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 المدرســة العليــا للقضــاء
 

         

 

 2019للقضاء لسنة  للمدرسة العليامسابقـة وطنية للدخول 

 ( 742) مائتين وسبعة و أربعين  لتوظيف االختباراتللقضاء مسابقة وطنية على أساس  المدرسة العليانظم ت -

  .7102 ضيا لسنةطالبا قا   

 :أدناه الشروط المذكورة هتتوفر فيبسلك القضاء و  االلتحاقيمكن أن يشارك في المسابقة كل شخص يرغب في  -
 

 المسابقةشروط المشاركة في  :أوال

 
 :يأتي يشترط في المترشح للمسابقة ما 

 الجزائرية،الجنسية  - 1

  (وما بعدها 1891أكتوبر  15مولود في ) المسابقة،عند تاريخ سنة ( 53) خمسة وثالثين حالمتر شعدم تجاوز سن  - 2

  .حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي -5

 أو شهادة تعادلها،  األقلشهادة ليسانس في الحقوق على حيازة  -1

 ،قانونية تجاه الخدمة الوطنيةالوضعية الإثبات  - 3

 القضاء،وظيفة لممارسة  والعقلية ةالبدنيشروط الكفاءة  توفر - 6

 حسن الخلق،و  الوطنيةالتمتع بالحقوق المدنية و  - 7

 .منها  طردمن المدرسة أو  إستقالأن ال يكون المترشح قد سبق وأن  -9
 

 ملـــــف الترشـــــــح : ثانيا 
  :اآلتية الوثائق لإلختبارات الكتابية يتضمن ملف الترشح 

 ، رف المترشحموقع من ط ،المسابقةالمشاركة في طلب  - 1

 ،بكالوريا التعليم الثانويالنجاح في شهادة نسخة من  - 2

  تعادلها،التي األجنبية شهادة من الليسانس في الحقوق أو الشهادة نسخة من  - 5

 أشهر،( 5)يزيد تاريخه عن ثالثة  ، ال5مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم - 1    

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،  - 3

 أداء الخدمة، اإلعفاء منها، إرجاء التجنيد أو تأجيله، غير   )  ةقانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنيالوضعية السارية المفعول تثبت من شهادة نسخة  -6
 ،(معني بالتجنيد     
     بقبول في المسابقة و تتعهد  بالمشاركة  اع الملف،إيدعند تاريخ  ،للمترشح الذي له صفة موظف ترخص ،سلطة التعيينالتي لها شهادة تسلمها اإلدارة  - 7

 النهائي،في حالة نجاحه  إستقالته      
 ،ملونة حديثة شخصيةصور ( 1) أربع - 9

 ،( تحميل) إستمارة معلومات   -8    

لمحاسب المعتمدد للمدرسدة العليدا ل ي تحويل فوري للحساب البريدي الجارعن طريق دج ( 1111) بأربعة أالفدفع حقوق التسجيل المحددة وصل  – 11

 .(يطلب من المترشح التأكد من إستيفائه شروط المسابقة قبل تسديد حقوق التسجيل)   72مفتاح  370742رقم   للقضاء

 

 :ملف ترشحه بالوثائق األتية  ،بعد النجاح في اإلختبارات الكتابية ،يكمل المترشح: مالحظة 
 :أشهر(  5)عن ثالثة ا اريخهال يزيد ت  ثالث شهادات طبية -1

 ،في صحة جيدةشهادة من طبيب عام تثبت أن المترشح  -    
 شهادة من طبيب مختص في األمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد، -   
 ، بكامل قواه العقلية  لمترشحتمتع اشهادة من أخصائي في األمراض العقلية تثبت  -    

   قبول كل منصب تعيين خالل القضائية ووالجهات العليا للقضاء  مدرسةالبدون إنقطاع على مستوى سنوات  أربعابيا بمتابعة التكوين لمدة التعهد كت -  2   

