ثانيا  :المحكمة االتحادية العليا

قسم إدارة الموارد البشرية

شعبة شؤون األفراد
شعبة التقاعد
شعبة الشؤون اإلدارية
شعبة النقل

المحكمة االتحادية العليا

القسم القانوني

شعبة التحقيق
شعبة المتابعة

دائرة الشؤون اإلدارية والمالية والقانونية
شعبة التخطيط واإلحصاء
قسم الحراسات القضائية
قسم الدعاوى

شعبة التبليغات
شعبة التسجيل والمتابعة
شعبة الطابعة

قسم الشؤون المالية

شعبة النفقات
شعبة التدقيق
شعبة الرواتب
شعبة الموازنة

شعبة سكرتارية المدير
العام
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ثالثا  :مجلس القضاء األعلى
يمارس مجلس القضاء األعلى مھامه المنصوص عليھا في قانون التنظيم القضائي
رقم  ١٦٠لسنة ١٩٧٩

رابعا  :محكمة التمييز االتحادية

قسم إدارة الھيئات

شعبة إدارة الھيئة العامة
شعبة إدارة الھيئة الموسعة المدنية
شعبة إدارة الھيئة الموسعة الجزائية
شعبة إدارة الھيئة الجزائية األولى
شعبة إدارة الھيئة الجزائية الثانية
شعبة إدارة الھيئة االستئنافية /عقار
شعبة إدارة الھيئة االستئنافية  /منقول

محكمة التمييز االتحادية

شعبة إدارة الھيئة المدنية  /عقار
شعبة إدارة الھيئة المدنية  /منقول
شعبة إدارة ھيئة األحداث
شعبة إدارة ھيئة األحوال الشخصية األولى
شعبة إدارة ھيئة األحوال الشخصية الثانية
قسم الشؤون
اإلدارية والمالية

شعبة اإلدارة
شعبة إدارة الموارد البشرية
شعبة الحسابات
شعبة الطابعة

مكتب رئيس محكمة
التمييز االتحادية

شعبة األرشيف والتوثيق
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خامسا  :رئاسات محاكم االستئناف االتحادية
الھيئة التمييزية
الھيئآت االستئنافية

تتكون كل
محكمة من
محاكم
االستئناف
االتحادية
من المحاكم
والتشكيالت

محاكم البداءة

شعبة اإلدارة

محاكم األحوال الشخصية

شعبة الكتاب والسجالت

محاكم المواد الشخصية

شعبة الرسوم

محكمة العمل

شعبة األمانات

محاكم الجنايات

استئناف الرصافة االتحادية

محكمة األحداث
استئناف الكرخ االتحادية

محاكم الجنح
استئناف البصرة االتحادية

محكمة تنظيم التجارة
استئناف نينوى االتحادية

محاكم التحقيق
استئناف بابل االتحادية

محاكم
االستئناف
االتحادية

استئناف كركوك االتحادية

شعبة الموارد البشرية
شعبة الحاسبة االلكترونية
شعبة اإلحصاء
شعبة الوثائق )األرشيف(
شعبة الخدمات
شعبة البريد المركزي

استئناف ذي قار االتحادية
استئناف ديالى االتحادية

القاضي األقدم في الھيئات
والقاضي األول في المحاكم
المسؤول عن إدارتھا

التشكيالت
اإلدارية في
مركز
رئاسة
االستئناف

قسم الشؤون اإلدارية

شعبة الحراسات القضائية
شعبة شكاوى المواطنين
شعبة البحث االجتماعي

استئناف النجف االتحادية

شعبة النفقات
استئناف واسط االتحادية

قسم الحسابات

استئناف صالح الدين االتحادية

شعبة التدقيق
شعبة الرواتب

استئناف االنبار االتحادية

شعبة الموازنة

استئناف القادسية االتحادية

الشعبة الھندسية

استئناف كربالء االتحادية

شعبة المخازن

استئناف المثنى االتحادية

مكتب رئيس االستئناف

استئناف ميسان االتحادية

شعبة اإلدارة

القاضي
األول في
المحاكم
خارج مركز
االستئناف

شعبة األمانات
شعبة الرسوم
شعبة الحاسبة
-٤-

شعبة األعالم القضائي
شعبة تنسيق أعمال
مكاتب التحقيق القضائي

الشعبة القانونية

سادسا  :جھاز االدعاء العام

شعبة شكاوى المواطنين
شعبة المتابعة
قسم الشؤون القانونية واإلدارية

شعبة األرشيف
شعبة الصادرة والواردة
شعبة الطابعة
شعبة المخزن

جھاز االدعاء العام

شعبة تنفيذ أوامر منع السفر
شعبة استرداد المحكومين
والمتھمين الھاربين خارج العراق

شعبة إدارة الھيئة العامة
قسم إدارة الھيئات المتخصصة
شعبة أدارة ھيئة الجنايات
شعبة إدارة ھيئة األحداث
مكتب رئيس االدعاء العام

شعبة إدارة ھيئة الطعن
لمصلحة القانون
شعبة أدارة الھيئة المتفرقة

سابعا  :ھيئة اإلشراف القضائي
شعبة الموارد البشرية
قسم الشؤون اإلدارية

قسم التدقيق المالي

شعبة الطابعة
شعبة األرشيف
شعبة الصادر والوارد

ھيئة اإلشراف القضائي
قسم المتابعة

قسم التحقيق والشكاوى

مكتب رئيس الھيئة
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ثامنا  :المحكمة الجنائية المركزية

