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.، ص فُظم ثٍ دهُهى، استمالنُخ انمضبء، َشغَبد يجهس األيخ، انُضوح انثبَُخ، جىاٌ /   

. سجتًجغ  ، طبصع فٍ ج، عضص .ج.ع. جصستىع /   



  ، ص ، على  صَسًجغ –َشغح انمضبح، َىفًجغ / 





 

 

 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

 

 

 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

، ص عوار بىضٍاف ، الٌظام القضائً الجزائزي، الطبعت األولى، دار الزٌحاًت الٌشز، الجزائز /  

  ، ص لضَغ يُظىع ، يٍ أجم َظغح جضَضح نهمضبء، انًجهخ انمضبئُخ، انعضص األول /



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

 

 

 

 

 

  ، ص صالَضح َىسف، انتُظُى انمضبئٍ انجؼائغٌ، صاع انهضي نهطجع، انطجعخ األونً، انجؼائغ /

 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

  ص – هبشى انعهىٌ، انًجهس األعهً نهمضبء فٍ ضىء انتشغَع انًغغثٍ انًمبعٌ ، ص انطجعخ ،/ 

   ص فكبَغ َىع انضٍَ، استمالنُخ انمضبء يىسىعخ انفكغ انمبَىٍَ، انعضص انثبٍَ، انجؼائغ،/ 

، ص ثىثشُغ يذُض أيمغاٌ، انسهطخ انمضبئُخ فٍ انجؼائغ، صاع األيم نهُشغ، صاع انطجع /   



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

، ص نجُخ إطالح انعضانخ، يُشىع نىػاعح انعضل، /   

، انجؼائغ، ، صَسًجغ طىَهخ ثىجًعخ، عئُس انهجُخ انعاللبد انشبعجُخ نًجهس األيخ، يجهخ انًذبيبح، انعضص /   

لضَضع يُظىع، انًغجع انسبثك، ص /   



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

 ٌحذد صٍغت الوٌحت الخاصت التً ٌستفٍذ هٌها أعضاء الوجلس // الوؤرخ فً /هزسىم تٌفٍذي رقن / 

 // صادرة فً االعلى للقضاء و كٍفٍت دفعها ، ج ر ج عذد 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

، ص ثىثشُغ يذُض أيمغاٌ، انُظبو انمضبئٍ انجؼائغٌ، انطجعخ انشبيسخ، صَىاٌ انًطجىعبد انجبيعُخ انذؼائغ، / 

 -   

،  ، َتضًٍ انُظبو انضاسهٍ نهًجهس، ج ع ج ج عضص //يضاونخ انًجهس األعهً نهمضبء، انًؤعسخ فٍ / 

 //انظبصع فٍ  



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

 على ضىء هشزوع القاًىى العضىي الوتضوي القاًىى األساسً للقضاء، رسالت اإلصالحدهٍوً فٍصل، القضاء وهحاوالث /

  ى ص -ًٍل هاجٍستز فً القاًىى الذستىري وعلن التٌظٍن السٍاسً، جاهعت الجزائز 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

،  سضُغ عجض انمبصع، انًجهس األعهً نهمضبء، انُظبو انتأصَجٍ نهمبضٍ انجؼائغٌ، انُشغ انجبيعٍ انجضَض، تهًسبٌ، / 

   ص 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

 

 

 

، َذضص تُظُى وتسُُغ وطالدُبد انًذكًخ انعهُب، ج ع ج ج عضص // يؤعر فٍ /لبَىٌ انعضىٌ على / 

 // ، طبصعح فٍ 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

، ص ثىثشُغ يذُض أيمغاٌ، انُظبو انمضبئٍ انجؼائغٌ، صَىاٌ انًطجىعبد انجبيعُخ، انطجعخ انسبصسخ، انجؼائغ / 

  

 سضُغ عجض انمبصع، انًغجع انسبثك، ص / 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

 ، َتضًٍ اَتشبة انمضبح أعضبء  صَسًجغ ، انًؤعر فٍ- يٍ انًغسىو انتُفُظٌ، على اَظغ انًبصح / 

  صَسًجغ  ،انظبصع فٍ ج ، انعضص .ج.ع.فٍ انًجهس األعهً نهمضبء وكُفُبد طنك، ج 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