 ،(وثيقة تسلم بالمدرسة ) ،   نهايته التكوين وعند فترة        

 ،(وثيقة تسلم بالمدرسة) سنة،  (13)عشرة خمسة  بخدمة اإلدارة القضائية لمدة ال تقل عن االتعهد كتابي - 5   
   

 

 إيداع ملف الترشح: ثالثا 
إستثناء لذلك يمكن للراغبين فيي الترشيح تسيليم ملفيات ترشيحهم ليدى المجيالس القضيائية ، وبالقليعة للقضاء العليا بمقر المدرسة ترشحهالمترشح ملف  يودع
 .سلمهم وصل مؤقت بإيداع الملفتأدرار،  بشار، تمنراست، إليزي، تندوف التي :اآلتية 

 
 .المسابقة و دليال توجيهيا و منهجيا للتحضير للمسابقةو التنظيمية إستدعاء  تشريعيةيسلم للمترشح الذي يستوفي الشروط ال   

http://www.esm.dz/Fichederenseignement.pdf


 

 

 االختباراتطبيعة :  رابعا
  .للنجاح شفويين اختبارينكتابية للقبول و  اختبارات( 6) ستةتتضمن المسابقة 

 :اآلتية الكتابية للقبول المواد  تباراتاالختتضمن 
 

 المعامـل المدة ختباراإل

 1 ساعات( 1)أربع  صراأو ثقافي للعالم المع اجتماعي، ي، اقتصادإختبار في موضوع ذي طابع سياسي -

 1 ساعات (5)ثالث  القانون المدني و اإلجراءات المدنية  -

 1 ساعات (5) ثالث القانون الجزائي و اإلجراءات الجزائية -

 1 ساعات( 1)أربع  .إنطالقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية  مذكرة إستخالصية  -

 1 (2) ساعتين أو اللغة اإلنجليزية إختبار في اللغة الفرنسية -

 
 .أو عدة مواضيع يختارها المترشح اموضوع اختبارن يتضمن كل أيمكن 

 : ب القانونية بالمواد الخاصة  االختبارات تتعلقيمكن أن 
 ،التعليق على نص قانوني  -
  ،التعليق على حكم أو قرار قضائي -
 ،قانونية  استشارة -
 ،دراسة حالة تطبيقية -
 .تحليل و مناقشة -

 . الجزائي و اإلجراءات الجزائيةالمواد المدنية و اإلجراءات المدنية و اإلدارية و القانون اللجنة في محادثة مع  ان للقبول النهائيالشفوي االختباران يتضمن    
 :يأتييوزع كما  1يخصص لالختبارين الشفويين معامل     

  ،2 معامل: المواد المدنية و اإلجراءات المدنية و اإلدارية  -   

  .2  معامل:  القانون الجزائي و اإلجراءات الجزائية  -   
 .يخضع المترشحون لفحص نفسي تقني

 

 و التعيين دورة التكوين:  خامسا  
 .القضائيةو الجهات العليا للقضاء بالمدرسة سنوات ( 1) أربعدة ـيتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لم  
    و يختارون حسب ترتيب  متدربينبصفة قضاة  للقضاء، المدرسة العليا شهادةعلى ن تحصلويدورة التكوين بنجاح و  نجتازوييوظف الطلبة القضاة الذين   

 .إلستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدلا 
 

 إعالن النتائج :سادسا  

 .www.esm.dzالموقع اإللكتروني للمدرسة قائمة الناجحين عن طريق   تعلن لجنة المسابقة عن النتائج النهائية و تنشر  
 

 فترة التسجيل للمسابقة  : سابعا  

 . (13:13 إلى 15:11و من  12:11إلى  18:11من  الخميسإلى  األحد من )  2118أكتوبر  51إلى   15دد فترة التسجيالت من تح   

 

 :هام

   المحددة،غير مستوف للشروط  ترشحيرفض كل ملف  - 1

 . حقوق التسجيلاسترداد يمكن  ال -2     
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