مرسوووووم ر  0222/230يحدد نظا التدريس مالتكمين بالمدرسووووو المطني

لإلدارة مالصوووووحا

مالقضاء

المادة األملى :يهدف هذا المرس و إ ىلت ديديد ام إ الددريو الدك ين ب لمدرسووا ال يايا لادارو القض و ء
الصي فا (اليق المدرسا).
الفصل األمل :التكمين التمهيدي
المادة  :0دضإ المدرسا خمسا دخصص ت رئيسيا في الفر ع الد ليا:
 اإلدارو الع ما؛ الم ليا؛ الدبل م سيا؛ القض ء؛ الصي فا.يمكن اسديداث فر ع أخرى عاد الي جا بمقرر من زير ال ميفا العم ميا با ء علت اقدراح المدير الع إ
للمدرسا بعد األخذ برأي المجلو العلمي للمؤسسا.
يدإ اعدم د برامج الدك ين في كل من األقس إ بمقرر يصدر عن ال زير المكلف ب ل ميفا العم ميا.

المادة  :3ال سويلا ال ييدو لدخ ل مرايل الدك ين هي المسو بقا المب ةرو لرير الم مفين المس بقا المهايا
للم مفين.
يةو ر في المس بق ت المرةي ن الذين يسد ف ن الةر ي الميل با بم ج الق ا ن رقإ  09-90الص در
بد ريخ  81يا ير  8009المدضووووم ن الام إ الع إ للم مفين

كالء الد لا اصوووو ب ديبيقإل اإلجراءات

الخ صا الدي دخضع له امدي ا ت دخ ل المدرسا فق لم ه مبين أدا ه:

السل أ

السل أ

ىجراءات المسوووووووووو بقووووا ىجوووراءات الووومسوووووووووو بوووقووووا مدو الدك ين
الداخليا

الخ رجيا

مس بقا داخليا

سوووووول الدراسووووووا الج معيا  42ةهرا
الع ما  +مس بقا مب ةرو

(س بق سل أ قصير)
السل الع لي

مس بقا داخليا

المدريز +مس بقا مب ةرو  42ةهرا

(س بق سل أ ي يل)
يمكن أن ددإ بم ج مقرر يصووووودر عن ال زير المكلف ب ل ميفا العم ميا ب قدراح المدير الع إ للمدرسوووووا
ب لاسبا لكل دفعا دديل ذل  ،ىض فا فدرو ددريو ديت االخدب ر مدده اثا عةر ( )84ةهرا كـأعلت يد.
المادة  :4يدلقت الدالميذ خالل فدرو الدك ين الدمهيدي در س ذات ي بع مهاي عملي.

فق هذا المام ر،

يدإ اخدي ر المدرسوين أسو سو من م مفي الد لا السو مين القضو و أسو دذو الج معا خبراء عل إ االدصو ل
المي ضرين ال يايين األج ا .
يدإ اسدكم ل أا اع الددريو بم يلي:
 زي رات المص لح أ المؤسس ت، مي ضرات ،ي الت مسدديرو ،اد ات، ددريب ت مهايا داخل المص لح المامم ت أ الةرك ت؛ ددريو اللر ت المعل م ديا، أعم ل بيثيا ديبيقيا.يمكن دلقي جزء مكمل من الدعليإ في الخ رج.
ييد ي الددريو ج ب دك يا مداي .
يج ز أن يخضع الدالميذ في ىي ر دراسدهإ ،ب لاسبا للفر ع الدي دديل ذل  ،ل ج
الماد ة  :5ال يمكن أليد أن يدرةح ألكثر من ثالث مرات لمس بق ت دخ ل السل ذادإل.

الخدما العسكريا.

كم ال يج ز ألي دلميذ دعرض للفصول من المدرسوا أن يرخب لإل ب لدرةوح أليدى مس بق ت االكدد

من

أجل الدخ ل ،ب سدثا ء ي لا الفصل بسب عدإ كف يا الاديجا.
في هذه الي لا ،لن يسمح للدلميذ بأن يدرةح إليدى مس بق ت المدرسا ىال بعد ثالث سا ات من فصلإل.
المادة  : 6دفدح د رات الدك ين الدمهيدي مسووو بق ده بمقرر مةووودر يصووودر عن ال زير المكلف ب ل ميفا
العم ميوا ال زراء المعايين يسووووووو العودد الميل

من العمو ل كمو ييودده مخيي الدك ين الع إ لل ميفا

العم ميا ب لدة ر مع المدير الع إ للمدرسا.
ال يمكن أن يقل عدد المق عد م ض ع المس بقا علت أس و المس بقا المهايا عن ثلث المق عد المد يا للسل .
يج ز اقل عدد المق عد الة و ةرو في ىيدى الس و بق ت ىلت مس و بقا أخرى .عاد يد ث ق و ق هرو ،يمكن أن
دامإ ىيدى المس بق ت المة ر ىليه في الم دو  9أعاله بص رو اافراديا.
المادة  : 7ديدد ةوور ي الدسووجيل في المس و بقا كذا د ريخ بدء االمدي ا ت برامجه كيفيا الداميإ الم دي
ق اعد االاضووووب ي في المسوووو بقا ،بمقرر مةوووودر يصوووودر عن ال زير المكلف ب ل ميفا العم ميا ال زير
المعاي.
المادة  : 8دعد ق ئما المرةووويين الذين دقبل مةووو ركدهإ في المسووو بق ت بم ج مقرر مةووودر يصووودر عن
ال زراء المكلفين ب ل ميفا العم ميا دك ين األير.
المادة  : 9دعين لج ن ديكيإ المس بق ت با ء علت اقدراح المدير الع إ للمدرسا ،من يرف السليا المخدصا
فق للق ااين الامإ.
دضوإ كل لجاا ديكيإ ج ب  ،ب إلضو فا للرئيو ،أسو دذو في المدرسا ماد ب عن ال زير المكلف ب ل ميفا
العم ميا ممثلين عن اإلدارات المعايا .عاد االقدضووو ء ،يج ز دعيين ممدياين لبعض الم اد يسووو افو
الصيرا.
ال يج ز دعيين المدير الع إ للمدرسا علت رأو أ في عض يا لجاا الديكيإ.
المادة  : 22ديد ي كل مس بقا عددا من االمدي ا ت المكد با لديديد أهليا القب ل امدي ا ةف ي للاج ح.
الموادة  :22بعود اادهو ء االمديو ن د زي ع العالمو ت ،دعود لج ن الديكيإ ق ئما بأسوووووووم ء الا جيين يسووووووو
االسووديق و بيد د المق عد المد يا .دعد كذل الئيا دكميليا بأسووم ء المرةوويين الذين يسوود ف ن ةوور ي

االلدي و .يمكن دع و هؤالء المرةيين لملء األم كن الدي ياليم خل ه أ دل الدي قد دك ن ة عرو بعد
ةهرين من بدء الدراسا.
المادة  :20دعيت عالم ت من  9ىلت  49المدي ا ت المس بقا علم بأن الـووو  9يقصي المرةح .ال يج ز
ألي كو ن أن يوودرج في ىيوودى ق ائإ الاو جيين الدي دعوودهو هيئووا الديكيإ ،مو لإ يكن قوود ةووووووو ر في جميع
االمدي ا ت يصوول في جميعه  ،بعد ديبيق الضوو ار  ،علت العالما الميل با بم ج مقرر يصوودر عن
ال زير المكلف ب ل ميفا العم ميا.
المادة  : 23يدا ل مقرر يصوودر عن ال زير المكلف ب ل ميفا العم ميا ق ائإ الا جيين دعيين المرة ويين
الذين اجي ا د زيعهإ بين الةع في كل سل  ،فق لمقدري ت لج ن الديكيإ.
المادة  :24يج علت المرةووويين الذين اجي ا أن ي قع ا ،قبل دخ ل المدرسوووا ،علت الدزاإ بخدما الد لا
لمدو عةر سا ات بعد الدك ين.
المادة  : 25ف ر اج يهإ في المدرسا ،يدمدع الدالميذ الذين لإ دكن لهإ صفا م مف ،لمدو دراسدهإ بصفا
دلميذ م مف .يدق ضوووو ن أجرا فق للق ا ن رقإ  66-824الصوووو در بد ريخ  48ي لي  8066الق ضووووي
بإاة ء المدرسا ال يايا لادارو.
ي ضوووع الم مف ن الذين الديق ا ب لمدرسوووا عن يريق المسووو بقا المهايا ،في ي لا اسوووديداع لمدو دراسووودهإ.
علت هذا األس و ،ييدفم ن بر ادبهإ بصفا م مفين.
يسوووودمر ن في دق ضووووي رادبهإ الخ إ ىذا لإ يكن يقل عن األجر المةوووو ر ىليإل في الفقرو السوووو بقا .في هذه
الي لا يدق ض ن هذا األخير.
الفصل الثاني :التكمين المستمر متحسين الخبرة
المادة  :26دؤمن المدرسووا الدك ين أثا ء العمل للم مفين

كالء الد لا في الخدما خ صووا لعم ل الفئ ت

أ ، ،جـ الد بعين للد لا المؤسس ت العم ميا الدجمع ت الميليا.
دقدإ المدرسووووا إلدارات الد لا بيل ماه  ،المسوووو عدو في دصووووميإ دافيذ برامج ديسووووين الخبرو لصوووو لح
كالئه .

المادة  : 27يمكن أن يدإ االلدي و بأسووال الدك ين المسوودمر ،يسوو الررض ماه  ،عن يريق مسوو بقا أ
اخدب ر بسوووويي أ مؤهل أ دعيين القي ع ال زاري المعاي ب لدةوووو ر مع المدير الع إ الذي ييدد األ ل ي ت
فق لدقييإ االيدي ج ت ال س ئل المد يا.
المادة  :28دامإ أاةووويا الدك ين المسووودمر من يرف المدرسوووا ،من الممكن أن ددا ل د رات اد ات
رش ددريب ت قصيرو أ أي ا ع آخر من أاةيا ديسين الخبرو أثا ء العمل.
دد ج هذه األاةي ا ب يدات قيإ في الم اد الميددو لكس الكف ءات المؤهلا للرد اإلداريا العلي .
المادة  :29ييدد البرا مج السووووا ي لد رات الدك ين أثا ء العمل كذل فئ ت الم مفين ال كالء المعايين
بهذه الد رات بمقرر يصودر عن ال زير المكلف ب ل ميفا العم ميا ب قدراح من المدير الع إ للمدرسا .يدإ
اإلعالن عن هذه الد رات يس مدده يس الفئ ت المعايا.
ييدد مقرر يصدر عن ال زير المكلف ب ل ميفا العم ميا د رات الدك ين القصيرو الدي دجري أثا ء العمل.
يج ز داميإ الدك ين في هوذه الود رات ىمو ب اسووووووويوا در و مسووووووو ئيوا أ الدودريو عن بعد .ييل من
الم مفين المسجلين ،في هذه الي لا ،أن يد بع ا مب ةرو جزءا من الدر و أ األعم ل الديبيقيا.
مع اادهو ء كول د رو قصووووووويرو ،يدإ دسوووووووليإ ال كالء الوذين اجي ا في االمدي ن الاه ئي للد رو يدو القيما
الما سبا.
ب لاسووبا لبعض الد رات الميضوورو ل يدات قيإ مدخصووصووا ،دسوواد المدرسووا داميمه ىلت مع هد أ كلي ت
مدخصصا .ديدد هذه الد رات بمقرر يصدر عن ال زير المكلف ب ل ميفا العم ميا.
يمكن للمدير الع إ للمدرسوووووا بعد األخذ برأي المجلو العلمي في المدرسوووووا ،أن يعدمد بقرار القيما العلميا
لبعض الةووووع أ د رات الدك ين قصوووويرو المدو الدي داممه مع هد أ كلي ت مدخصووووصووووا أ ىدارات أ
مراكز بي ث أن دد ج بماح يوودات قيإ معدرف به و من أجوول الدرقيووا في الرد و

اإلداريووا فق و للامإ

المعم ل به .
الفصل الثالث :أحكا مشترك
المادة  :02ب سودثا ء م يخ لف مقدضي ت هذا المرس إ ،يبقت ام إ الدك ين الدمهيدي أ المسدمر ب لمدرسا
خ ضوع أليك إ المرسو إ رقإ  14-954الص در بد ريخ  90م ي  8014الق ضي بإع دو داميإ المدرسا
ال يايا لادارو.

الفصل الرابع :أحكا انتقالي مختامي
المادة  :02خالل فدرو اادق ليا يدإ ىاه ؤه بمرس و إ ،دسوودمر المدرسووا في ضووم ن الدك ين الدمهيدي للعم ل
من السلكين

ج فق أليك إ المرس إ رقإ  14-954الص در بد ريخ  90م ي  8014الق ضي بإع دو

داميإ المدرسا ال يايا لادارو.
ةير أن مقدضي ت الم دو  09من الق ا ن رقإ  09-90الص در بد ريخ  81يا ير  8009المدضمن الام إ
الع إ للم مفين

كالء الد لا سوووودمل معم ال به ب لاسووووبا للمؤهالت الميل با للاف ذ ىلت األسووووال الد بعا

للفئدين المذك ردين.
المادة  :00دلرت ك فا الددابير المر يرو لمقدضوي ت هذا المرس إ ،خ صا ددابير المرس إ رقإ 14-954
الص در بد ريخ  90م ي  8014الق ضي بإع دو داميإ المدرسا ال يايا لادارو.
المادة  :03دسوودكمل مقدضووي ت هذا المرسوو إ عاد االقدض و ء ،بمقرر يصوودر عن ال زير المكلف ب ل ميفا
العم ميا.
المادة  :04يكلف زيرو ال ميفا العم ميا الةورل عصراا اإلدارو

زير العدل

زير الم ليا

زير

االدصووو ل العالق ت مع البرلم ن ،كل فيم يعايإل ،بدافيذ هذا المرسووو إ الذي سوووياةووور في الجريدو الرسوووميا
للجمه ريا اإلسالميا الم ريد ايا.

