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دائرة العالقات العامة والشؤون القانونية 
 قسم التخطيط واإلحصاء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس القضاء األعلى

محكمة التمييز 
 االتحادية

رئاسة االدعاء 
 العام

هيئة اإلشراف 
 القضائي

رئاسات محاكم 
 االستئناف االتحادية

 اإلدارة العامة لمجلس القضاء األعلى

مكتب رئيس مجلس القضاء 
 أل

 رئيس مجلس القضاء األعلى

 مكتب
 التصاريح األمنية

 دائرة شؤون القضاة

 دائرة الشؤون المالية واإلدارية

دائرة العالقات العامة والشؤون 
 القانونية

 دائرة الحراسات القضائية العامة

 المعهد القضائي

 قسم التدقيق والرقابة الداخلية



 

 

 

 محكمة التمييز االتحادية

 مكتب
رئيس محكمة التمييز 

 

 رئيس محكمة التمييز االتحادية

 قسم
 الشؤون اإلدارية والمالية

 قسم إدارة الهيئة العامة

 قسم إدارة الهيئة الموسعة المدنية

 قسم إدارة الهيئة الموسعة الجزائية

 1قسم إدارة الهيئة الجزائية 

 2قسم إدارة الهيئة الجزائية 

 قسم إدارة الهيئة االستئنافية عقار 

 قسم إدارة الهيئة االستئنافية منقول 

 قسم إدارة الهيئة المدنية عقار 

 قسم إدارة الهيئة المدنية منقول 

 قسم إدارة هيئة األحداث 

 1قسم إدارة هيئة األحوال الشخصية  

 2قسم إدارة هيئة األحوال الشخصية  

 

  رئيس محكمة التمييزنواب

 هيئات
 االتحادية محكمة التمييز

 الهيئة العامة

 الهيئة الموسعة المدنية

 الهيئة الموسعة الجزائية

 الهيئة الجزائية األولى

 الهيئة الجزائية الثانية

 الهيئة االستئنافية عقار 

 الهيئة االستئنافية منقول 

 الهيئة المدنية عقار 

 الهيئة المدنية منقول 

 هيئة األحداث 

 1هيئة األحوال الشخصية  

 2هيئة األحوال الشخصية  

 

 شعبة إدارة الموارد البشرية

 شعبة الحسابات

 شعبة الطابعة

 شعبة الصادر

 شعبة الوارد

 يشعبة األرشيف والتوثيق االلكترون

 شعبة األوراق في الهيئة الجزائية

 شعبة االستعالمات

شعبة الهيئة المختصة بطعون المساءلة 
 والعدالة

 

 شعبة شؤون القضاة

شعبة الهيئة التمييزية في المحكمة 
 الكمركية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االدعاء العامرئاسة

  االدعاء العامرئيس

 المدعين العامين في مقر الرئاسة  االدعاء العامنائب رئيس

 الهيئات في مقر الرئاسة

 هيئة األحداث

هيئة الطعن لمصلحة 
 القان

 الهيئة العامة

 هيئة الجنايات

 هيئة القضايا المتفرقة

 مقر المدعي العام في االستئنافات

إدارةشعبة   
 مقر المدعي 

 العام

نيابة المدعي 
العام في 
 المحاكم

وحدة قلم نيابة 
 االدعاء العام

 مكتب رئيس االدعاء العام

شعبة حقوق 
ا  اإلن

 قسم إدارة الهيئات

 شعبة إدارة هيئة األحداث

شعبة إدارة هيئة الطعن لمصلحة 
 القانون

 شعبة إدارة الهيئة العامة

 شعبة أدارة هيئة الجنايات

المتفرقة شعبة أدارة هيئة القضايا  

قسم الشؤون القانونية 
 واإلدارية

 شعبة الطابعة

 شعبة المخزن

 شعبة الصادرة والواردة

 الشعبة القانونية

 شعبة المتابعة

 شعبة األرشيف

شعبة استرداد 
المحكومين والمتهمين 
 الهاربين خارج العراق



 

قسم التدقيق 
 المالي

 قسم المتابعة

 رئيس هيئة األشراف القضائي

قسم التحقيق 
 والشكاوى

شعبة الموارد 
 البشرية

 شعبة الطابعة

 شعبة األرشيف

شعبة الصادر 
 والوارد

مكتب رئيس  قسم الشؤون اإلدارية
 الهيئة

 هيئة األشراف القضائي

الدراسات قسم 
 والبحوث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 رئاسة محكمة االستئناف االتحادية

 قسم الشؤون اإلدارية قسم الحسابات مكتب رئيس االستئناف

 شعبة الرواتب شعبة شؤون المواطنين

 شعبة النفقات

 شعبة المخازن

 شعبة الموازنة

 رئيس محكمة االستئناف االتحادية

  مقر االستئنافوخارج داخل المحاكم
 

 شعبة الموارد البشرية

 شعبة اإلحصاء

 العالقاتشعبة 

 شعبة البحث االجتماعي

 شعبة البريد المركزي

 شعبة الحراسات القضائية

المحاكم خارج مقر االستئناف 
 (دور القضاء)

 
 محكمة البداءة 

 محكمة األحوال الشخصية

 محكمة الجنح

 محكمة التحقيق

 المحاكم المدنية

 الهيئات التمييزية/المدنية

 الهيئات االستئنافية

  البداءةمحكمة

 محكمة األحوال الشخصية

 محكمة العمل

 المحاكم داخل مقر االستئناف
 

القاضي األول في المحكمة 
المسؤول عن إدارتها وترتبط 
 في كل محكمة الشعب اآلتية

 شعبة اإلدارة

 شعبة الحاسبة

 شعبة الرسوم

 شعبة األمانات

 شعبة األمانات شعبة الرسوم

القاضي األقدم في الهيئات أو القاضي األول في المحاكم المسؤول 
 عن إدارتها وترتبط في كل محكمة الشعب اآلتية

 المحاكم الجزائية

 الهيئات التمييزية/الجزائية

 محكمة الجنايات

 محكمة الجنح
 

 محاكم التحقيق

 محكمة تنظيم التجارة

 محكمة األحداث

 شعبة التدقيق

 الشعبة الهندسية

 شعبة الحاسبة االلكترونية 

 التصاريح األمنيةشعبة 

 شعبة النقل

 المحاكم المتخصصة وحسب طبيعة عملها 
 الكمركية .........) (كالمحاكم التجارية والمحاكم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * على أن يكون المكتب بمستوى إدارة تشكيل (دون مستوى المديرية وأعلى من مستوى قسم)

 

 قسم السكرتارية

 مكتب رئيس المجلس

 شعبة األرشيف والطابعة

 شعبة شؤون المواطنين

 شعبة االيفادات

 قسم أدارة المكتب

   والرصد اإلعالميشعبة تحرير األخبار

 شعبة التصوير

 المركز اإلعالمي لمجلس القضاء األعلى

 شعبة الموقع االلكتروني

 شعبة اإلدارة والتنسيق اإلعالمي



 
 
 
 
 
 

 مكتب المدير العام

 دائرة شؤون القضاة وأعضاء االدعاء العاممدير عام 

 معاون المدير العام

 دائرة شؤون القضاة وأعضاء االدعاء العام

 

 قسم التقاعد

إدارة  شعبة 
 الجلسات

شعبة تحديث  التقاعد  شعبة 
 المالك

 شعبة األرشيف

 قسم الترقية قسم المالك

احتساب  شعبة 
 الخدمة 



 
 مدير عام دائرة الشؤون المالية واإلدارية

  المدير العاممعاونين

 قسم الموارد البشرية

شعبة إدارة 
 الموارد البشرية

 شعبة المالك

 شعبة التعيينات

شعبة شؤون 
 المحققين

شعبة تدقيق 
 أضابير المتقاعدين

 شعبة اإلجازات

 شعبة المتابعة

 شعبة الحفظ

 قسم الموازنة

شعبة إعداد الخطة 
 (الموازنة)السنوية 

شعبة تنفيذ 
الموازنة وإعداد 
 الحسابات الختامية

شعبة توحيد 
اإليرادات 
 والمصاريف

 قسم العقود والموازنة االستثمارية

 شعبة التعاقد

 شعبة المتابعة

 شعبة األرشفة والمراسالت

شعبة الموازنة والنفقات 
 االستثمارية

 قسم المخازن

 شعبة األختام

شعبة مخازن 
 المالية

شعبة مواد 
 النقل

شعبة مواد 
 الصيانة

 قسم النقل

 شعبة إدارة النقل

شعبة حركة 
 العجالت

شعبة صيانة 
 العجالت

 شعبة الخدمات

 قسم النفقات

شعبة تنظيم 
 الحسابات

شعبة 
 الصرف

 شعبة تدقيق بعد الصرف

 شعبة أمانة الصندوق

 دائرة الشؤون المالية واإلدارية

 قسم رواتب القضاة المتقاعدين

شعبة إعداد الرواتب 
 التقاعدية

شعبة المتابعة مع هيئة 
 التقاعد الوطنية

قسم التدقيق المالي 
 قبل الصرف

شعبة تدقيق 
النفقات الجارية 

 واالستثمارية

شعبة تدقيق 
 المخازن

شعبة تدقيق 
 المتفرقة

 مكتب المدير العام

 قسم الصادر والوارد

 شعبة الصادر

 شعبة الوارد

 شعبة األرشفة

 قسم توزيع البريد المركزي

 شعبة البريد الداخلي

 شعبة البريد الخارجي

 شعبة المتفرقة

 التكنولوجيا والنظمقسم 

شعبة تحليل األنظمة 
 وإعداد البرامج

 شعبة الصيانة والشبكات

 شعبة البيانات المركزية

 شعبة بناء قواعد البيانات

النظم شعبة إدارة 
 والسيرفرات

القسم الشؤون 
 الهندسية والفنية

شعبة الدراسات 
 والتصاميم

شعبة المتابعة 
 الفنية

شعبة التخمين 
 والتسعير

 شعبة الصيانة 

 معهد التطوير القضائي

شعبة إعداد وتنظيم 
 الدورات

 شعبة اإلدارة

 قسم الرواتب

شعبة إعداد 
 المالك الدائم

شعبة إعداد 
المالك المؤقت 
وأجور العقود 

 الخدمية



 

 

 قسم
 الشؤون القانونية

 مكتب
 المدير العام

 دائرة العالقات العامة والشؤون القانونيةمدير عام 

 قسم
 التخطيط واإلحصاء

شعبة الرأي 
 والتمثيل القانوني

شعبة المتابعة 
 للشؤون القانونية

 قسم
 العالقات العامة

 شعبة العالقات

 شعبة الترجمة

شعبة النشاط 
 الرياضي

 شعبة التخطيط

 شعبة اإلحصاء

 قسم
 البحث االجتماعي

 قسم
 قاعدة التشريعات

شعبة شؤون 
حضانات 
 األطفال

شعبة إدخال 
 المعلومات القانونية

شعبة توثيق 
 التشريعات القانونية

 شعبة األرشيف

 معاون المدير العام

 المتابعةشعبة 
لشؤون البحث 

 االجتماعي

 دائرة العالقات العامة والشؤون القانونية

 

 شعبة التصديقات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم إدارة شؤون
 الحراس القضائيين

 قسم التدريب
 والشؤون الفنية

 مكتب
 المدير العام

  العامة دائرة الحراسات القضائيةمدير عام 

 قسم إدارة مقر
 مجلس القضاء األعلى

 شعبة اإلدارة

 شعبة حماية المنشآت

 شعبة حماية الشخصيات

 شعبة الحفظ واألرشيف

 
 شعبة األسلحة

 

 شعبة الدورات

 شعبة العمليات والمتابعة

  المدير العاممعاون

  العامة دائرة الحراسات القضائية

 

شعبة السالمة المهنية 
 والدفاع المدني



 

 

 

 

 مكتب المدير العام

 المعهد القضائي

 قسم التسجيل

 

 شعبة القبول

 
 شعبة التوثيق

 

قسم الشؤون 
 اإلدارية

شعبة الموارد 
 البشرية

 

شعبة 
 الموازنة

 
 شعبة المخزن

 

شعبة الرقابة 
 والتدقيق الداخلي

قسم الشؤون 
 المالية

قسم التدريس 
 وشؤون الطلبة

شعبة شؤون 
 الطلبة

 
شعبة 

المتابعة 
 والتطوير

 
 شعبة المكتبة

 
شعبة 
 الدورات

 

شعبة النفقات 
 والرواتب

 
 شعبة الحاسبة

الشعبة 
 الهندسية

 المعهد القضائيمدير عام 



 

 

 

شعبة إدارة 
التصريح 

 األمني

شعبة إصدار 
 الهويات

 مكتب التصاريح األمنية

شعبة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 شعبة
 الكاميرات

شعبة 
التحقيق 
 والتحري

شعبة 
االستعالمات 
 والتشريفات
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