ثٍ عجُضح عجض انذفُظ، استمالنُخ انمضبء وسُبصح انمبَىٌ فٍ ضىء انتشغَع انجؼائغٌ وانًًبعسبد، يُشىعاد ثغضاصٌ، / 

 ، ص انجؼائغ 

 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

هبشى انعهىٌ، انًغجع انسبثك ، ص /   

يضاونخ انًجهس األعهً نهمضبء، انًغجع انسبثك، انعضص /   

  سجتًجغ  انًتضًٍ تشكُهخ انًجهس األعهً نهمضبء انًؤعر فٍ / يٍ انمبَىٌ انعضىٌ على انًبصح / 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

، ص نغىثٍ ثٍ يهذخ، انمبَىٌ انمضبئٍ انجؼائغٌ، طجعخ يُمذخ انثبَُخ، انضَىاٌ انىطٍُ نألشغبل انتغثىَخ، انجؼائغ / 

 

، ص طبهغٌ دسٍُ، انتُظُى انمضبئٍ انجؼائغٌ، انطجعخ انثبَُخ، صاع هىيخ نهُشغ و انتىػَع، انجؼائغ /   



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

 

 

 

 

 

 

 

    - ، انًىاص /انمبَىٌ انعضىٌ على / 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

 ادة، الن/القاًىى العضىي رقن / 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

، الوىاد/القاًىى العضىي رقن /  



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

عًبع ثىضُبف، انًغجع انسبثك، ص /   

  صالَضح َىسف، انًغجع انسبثك، ص / 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

  ، ص ، انًتضًٍ انمبَىٌ األسبسٍ نهمضبء ، انًبصح  سجتًجغ ، انًؤعر فٍ /انمبَىٌ انعضىٌ على / 

ثهىصٍَُ أدًض، استمالنُخ انمضبء ثٍُ انطًىح وانتغاجع، عسبنخ َُم شهبصح انًبجُستغ، شعجخ إصاعح ويبنُخ، كهُخ انجؼائغ، / 

  ، ص 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

نغىثٍ ثٍ يهذخ، انًغجع انسبثك، ص /   



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

يجُض ثٍ انشُز، أيٍُ سُضهى، انجؼائغ استمالل ودُبص انُظبو انمضبئٍ، دمىق انطجع وانُشغ يذفىظخ نهشجكخ االوعوثُخ / 

 ، ص نذمىق االَسبٌ، كىثُهبغٍ، أكتىثغ 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

-، الوادتٍي / القاًىى العضىي رقن /  

- عًبع ثىضُبف، انًغجع انسبثك، ص /   

  ، ص يذًض كًبل عجُض، استمالل انمضبء، صعاسخ يمبعَخ، كهُخ انذمىق انجبيعُخ انمبهغح، / 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

يذًض كًبل عجُض، انًغجع انسبثك، ص /   



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

-عًبع ثىضُبف، انًغجع انسبثك، ص /   

، ص عجض انعؼَؼ سعض، أجهؼح ويؤسسبد انُظبو انمضبئٍ، انًؤسسخ انىطُُخ نهكتبة، انجؼائغ /   

، الوادة / القاًىى العضىي رقن /  



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

طبهغٌ دسٍُ، انًغجع انسبثك، ص /   



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

  الى غاٌت ، الوىاد هي /القاًىى العضىي رقن /



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

يذًض كًبل عجُض، انًغجع انسبثك، ص /   

عجض انعؼَؼ انسُض انجىهغٌ، انىظُفخ انعبيخ صعاسخ يمبعَخ، يع انتغكُؼ عهً انتشغَع انجؼائغٌ، صَىاٌ انًطجىعبد / 

 ، ص  انجبيعُخ، 

  طبهغٌ دسٍُ، انًغجع انسبثك، ص /



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

-، انًبصتٍُ /انمبَىٌ انعضىٌ على /   



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

  عجض انعؼَؼ انسُض انجىاهغٌ، انًغجع انسبثك، ص / 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

-يًُىٌ فغَض، انهُئبد االصاعَخ انًتشظظخ فٍ انجؼائغ، يظكغح َُم شهبصح انًبستغ، تشظض لبَىٌ اصاعٌ، / 

