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مسابقـة الدخول للمدرسة العليا القضاء لسنة 4112
-

تنظم المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية على أساس االختبارات لتوظيف أربعمائة و سبعين ( )271طالبا قاضيا.

 يمكن أن يشارك في المسابقة كل شخص يرغب في االلتحاق بسلك القضاء و تتوفر فيه الشروط المذكورة أدناه: أوال :شروط المشاركة في المسابقة
يشترط في المترشح للمسابقة ما يلي:
 - 1الجنسية الجزائرية،
 - 2عدم تجاوز سن المتر شح خمسة وثالثين( )53سنة عند تاريخ المسابقة( ،مولود بعد  22يونيو .)1191
-5حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج بشهادة ليسانس في الحقوق على األقل أو شهادة تعادلها،
 - 2إثبات وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
- 3استيفاء شروط الكفاءة البد نية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء،
 - 6التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و حسن الخلق،
-9أن ال يكون المترشح قد سبق وأن طرد من المدرسة أو استقال منها أو تخلى عنها أو لم يلتحق بالمدرسة في اآلجال المقررة دون أي مبرر مشروع
بعد إعالن قبوله النهائي في مسابقة االلتحاق بالمدرسة.
 ثانيا  :ملـــــف الترشـــــــح
يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية:
 - 1طلب خطي بيد المترشح يوقعه قصد المشاركة في المسابقة،
 - 2نسخة أصلية من شهادة الجنسية الجزائرية،
 -5نسخة طبق األصل مصادق عليها من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي،
 -2نسخة طبق األصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق مرفقة بكشف نقاط السنوات الدراسية األربعة،
 -3مستخرج من عقد الميالد،
 - 6بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين ال يزيد تاريخها عن سنة ،
 - 9بطاقة فردية للحالة المدنية للمترشحين غير المتزوجين ال يزيد تاريخها عن سنة ،
 - 8نسخة طبق األصل مصادق عليها لوثيقة سارية المفعول تثبت وضعية قانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية تبين بالتحديد إن كان مستفيدا من
التأجيل أو مؤجل التجنيد أو مستثنيا أو معفى.
 -9ثالثة شهادات طبية ال يزيد تاريخها عن ثالثة ( )5أشهر تتعلق بما يلي :
 شهادة من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن، شهادة من طبيب مختص في األمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد، شهادة من أخصائي في األمراض العقلية تثبت السالمة العقلية للمترشح،الصفحة 5/1 :

 -11شهادة تسلمها اإلدارة التي لها سلطة التعيين تسمح للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ ايداع الملف ،بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بقبول
استقالته في حالة النجاح النهائي.
 -11نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم ،15ال يزيد تاريخها عن ثالثة ( )15أشهر،
 - 12التعهد كتابيا بمتابعة التكوين لمدة ثالث سنوات بالمدرسة والجهات القضائية و قبول كل منصب تعيين خالل فترة التكوين وعند نهايته،
 - 15التعهد كتابيا بخدمة اإلدارة القضائية لمدة ال تقل عن خمسة عشرة ( )13سنة( ،إضغط هنا لسحب الوثائق)،
 - 12ثماني ( )18صور شمسية ملونة حديثة،
 -13دفع حقوق التسجيل المحددة بثالثةأالف( )5111دج على مستوى المدرسة.
 ثالثا  :إيداع ملف الترشح
يجب على المترشحين إيداع ملف الترشيح شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء(مصلحة المسابقة ).
يقوم المترشحون عند إيداع الملف بملء استمارة الترشح.
 رابعا  :طبيعة االختبارات
تتضمن المسابقة سبع ( )9اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفويين للنجاح.
تتضمن االختبارات الكتابية للقبول المواد اآلتية :
المـــدة

المــــــــــــــــادة

 -إختبار في موضوع ذي طابع سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي أربع ( )2ساعات

المعامـل
2

أو ثقافي للعالم المعاصر
-القانون المدني و اإلجراءات المدنية

ثالث ()5ساعات

2

 -القانون الجزائي و اإلجراءات الجزائية

ثالث ()5ساعات

2

 -القانون اإلداري ( المؤسسات و المنازعات اإلدارية )

ثالث ()5ساعات

2

 -مذكرة إستخالصية إنطالقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية أربع ( )2ساعات

2

.
 -إختبار في اللغة الفرنسية أو اإلنجليزية

ساعتين

1

يمكن ان يتضمن كل اختبار موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تحتوي االختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما:
 التعليق على نص قانوني أو التعليق على حكم أو قرار قضائي أو استشارة قانونية أو دراسة حالة تطبيقية أو مقالة.يتضمن االختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة.
يخصص لالختبارين الشفويين معامل  2يوزع كما يلي:
 الثقافة القانونية العامة،2 : المعارف القانونية المتخصصة.2 :يخضع المترشحون لفحص نفسي تقني.
 خامسا  :سير االختبارات
تجرى االختبارات الكتابية أيام  22و  23و  26يونيو  2112بجامعة الجزائر 2و جامعة الجزائر.5
الصفحة 5/2 :

 سادسا  :دورة التكوين و التعيين
يتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمـدة ثالث ( )5سنوات بالمدرسة

و الجهات القضائية.

يوظف الطلبة القضاة الذين اجتازوا دورة التكوين بنجاح و تحصلوا على شهادة المدرسة العليا للقضاء ،بصفة قضاة متدربين و يختارون حسب ترتيب
اإلستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل.
 سابعا :إعالن النتائج
تعلن لجنة المسابقة عن النتائج النهائية و تنشر قائمة الناجحين عن طريق الموقع اإللكتروني للمدرسة ).(www.esm.dz
 ثامنا  :فترة التسجيل للمسابقة
تحدد فترة التسجيالت من  2إلى  21مايو ( 2112من األحد إلى الخميس من  18:51إلى  11:51و من  15:13إلى . )13:51
مالحظة:
 - 1يرفض كل ملف ترشح - :ناقص ،غير مستوف للشروط المحددة أعاله ،أرسل عن طريق البريد ،قدم بعد انقضاء اآلجال المحددة أعاله.
 -2ال يمكن استرداد مصاريف المشاركة وملف الترشح بعد إيداعه بالمدرسة.

الصفحة 5/5 :

