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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل

 املدرسة العليا للقضاء

 إعالن

 لسنة القضاة الطلبة لتوظيف الوطنية للمسابقة الكتابية االختبارات في الناجحين املترشحين علم الى ينهي

بمقر  - 2022ديسمبر  15،  14، 13 ، 12 أيام ستجرى  النهائي، للقبول  الشفوية االختبارات أن ، 2022

 أدناه الوارد للتوزيع وفقا  -املدرسة العليا للقضاء بالقليعة 

ي:النهائ للقبول  الشفويان( 02)  االختباران يتضمن

 االدارية و املدنية االجراءات و املدنية املواد في اللجنة مع محادثة 

 الجزائية االجراءات و الجزائي القانون  في اللجنة مع محادثة 

 استيفائهم من للتحقق نفسية و طبية لفحوصات الكتابية، االختبارات في الناجحين املترشحين يخضع كما

 .مهام القاض ي ملمارسة استعدادهم و العقلية و البدنية الكفاءة لشرط

 :التالية بالوثائق ترشحهم ملف اكمال الكتابية، االختبارات في الناجحين املترشحين على

 ( أشهر:3( شهادات طبية ال يزيد تاريخها عن ثالثة )03ثالث ) .1

مها طبيب عام تثبت أّن املترشح في صحة جيدة،  -
ّ
 شهادة يسل

مها طبيب مختص في األمراض الصدرية تثبت أّن املترشح غير مصاب بأي مرض معد،  -
ّ
 شهادة يسل

مها   -
ّ
 تثبت تمتع املترشح بكامل قواه العقلية، أخصائي في األمراض العقليةشهادة يسل

( سنوات بدون انقطاع، على مستوى املدرســـــــــــة العليــا 3تعهد كتابي بمتابعة التكوين ملدة ثالث ) .2

) وثيقة  هايته،للقضـــــاء   و الجهات القضائية، و قبول كل منصب تعيين خالل فترة التكوين و عند ن

 تسلمها املدرسة (

 ) وثيقة تسلمها املدرسة ( ( سنة.15قطاع العدالة ملدة ال تقل عن خمس عشر )  تعهد كتابي بخدمة .3

 سير بتدابير املتعلقة 30/11/2022في  املؤرخة 1340 رقم املذكرة على بدقة االطالع املترشحين على

 املوقع في املنشورة و 2022 لسنة القضاة الطلبة لتوظيف الوطنية للمسابقة الشفوياناالختباران 

 . بمحتواها االلتزام مع العدل وزارة و للقضاء العليا للمدرسة االلكتروني
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 2022ديسمبر  12اإلثنين 

 ( 08:00الفترة الصباحية  )

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 بشاني  مريم    34 1

 

 خنور  محمود    732 16

 بلقسام  نصرالدين    38 2

 

 جدي  معاذ    856 17

 موسوني  سارة    68 3

 

 غراري  صوفيا    942 18

 مصطفاي  مبارك محمد االمين    83 4

 

 محمد بكير  يمينة    994 19

 بوحريز دايج  مختارية    95 5

 

 طرادي  غزالن    1242 20

 زروقي  بوزناد    103 6

 

 ديب  عبد الحكيم    1295 21

 مهيبل  عقبة    201 7

 

 روابح  راضية اكرام    1304 22

 ملاني  محمد    251 8

 

 بوفرورة  سمير    1332 23

 بوعبدهللا  نوال    293 9

 

 عزيزة  شياد    1397 24

 نوري  مريم    362 10

 

 سغيري  مريم    1711 25

 عمراوي  حمزة    502 11

 

 بن حدة  دنيا    1718 26

 محمودي  شيماء    610 12

 

 قداري  نجالء    1750 27

 بوعقال  صالح الدين    624 13

 

 بومنصورة  ايمان    1837 28

 غريب  اسماعيل    644 14

 

 حشايش ي  أيمن    1913 29

 مومني  عادل    704 15

 

 عبادلة  ايمان    2019 30
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 2022ديسمبر  12اإلثنين 

 ( 12:30الفترة املسائية  )

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 حمداش  أميرة    2081 1

 

 دماد  أسماء    3267 16

 سيراج  شهيناز    2136 2

 

 قالز  أمال    3304 17

 حدو  نور الدين    2309 3

 

 بلقاض ي  أسماء فريال    3400 18

 بوقلعة  عبد الغفور     2391 4

 

 بن ترجاهلل  عبد الحفيظ    3431 19

 سالم  عفاف    2498 5

 

 بولعناب  سامية    3517 20

 حصروري  محمد األمين    2576 6

 

 بن عمرة  محمد    3528 21

 جعفــر  هشــــــام    2619 7

 

