الجمهـوريــة الجزائـريـــة الديمقراطيــــة الشعـبيـــة
وزارة العدل
المدرسة العليا للقضاء

إعالن
املاسبقة الوطني لتوظيف الطلب الةضبة لاسن 0202
تنظم المدرسة العلٌا للمضاء مسابمة وطنٌة على أساس اإلختبارات لتوظٌف مائتً ) ( 022طالبا لاضٌا لسنة .0202
ٌمكن أن ٌشارن فً المسابمة كل شخص ٌرغب فً اإللتحاق بسلن المضاء و تتوفر فٌه الشروط المذكورة أدناه :
أوال :شروط المشاركة في المسابقة
ٌشترط على المترشح للمسابمة ما ٌأتً :
 -2الجنسٌة الجزائرٌة،
 -0عدم تجاوز سن المترشح خمسة و ثالثون)  ( 53سنة عند تارٌخ المسابمة ،
 -5حٌازة شهادة بكالورٌا التعلٌم الثانوي،
 -4حٌازة شهادة اللٌسانس فً الحموق على األلل أو شهادة أجنبٌة تعادلها،
 -3إثبات الوضعٌة المانونٌة إتجاه الخدمة الوطنٌة ،
 -6توفر شروط الكفاءة البدنٌة و العملٌة لممارسة وظٌفة المضاء،
 -7التمتع بالحموق المدنٌة و الوطنٌة و حسن الخلك،
 -8أن ال ٌكون المترشح سبك أن إستمال من المدرسة أو طرد منها.
ثانيا :إجراءات التسجيل في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 0202
تتم عملٌة التسجٌل على مرحلتٌن :
 -2مرحلة التسجٌل األولً عبر المولع اإللكترونً،
 -0مرحلة التسجٌل النهائً و إٌداع الملف على مستوى المجلس المضائً لممر اإللامة.
 -2مرحلة التسجيل األولي عبر الموقع اإللكتروني
 الولوج للمولع اإللكترونً للمدرسة العلٌا للمضاء أو لوزارة العدل، إنشاء برٌد إلكترونً خاص بالمترشح مع كلمة السر) إن لم ٌكن للمترشح برٌد إلكترونً(، ملء إستمارة التسجٌل األولً ثم تحمٌلها و طبعها، -تحمٌل و طبع التعهد الشرفً ثم تولٌعه،

 تحمٌل دلٌل توجٌهً و منهجً ٌسهل التحضٌر للمسابمة. -0مرحلة التسجيل النهائي و إيداع الملف على مستوى المجلس القضائي
ٌودع المترشح ملفه المذكور أدناه شخصٌا على مستوى المجلس المضائً لدائرة إختصاص ممر إلامته ،بعد إجراءه للتسجٌل
اإللكترونً األولً .
ٌتضمن الملف الورلً الوثائك التالٌة :
 -2إستمارة التسجٌل األولً،
 -0إستمارة التعهد الشرفً بعد التولٌع علٌه،
 -5نسخة من شهادة النجاح فً بكالورٌا التعلٌم الثانوي.
 -4نسخة من شهادة اللٌسانس فً الحموق أو من الشهادة األجنبٌة التً تعادلها،
-3نسخة من بطالة التعرٌف الوطنٌة،
 -6نسخـة من شهـادة سارٌـة المفعـول تثبت الوضعٌة المانونٌة للخدمة الوطنٌة ) أداء الخدمة ،اإلعفاء منها ،إرجاء التجنٌد
أو تأجٌله،غٌر معنً بالتجنٌد(،

 -7شهادة تسلمها اإلدارة التً لها سلطة التعٌٌن ،ترخص للمترشح الذي له صفة موظف،عند تارٌخ إٌداع الملف،
بالمشاركة فً المسابمة و تتعهد بمبول إستمالته فً حالة نجاحه النهائً،
 -8أربع) (4صورة شمسٌة حدٌثة ملونة )  3x3مع عمك أبٌض)،
 -9وصل دفع حموق التسجٌل المحددة بخمسة أالف )  3222دج (عن طرٌك تحوٌل فوري للحساب البرٌدي الجاري
للمحاسب المعتمد للمدرسة العلٌا للمضاء رلم  502049مفتاح ( 37يطلب من المترشح التأكد من إستيفائه شروط
المسابقة قبل تسديد حقوق التسجيل).
مالحظةٌ - :رفض كل ملف ترشح :
 غٌر مستوفً للشروط المحددة ، أرسل عن طرٌك البرٌد ، لدم خارج اآلجال المحددة ، -ال ٌمكن إسترداد حموق التسجٌل.

بعد التأكد من إستٌفاء الشروط التشرٌعٌة و التنظٌمٌة ٌسلم للمترشح اإلستدعاء للمسابمة.
 -2مرحلة إيداع الملف التكميلي
بعـد النجـاح فـً اإلختبـارات الكتابٌـة ٌـودع المترشــح شخصٌا ملفا طبٌا علـى مستـوى المدرسـة العلٌـا للمضاء) تحدد
فترة إٌداعه الحما فً المولع اإللكترونً للمدرسة ( و ٌتضمن ثالث شهادات طبٌة الٌزٌد تارٌخها عن ثالثة ) (5أشهر:
 شهادة ٌسلمها طبٌب عام تثبت أن المترشح فً صحة جٌدة ، شهادة ٌسلمها طبٌب مختص فً األمراض الصدرٌة تثبت أن المترشح غٌر مصاب بأي مرض معد، شهادة ٌسلمها أخصائً مختص فً األمراض العملٌة تثبت تمتع المترشح بكامل لواه العملٌة ،ٌفحص الملف الطبً للمترشح من لبل طبٌب المدرسة.
ٌسلم للمترشح وصل إٌداع الملف الطبً.
مالحظة :
 ٌمصى من اإلختبارات الشفوٌة كل مترشح لم ٌمدم للمدرسة الشهادات الطبٌة المذكورة أعاله و فً اآلجال المحددة. ٌمصى كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة السٌما حول وضعٌته الصحٌة .ثالثا  -طبيعة اإلختبارات
تتضمن المسابمة خمسة ) ( 3إختبارات كتابٌة للمبول و إختبارٌن شفوٌٌن للنجاح النهائً.
تتضمن اإلختبارات الكتابٌة للمبول المواد اآلتٌة :
المواد

مدة اإلختبار

المعامل

 إختبار فً موضوع ذي طابع سٌاسً أو إلتصادي أو إجتماعً أو ثمافًللعالم المعاصر

أربع ) (4ساعات

4

 -إختبار فً مادة المانون المدنً و اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة

ثالث )(3ساعات

4

-إختبار فً المانون الجزائً و اإلجراءات الجزائٌة

ثالث ) (3ساعات

4

-إعداد مذكرة إستخالصٌة إنطاللا من وثائك تثٌر إشكالٌات لانونٌة

أربع ) (4ساعات

4

ساعتان)(2

2

-إختبار فً اللغة الفرنسٌة أو اإلنجلٌزٌة

ٌمكن أن ٌتضمن كل إختبار التراح موضوع أو عدة مواضٌع ٌختارها المترشح.
ٌمكن أن تتعلك اإلختبارات الخاصة بالمواد المانونٌة :
 التعلٌك على نص لانونً ، التعلٌك على حكم أو لرار لضائً، إستشارة لانونٌة ، دراسة حالة تطبٌمٌة ، تحلٌل و منالشة.ٌتضمن اإلختباران ) (2الشفوٌان للمبول النهائً محادثة مـع اللجنـة فً:
 المواد المدنٌة و اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة  :معامل )،(2 المانون الجزائً و اإلجراءات الجزائٌة  :معامل ).(2ٌخضع المترشحون لفحص نفسً تمنً .
رابعا  :توجيهات لإللتحاق بمركز االختبارات
لتمكٌن المترشح من إجراءا إختبارته فً ظروف حسنة و تفادٌا للصعوبات التً لد تواجهه لإللتحاق بمركز المسابمة
ٌنصح بما ٌلً:
 االلتحاق بمركز المسابمة ساعة على االلل لبل بداٌة االختبارات . اإللتحاق بماعة اإلختبارات  52دلٌمة على األلل لبل بداٌة اإلختبار. إحضار بطالة التعرٌف الوطنٌة و كذا اإلستدعاء إلجراء المسابمة . على كل مترشح فً المسابمة مراعاة التدابٌر الولائٌة من وباء الكورونا و المتمثلة فً : و ضع الكمامة بالطرٌمة الصحٌحة ، إحضار معمم كحولً ، مراعاة مسافات التباعد.خامسا  :فترة التسجيل لمسابقة توظيف الطلبة القضاة  :تحدد فترة التسجٌالت من  20إلى  02مايو .0202
سادسا  :إعالن النتائج
تعلن لجنة المسابمة عن ال نتائج النهائٌة و تنشر لائمة الناجحٌن عن طرٌك المولع اإللكترونً للمدرسة

www.esm.dz
سابعا  :دورة التكوين و التعيين
ٌتابع المترشحون الناجحون نهائٌا تكوٌنا لمدة) (4أربع سنوات بالمدرسة العلٌا للمضاء و الجهات المضائٌة.
ٌوظف الطلبة المضاة الذٌن ٌجتازون دورة التكوٌن بنجاح و ٌتحصلون على شهادة المدرسة العلٌا للمضاء بصفة
لضاة متدربٌن و ٌختارون حسب ترتٌب اإلستحماق مناصب التعٌٌن التً تحددها وزارة العدل .