محكمة الجنايات المركزية
شعبة الشؤون اإلدارية والمالية
قسم الشؤون اإلدارية

المحكمة الجنائية المركزية

شعبة الحاسبة والطابعة
شعبة الدعاوى واألرشيف واإلحصاء
شعبة الصادرة والواردة

محكمة التحقيق المركزية
شعبة الشؤون اإلدارية والمالية
قسم الشؤون اإلدارية

شعبة المحققين القضائيين
شعبة شؤون الحراسات
شعبة الصادرة والواردة
شعبة الدعاوى واألرشيف واإلحصاء

تاسعا  :المحكمة الجنائية العراقية العليا
شعبة الموارد البشرية
شعبة الشؤون المالية
قسم الشؤون اإلدارية والمالية

شعبة المخازن
شعبة الحراسات

المحكمة الجنائية العراقية العليا
شعبة الصادر
قسم األرشيف

شعبة الوارد
شعبة الحاسبة االلكترونية
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عاشرا  :دائرة شؤون القضاة وأعضاء االدعاء العام

شعبة احتساب الخدمة
قسم الترقية واحتساب الخدمة

دائرة شؤون القضاة وأعضاء
االدعاء العام

قسم المالك

شعبة معامالت التقاعد
شعبة األرشيف
شعبة الطابعة

شعبة سكرتارية المدير العام
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حادي عشر  :دائرة شؤون المالية

قسم الموازنة
شعبة اإلدارة المالية

قسم النفقات

شعبة التعاقد
شعبة األرشيف

قسم العقود

شعبة المتابعة
شعبة األثاث
قسم المخازن

شعبة المطبوعات والقرطاسية
شعبة مخزن السالح
شعبة تدقيق النفقات التشغيلية

دائرة الشؤون المالية
قسم التدقيق

شعبة تدقيق المالك المؤقت
شعبة تدقيق رواتب القضاة المتقاعدين
شعبة رواتب تقاعد القضاة وأعضاء االدعاء

قسم التقاعد

شعبة المالك الدائم
قسم الرواتب

شعبة المالك المؤقت /حماية القضاة
شعبة المالك المؤقت /حماية المباني

القسم الھندسي

شعبة الدراسات والتصاميم
شعبة أمانة الصندوق
شعبة التدقيق بعد الصرف
شعبة سكرتارية المدير العام
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ثاني عشر  :دائرة الشؤون اإلدارية والحراسات القضائية

شعبة إدارة الموارد البشرية
شعبة اإلجازات
شعبة المتابعة
شعبة الحفظ

قسم إدارة الموارد البشرية

شعبة شؤون المحققين
شعبة المالك واألرشيف
شعبة تدقيق المعامالت التقاعدية

شعبة التعيينات
شعبة البرمجيات
شعبة الشبكات والصيانة
قسم تكنولوجيا المعلومات

شعبة البيانات المركزية
شعبة التوثيق
شعبة إصدار الھويات

دائرة الشؤون اإلدارية
والحراسات القضائية

قسم الصيانة والخدمات

شعبة الصيانة
شعبة الخدمات
شعبة تسجيل المركبات

قسم النقل

شعبة حركة المركبات
شعبة الصيانة واإلدامة
شعبة الصادرة واألرشيف
شعبة البريد الخارجي

قسم البريد المركزي

شعبة البريد الداخلي
شعبة بريد المحاكم
شعبة الحفظ

قسم الحراسات القضائية

شعبة التدريب والشؤون الفنية
شعبة البيانات والمعلوماتية
شعبة العمليات والمتابعة
شعبة إدارة شؤون الحراس
شعبة سكرتارية المدير العام
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ثالث عشر  :دائرة العالقات العامة والشؤون القانونية

قسم الشؤون القانونية

شعبة الرأي والتمثيل القانوني
شعبة المتابعة
شعبة العالقات

قسم العالقات العامة

شعبة شؤون الوفود
شعبة الترجمة

دائرة العالقات العامة والشؤون
القانونية

شعبة النشاط الرياضي
قسم التخطيط واإلحصاء

شعبة التخطيط
شعبة اإلحصاء

قسم البحث االجتماعي

شعبة شؤون حضانات األطفال
شعبة التوثيق

قسم قاعدة التشريعات

شعبة إدخال المعلوماتية
شعبة األرشيف
شعبة سكرتارية المدير العام

- ١٠ -

رابع عشر  :التشكيالت اإلدارية المرتبطة مباشرة برئيس السلطة القضائية االتحادية

مكتب
رئيس
السلطة
القضائية
االتحادية

قسم شؤون
المحكمة
االتحادية
العليا

شعبة إدارة المكتب والشؤون القانونية
شعبة األرشيف
شعبة الطابعة
شعبة إدارة المكتب

قسم شؤون
مكونات
السلطة
القضائية

شعبة األرشيف
شعبة الطابعة
شعبة االيفادات

مكتب
التصاريح
االمنية

شعبة شؤون المواطنين
شعبة االستعالمات

رئيس السلطة القضائية االتحادية
قسم إدارة مقر السلطة
القضائية االتحادية

شعبة حراسة المقر
شعبة األجھزة االلكترونية واالتصاالت
شعبة الصيانة واإلدامة

قسم التدقيق والرقابة الداخلية
قسم اإلعالم
قسم التطوير القضائي

- ١١ -

شعبة العالقات وتحرير األخبار
شعبة المتابعة واألرشيف
شعبة الموقع االلكتروني