 بلقاسم  جميلة    3619 22

 تيعونين  السعيد    2726 8

 

 حسونات  ريمة    3769 23

 عدنان  محمد إقبال    2774 9

 

 لعراش ي  حورية    3900 24

 زعباطي  صابرين    2775 10

 

 سمش الدين  بلعتروس    4312 25

 بوملش  نور الهدى    2892 11

 

 زكور  نعيمة    4491 26

 عيساوي  مروة    3086 12

 

 قروي  اسامة    4526 27

 سالمة  سهام    3130 13

 

 كربوعي  ياسمين    4666 28

 شريف  فريال    3173 14

 

 حجاج  مصطفى    4805 29

 بلقاض ي  خديجة    3229 15

 

 كماش  نورهان    4826 30
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 2022ديسمبر  13الثالثاء 

 ( 08:00الفترة الصباحية  )

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 تيتي  حنان    17 1

 

 بن احمد  براهيم    983 16

 نور الهدى  سديرة    116 2

 

 مجاجي  وليد    1012 17

 بلحاجي  امينة    228 3

 

 خيار  رغدة    1038 18

 قابلي  نضيرة    334 4

 

 بوسناغة  عبدالهادي    1089 19

 معوش  أميرة    449 5

 

 موفق  عبد العزيز    1105 20

 جامع  عبد القادر    701 6

 

 بوساحية  أمير    1184 21

 شهبة  فاطيمة الزهرة ذيبة    762 7

 

 لعرابي  أسامة    1191 22

 بوشتيله  سليمان    805 8

 

 قواسمية  نريمان    1303 23

 فرقاني  حنان    907 9

 

 بوشوية  ياسين    1352 24

 حماداش  تسعديت    909 10

 

 ساعد حميدش  فارس    1444 25

 جبالي  منير    912 11

 

 شرقية  كريمة    1460 26

 محمودي  هناء    913 12

 

 شيبان  نصيرة    1492 27

 هبة  حمزة    916 13

 

 الدالية  رزيقة    1533 28

 بوزيتونة  محمد املأمون     952 14

 

 عامري  فريدة    1548 29

 دوبة  احمد    978 15

 

 مريس ي  بشرى     1573 30
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 2022ديسمبر  13الثالثاء 

 ( 12:30الفترة املسائية  )

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 بوسعيد  مليكة    1657 1

 

 دليح  شهرزاد    2749 16

 مزياني  مصعب    1832 2

 

 ستي  عبد الحليم    2823 17

 بن خليل  اسماعيل    1835 3

 

 شقة  فطيمة    2885 18

 مطالوي  نادية    1836 4

 

 جيجخ  امينة    3188 19

 بوتغريوت  سيف الدين    1983 5

 

 ديني  سامية    3193 20

 بن حمام  نجية    2122 6

 

 خبابة  محمد أمين    3222 21

 براهامي  جودي    2132 7

 

 بن عاشور  شيماء    3300 22

 ولجة  أحالم    2214 8

 

 عسلوج  خيرة    3320 23

 قطاف  حسين    2220 9

 

 إزونطار  محمد الشريف    3365 24

 غنيم  زهرة    2364 10

 

 عبايدية  زكرياء    4046 25

 املوهاب  جميلة    2387 11

 

 بن بوتة  عبد الحكيم    4137 26

 عمران  بالل    2574 12

 

 طكوب  حمودي    4186 27

 طيوش  عثمان    2629 13

 

 بوسالمة  فاطمة    4397 28

 حصروري  نور املصطفى    2729 14

 

 بن غبريد  عبد املالك    4428 29

 بوجيل  لنده    2737 15

 

 عون  السعيد    4793 30
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 2022ديسمبر  14األربعاء 

 ( 08:00الفترة الصباحية  )

الرقم 

 التسلسلي
 اإلسماللقب و  رقم التسجيل

 

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 المع  سعاد    58 1

 

 بومانة  فاطمة الزهراء    815 16

 بودوخة  حسين    72 2

 

 عمارة  أحمد فروق    876 17

 دريهمي  عبد الحكيم    100 3

 

 عليوي  نصر الدين    939 18

 قاسيمي  أمين    118 4

 

 عسكري  نبيل    971 19

 سعدون  سمية فوزية    154 5

 

 دار سبع  قادة    1017 20

 قريش ي  فايزة    194 6

 

 حباني  كمال    1063 21

 قاسمي  سمير    283 7

 

 ملواري  حياة    1097 22

 وناس  فخرالدين    295 8

 

 خناف  فاطمة    1175 23

 رملي  نعيمة    375 9

 

 مطاعي  أسامة    1197 24

 صالحي  اسماء    529 10

 

 حمريط  رفيق    1255 25

 تساليت  فاطمة زهرة    541 11

 