- ، ص   



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

ثبنًكٍ سُغح، انًجهس االعهً نهمضبء كهُئخ تأصَجُخ فٍ انجؼائغ، يظكغح َُم شهبصح انًبستغ، تشظض لبَىٌ إصاعٌ، / 

  - ص -



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء

  ثٍ عجُضح عجض انذفُظ، انًغجع انسبثك، ص / 



التنظين اإلداري للمجلس األعلى للقضاء



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

 

 

 

 

عًبع ثىضُبف، انًغجع انسبثك، ص /   

انمبَىٌ انعضىٌ على  /  ، انًبصح /  



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

 

 

 

 

 

عًبع ثىضُبف، انًغجع انسبثك، ص /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

، ص كًبل عدًبوٌ، تأصَت يىظف عبو فٍ انمبَىٌ انجؼائغٌ، صاع هىيخ، انجؼائغ، انطجعخ انثبنثخ /   

  ، ص سهىفٍ عشُض، لبَىٌ انًُبػعبد االصاعَخ، صَىاٌ انًطجىعبد انجبيعُخ، انجؼائغ / 



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

  ، صيذًض كًبل، عًُض استمالل انمضبء، صعاسخ يمبعَخ، / 



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

ثىثشُغ يذُض أيمغاٌ، انًغجع انسبثك، ص /   

، انًبصح /انمبَىٌ انعضىٌ على /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

.  انًتضًٍ انمبَىٌ األسبسٍ نهمضبء-، انًبصتٍُ /انمبَىٌ انعضىٌ على /   

يذًض عجُض كًبل، انًغجع انسبثك، ص /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

 

 

 



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

-ثبنًكٍ سُغح، انًغجع انسبثك، ص /   

ثٍ عًبع عجهخ، يعبش عهٍ، انُظبو انمبَىٍَ نهًجهس األعهً نهمضبء فٍ انجؼائغ، يظكغح تشغج َُم شهبصح انًبستغ، /

    - ، ص -تشظض إصاعح ويبنُخ، جبيعخ انجىَغح،

عًبع ثىضُبف، انًغجع انسبثك، ص /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

  ، انجؼائغَىفًجغ جغَضح انشجغ انُىيُخ، اَعمبص انًجهس األعهً نهمضبء، انظبصعح َىو / 



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

  كًبل عدًبوٌ، انًغجع انسبثك، ص / 



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

طبهغٌ دسٍُ، انًغجع انسبثك، ص/   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

  إنً  انًىاص يٍ /انمبَىٌ انعضىٌ على / 

طبهغٌ دسٍُ، انًغجع انسبثك، ص /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

نغىثٍ ثٍ يهذخ، انًغجع انسبثك، ص /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

، انًتعهك ثبستظبطبد يجهس انضونخ  يبٌ  انًىافك  طفغ  انًؤعر فٍ /انمبَىٌ انعضىٌ على / 

وتُظًُه وعًهه  

ثبنًكٍ سُغح، انًغجع انسبثك، ص /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

، ص ، يجهخ يجهس انضونخ، انعضص االول،  جبتفٍ  ، انًؤعر فٍ لغاع انًجهس انضونخ على / 

-  



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

ثبنًكٍ سُغح، انًغجع انسبثك، ص /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

طبهغٌ دسٍُ، انًغجع انسبثك، ص /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هبشى انعهىٌ، انًغجع انسبثك ، ص /   

، ص عجض انعؼَؼ يُعى سهُفخ، انضًبَبد انتأصَجُخ فٍ انىظُفخ انعبيخ، صاع انفكغ انجبيعٍ، انجؼائغ /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

 

 

ثبنًكٍ سُغح، انًغجع انسبثك، ص /   

عجض انعؼَؼ يُعى سهُفخ، انًغجع انسبثك، ص /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

 

، َتعهك ثتشكُم انًجهس األعهً  سجتًجغ  انًىافك  عجت  ، انًؤعر فٍ /انمبَىٌ انعضىٌ على / 

--نهمضبء وعًهه وطالدُبته، انًىاص   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عجض انعؼَؼ يُعى سهُفخ، انًغجع انسبثك، ص /   



المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء



 الخاتمـــــــــة



 الخاتمـــــــــة



 الخاتمـــــــــة



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

-  

http://www.elkhabar.com/
http://www.elkhabar.com/
http://www.djelfa.in/
http://www.djelfa.in/








 

 


