات  و يلتزم المتربص بالتقيد بالقواعد البيداغوجية المقررة لتنظيم الدروس :2المادة 
 .واألعمال الموجهة 

 

ر ذ كل التدابير الالزمة لضمان السياألستاذ على النظام أثناء الدراسة ويتخيسهر  :9المادة 
 .للدراسة الحسن 

واإلجراءات  يقوم به المتربص إخالليبلغ األستاذ مديرية التكوين في اليوم نفسه عن كل 
 .المتخذة بخصوص ذلك

الموجهة دون ترخيص  األعمال قاعة أو والمحاضرات الدروس قاعة للمتربص مغادرة ال يمكن
 .من األستاذ

 

حضور التظاهرات العلمية أو النشاطات البيداغوجية األخرى يلتزم المتربص ب :53المادة 
 .المنظمة من طرف المدرسة

 

 .واألعمال الموجهة و التربصات والمحاضرات ، حضور الدروسإجباريايعد  : 55المادة 
في أجل أقصاه  وعلى هذا االخير تقديم التبرير متغيب استفسارا لتبرير الغيابيوجه لكل طالب 
ال اعتبر الغياب غير مبرر( 84)ثمانية وأربعين   .ساعة ، وا 

 

 .عن كل يومرتب على الغياب المبرر خصم من منحة التكوين تي  :58المادة 
 .يوما متتالية (51)خمسة عشر  ن ال تتجاوز فترة الغيابيجب أ

 :مبرر تخصم المدة من المنحة معالالغياب غير  ةفي حال   
 (.2)ومين إثنين فت النظر في حال الغياب ليل -    



3 

 

 .أيام( 3)ثالثة اإلنذار في حال الغياب ل -    
 .أيام (8)ربعة التوبيخ في حال الغياب أل -    
 .أيام( 8)على أربعة  ة ما إذا كانت المدة تزيداإلحالة على المجلس التأديبي في حال -    
 .متتالية يوما   51كانت المدة تفوق  ة ما إذاالطرد النهائي في حال -    

 

 :لنفس المقياس في الحصصيترتب عن الغياب  :50المادة 
 .الثاني لفت النظر في حال الغياب -      
 .غيابات (33) ثالث إنذار في حال -      
 .حصص (33)ة ثالث في حال الغياب أكثر مناإلحالة على المجلس التأديبي  -      

 

ي حالة الغياب بسبب المرض تقديم شهادة مرضية في أجل أقصاه ثمانية زم فــيل :54المادة 
 .ساعة( 84)و أربعين 

يمكن لمدير المدرسة، عند االقتضاء أن يعرض المعني على المراقبة الطبية وان يقرر تمديد 
 .بناءا على تقرير الطبيبمدة الغياب في حالة المرض المعدي 

 

ريل أب 21المؤرخ في  598-52نفيذي رقم من المرسوم الت 35ألحكام المادة  وفقا :51المادة 
المهنية في المؤسسات المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص  2352
يوما ( 33)ثين في أجل ثال إن عدم التحاق المتربص بالتكوينفائها ، ات العمومية واجر واإلدار 

 .وفقدان حقه في النجاح الناجحين قائمة يترتب عليه شطبه من  من تاريخ التبليغ ببداية التكوين
 

 .ضياتعوي المدرسة درسا إدارة منظت ،ب أي أستاذ عن الحصة المقررةغيتعند  :56المادة 
 

 .وتتبعهم لمختلف الدروس  تراقب إدارة المدرسة مدى مواظبة المتربصين :57المادة 
 .دقيقة بعد بداية الدروس يعتبر غيابا 33كل تأخر غير مبرر يتجاوز 

 .ناء على طلب مسبب من المتربصة المدرسة رخصة تغيب مسبقة بار يمكن أن تمنح إد
 

ال يسمح للمتربصين المتأخرين بالدخول إلى قاعة اإلمتحان بعد تالوة الموضوع  :52المادة 
 . مهما كان المبررأو توزيعه 

مل أو تصرف من شأنه أن يخل بالسير الحسن لإلمتحانات تحت طائلة ال يمكن القيام بأي ع
 .العقوبات التأديبية
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 .يمكن تنظيم امتحان استدراكي في حالة التغيب المبرر قانونا عن اإلمتحان
 

متلبسا بالغش أثناء كل متربص يضبط  يمنع من مواصلة االمتحان في المادة  :59المادة 
 .ويعرض على المجلس التأديبي االمتحان 

 

 . يجتاز المتربص عند نهاية التكوين امتحانا للتخرج :83المادة 
 امتحانا يؤهله نهاية السنة األولىفي ( 2)ويجتاز المتربص الذي يتابع تكوينا مدته سنتين 

 .لإلنتقال إلى السنة الثانية 
 

ون أثناء فترة التكوين من تربصات تطبيقية لدى الجهات القضائية يستفيد المتربص :85المادة 
 الذين يقدمون ين بهذه الصفة من قبل رؤساء الجهات القضائيةينرين المعالمؤط إشرافتحت 

 .تقارير تقييمية عن كل متربص
 .يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجهة القضائية التي عين بها المتربص

 

 السارية يجب على المتربصين أثناء التربص التطبيقي إحترام اللوائح واألنظمة  :88المادة 
 . بالجهة القضائية، باإلضافة إلى المحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها

 

القضاة  ومستخدمي الجهة يجب على المتربصين أثناء التربص التطبيقي إحترام  :23المادة 
 .بها ومرتديها ا عينو القضائية التي 

 

ال مرة واحدة وبعد أخذ رأي السنة، مهما كانت مدة التكوين، إ ال يسمح بإعادة :24المادة 
 .المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة

 

 يتوج التكوين بالحصول على شهادة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط :25المادة 
  .طبقا للتنظيم المعمول به

 ثالثـــــــــفصل الــــــال
 متربصينــــــــــوق الــــــــحق

من الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري  يستفيد المتربص :26المادة 
 : المفعول وفي هذا النظام الداخلي السيما

 ،الرعاية الصحية -
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 ،الضمان االجتماعي وفقا للتنظيم الساري المفعول -
 ،التنظيم الساري المفعولالمنحة المنصوص عليها في  -
 ،العطلة السنوية -
 ،استعمال مرافق المدرسة -
 تأطير بيداغوجي وعلمي مناسب، -
 .شهادة التكوين -

 

 عن كل دفعة ( 2)إثنين  ندوبينتمثيل المتربصين أمام إدارة المدرسة من قبل م يتم :27دة االم
 .قبل نظرائهممن  ابهميتم انتخ

المتربصين المساهمة في تسطير برنامج سنوي للنشاطات الثقافية والرياضية  بوو يتولى مند
  .وتقديم أي إقتراح من شأنه تحسين سير التكوين أو ظروف اإلقامة بالمدرسة

 

تاريخ من يوما  (83)في مدة أقصاها أربعون المتربصين  مندوبيانتخاب يتم  :28المادة 
 .فترة التكوين المقررة للرتبةانطالق تكوين الدفعة لمدة تتناسب مع 

 يتم انتخاب المندوبين عن طريق االقتراع السري،
 .درسةمالتصويت عضو من اليترأس مكتب 

 

 المتربصين من قبل اإلدارة في األوقات المحددة في لوحة اإلعالنات استقباليتم  :29المادة 
 .مع مراعاة حالة الضرورة واإلستعجال

 

حفظ النظام واألمن داخل المدرسة عن و  المعلومات المتعلقة بالدراسةيتم تبليغ كل  :30المادة 
 . طريق النشر في لوحة اإلعالنات

 الفصـل الرابـع
 واجبات المتربصين

  :السيما  ب على المتربصينيج :31دة االم
بالنظام سواء  اإلخاللقلة الدراسة أو عر  تصرف من شأنه االمتناع عن كل عمل أو -

 أثناء الدروس أو بعدها،
 عليها، ظة والحفاعدم المساس بممتلكات المدرس -
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الحرمان من متابعة الحصة االلتزام بمواقيت الدراسة وعدم التأخر الذي قد يؤدي إلى  -
 .المعنية

عدم إدخال أو استهالك المشروبات الكحولية والمواد المحظورة، وعدم الدخول إلى حرم  -
 ،تأثير إحدى هذه المواد المدرسة تحت

 عدم استعمال التجهيزات وغيرها لغرض الطهي أو التدفئة داخل الغرف، -
 رسة والغرف،حافظة على نظافة مختلف مرافق المدالم -
 ضه هيبة العدالة التي ينتمي إليها،روف بالمظهر الالئق الذي تفر االلتزام في كل الظ -
 .واألصدقاء األقاربالمخصصة للزيارة عند استقبال  األوقاتاحترام  -

 

قامة عالقات األساتذة ومستخدمي المدرسة وعدم إيجب على المتربصين احترام  :32المادة 
 .نفعية معهم

 

المتعلقة السيما  ح التنظيمية الصادرة عن اإلدارةاحترام اللوائ يجب على المتربص :33المادة 
والنادي ومحالت الرياضة وقاعات بتنظيم المكتبة وورشة النسخ والطباعة والنزل والمطعم 

 .الترفيه والتسلية وقاعات العالج والتمريض
 

غير المخصصة لذلك، تحت طائلة العقوبات  األماكنال يجوز التدخين في  :34المادة 
 .المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول

 

ل باألمن كل اجتماع أو تجمع من شأنه أن يخ الثةيعتبر خطأ من الدرجة الث :35المادة 
 .النظام داخل المدرسةو 
 

 .ال يتم نشر أية وثيقة من طرف المتربصين أو مندوبيهم إال بعد موافقة اإلدارة :36المادة 
 

طبقا لألحكام  المتربصون في التكاليف المتعلقة بتسيير المدرسةيساهم  :37المادة 
 .المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول
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 خامســـــــــفصل الـــــــال
 تأديبيةـــــــــراءات الـــــــاإلج

 

 :يحدث لدى المدرسة مجلس تأديبي يتشكل من  :38المادة 
 ،رئيسا أو ممثله مدير المدرسة -
  ،المدير الفرعي للتكوين المتخصص -
  ،الفرعي للتربصاتالمدير  -
  ،منتخبين من قبل نظرائهم (2) إثنين أستاذين -
  .المتربصينعن  (2)إثنين  مندوبين  -
 

 .ةمجلس التأديب من طرف مدير المدرس يستدعى :39المادة 
 

يبية دون استدعاء المتربص المعني وتمكينه من دال يمكن إصدار عقوبة تأ :40المادة 
 .وسماعه شخصيا سا قبل إنعقاد المجلس التأديبي 84في أجل ال يقل عن  اإلطالع على ملفه

 .يختاره يمكن للمعني االستعانة في دفاعه بمحام أو بأي شخص آخر
 

الة السيرة السيئة أو الغيابات وبات تأديبية ضد المتربصين، في حتصدر عق :41المادة 
 .المتكررة أو مخالفة هذا النظام الداخلي 

 

 :ترتب العقوبات التأديبية كما يأتي :42المادة 
 العقوبات من الدرجة األولى: 
 ،النظرلفت  -
 ،ابياإلنذار الكت -
 العقوبات من الدرجة الثانية: 
 التوبيخ، -
 الطرد المؤقت لمدة ال يمكن أن تتجاوز أسبوع، -
 العقوبات من الدرجة الثالثة: 



8 

 

 .عويض أو دون تعويض نفقات الدراسةالطرد النهائي مع ت -
 

 :تشكل األفعال المذكورة أدناه أخطاء من الدرجة الثالثة  : 43المادة 
أو استهالك مشروبات كحولية والمواد المحظورة، والدخول إلى حرم المدرسة / و إدخال -

 ر إحدى هذه المواد،يتحت تأث
 ،تحطيم ممتلكات المدرسة عمدا -
 .المتربصينالسلوكات العنيفة ضد األساتذة أو مستخدمي المدرسة أو  -
كل اجتماع أو تجمع من شأنه أن يخل باألمن و النظام والطمأنينة العامة داخل  -

 .المدرسة
 

ة روحة عليه في جلسة مغلقة وبأغلبييفصل المجلس التأديبي في القضايا المط : 44المادة 
 .يرجح صوت الرئيس الة تعادل األصوات أعضائه وفي ح

 

 .تبلغ قرارات المجلس التأديبي إلى المعنيين باألمر : 45المادة 
 

اإلنذار والتوبيخ دون استشارة المجلس  يمكن لمدير المدرسة إصدار عقوبتي :46المادة 
 .التأديبي وبعد سماع المتربص المعني

خطأ جسيم من شأنه أن يرتب عقوبة الطرد النهائي من المدرسة  ارتكاب كما يمكنه في حالة 
 .تربص فورا إلى حين صدور القرار النهائي لمجلس التأديبتوقيف الم

 
 :سادســــفصل الــــــال

 مينمستخدــــات الــــزامـــــوق والتحق
 

متابعة تكوين المتربصين رام هذا النظام الداخلي و مدرسة باحتيلتزم مستخدمو ال :47لمادة ا
 .وانضباطهم

 

عليها في لواجبات المنصوص ويخضعون ل حقوقمن المدرسة ال يستفيد مستخدمو :48المادة 
 .التشريع والتنظيم المعمول بهما
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يجب على مستخدمي المدرسة احترام اللوائح التنظيمية الصادرة عن اإلدارة  : 49المادة 
والمتعلقة بتنظيم المكتبة وورشة النسخ والنزل والنادي ومحالت الرياضة وقاعات الترفيه والتسلية 

 .والعالج و التمريض وغيرها من مرافق المدرسة االستقبالو قاعات 
 

ي التشريع ا فـــــمنصوص عليهـــــام التأديبية الـــــمدرسة لألحكـــــال وـــخضع مستخدمــــي :50المادة 
 .اوالتنظيم المعمول بهم

 
     سابعــــفصل الـــــلا                                

 اميةـــــــام ختــــــأحك
 

يمكن لمدير المدرسة إصدار لوائح تنظيمية تتعلق بتوضيح أحكام هذا النظام  :51المادة 
عند  الداخلي كما يمكنه إصدار لوائح تنظيمية تتعلق باستعمال مختلف مرافق المدرسة

 .الضرورة
 

التحاقه ويبلغ إلى كل متربص فور النظام الداخلي في لوحة اإلعالنات ينشر هذا  :52المادة 
 .بالمدرسة

 

 .ذلكاقتضت الحاجة إلى  كلمايمكن تعديل هذا النظام الداخلي  :53المادة 
 

 
 
 

 
 
   
  