 تركي  ربيع    1270 26

 مرزوق  وهيبة    571 12

 

 بوالطين  لخضر    1275 27

 فاتح  سيف الدين    619 13

 

 بن بهلولي  سعد    1278 28

 أمعزوز  نادية    697 14

 

 بالراحي  وحيد    1353 29

 بوجلطية  عتيقة    793 15

 

 عراس  محمد بطاهر    1459 30
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 2022ديسمبر  14األربعاء 

 ( 12:30الفترة املسائية  )

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 بوزار  فهيمة    1473 1

 

 رزام  بسمه    3100 16

 تواهير  ليندة    1485 2

 

 فراح  ريمة    3208 17

 مسكين  سمية    1517 3

 

 أمجوج  حسام    3350 18

 مدور  ياسين    1621 4

 

 محفوظي  ابتسام    3429 19

 هادف  رقية    1803 5

 

 قصابي  مراد    3803 20

 بوخالفة  عمر    1817 6

 

 برياح  فوزي    3807 21

 غريبي  بالل    1933 7

 

 الوافي  عقبة    3949 22

 مكناز  محمد    1949 8

 

 دبابي  غنية    4057 23

 زخمي  الطاهر    2196 9

 

 قراش  سارة    4109 24

 أرزقي  فوزية    2406 10

 

 عيساوي  محجوبة    4187 25

 ملين  عبد الفتاح    2490 11

 

 بولعراس  جهيدة    4265 26

 مقيدش  خيرالدين    2547 12

 

 جالوت  لحسن    4337 27

 قشام  أمين    2799 13

 

 سالوي  إيمان    4394 28

 سراج  اكرام    2845 14

 

 بوخميس  محمد امين    4476 29

 حمداوي  هالة    2924 15

 

 بريك  فارس    4834 30
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 2022ديسمبر  15الخميس 

 ( 08:00)  الفترة الصباحية

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 دحماني  جمال    104 1

 

 بعيطاوي  كريم    720 16

 شايع  منال    173 2

 

 وفاي  مريامة    787 17

 حسناوي  أسماء    183 3

 

 كشاد  مهدي    817 18

 خالفي  يوسف    224 4

 

 حمادا  حفيظة    1021 19

 قروي  هاجر    232 5

 

 قيدوم  إيمان    1062 20

 ميهوبي  محمد عبد الصمد    259 6

 

 بركات  صباح    1100 21

 العوفي  سمير    274 7

 

 بوترعة  محمد األمين    1216 22

 بن صوشة  بلقاسم    298 8

 

 بن ناجي  حنان    1230 23

 خيراني  حسن    321 9

 

 خزاري  صدام    1267 24

 عقاب  فريدة    359 10

 

 عبودي  وداد    1273 25

 حداد  عبد القادر    376 11

 

 شارفي  مريم    1348 26

 ديدة  مروى    411 12

 

 شريف  يعقوب    1362 27

 مرابط  وفاء    417 13

 

 مخلوفي  سعيد    1379 28

 بن حراث  بن عودة    459 14

 

 حنين  عبد الهادي    1391 29

 بن دنيدينة  السعيد    560 15

 

 صالح  مصطفى وليد    1447 30
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 2022ديسمبر  15الخميس 

 ( 12:30الفترة املسائية  )

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

الرقم 

 التسلسلي
 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 بلمعزيز  سالم    1635 1

 

 حجاب  عائشة    3455 16

 عقال  خولة اسماء نبيلة    1669 2

 

 بوراس  وفاء    3456 17

 مقدود  هشام    1688 3

 

 بن زردة  عائشة    3646 18

 ماليكية  أحالم    1698 4

 

 طاري  املنصور     4119 19

 بن يحي  أمينة    1861 5

 

 قادري  حمزة    4296 20

 بوعالق  هدى    1902 6

 

 بومخيلة  زكرياء    4453 21

 جفال  هبة    1923 7

 

 عوني  حياة    4560 22

 برغوش  وليد    1954 8

 

 وداش  قادة    4562 23

 علويط  كريمة    1993 9

 

 عريبي  بثينة    4748 24

 أوبلعيد  خديجة    2138 10

 

 تيقان  سهيلة    4778 25

 بالل  مناصرية    2292 11

 

      

 انال  مسلم    2360 12

  
  

 بركاس  عبد الجليل    2648 13

  
  

 عمروس ي  روميساء    2767 14

  
  

 مساعدية  خالد    3321 15
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 :هام

 المحددين اليوم و التوقيت في الحضور أعاله أسمائهم الواردة المترشحين على
 .الترشح ملف ايداع عند المسلم لهم االستدعاء و الوطنية التعريف ببطاقة مرفقين

 .للمترشحين استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر


