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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل

 املدرسة العليا للقضاء

 اعالن
، أن 2021ينهي الى علم املترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 

بمقر املدرسة العليا للقضاء   2021ديسمبر  28، 27، 26، 23و  22 ستجرى أيام االختبارات الشفوية للقبول النهائي،

 وفقا للتوزيع الوارد أدناه. -القليعة -

 ( الشفويان للقبول النهائي:2يتضمن االختباران ) 

  محادثة مع اللجنة في املواد املدنية و االجراءات املدنية و االدارية 

 ئي و االجراءات الجزائيةمحادثة مع اللجنة في القانون الجزا 

لفحوصات طبية و نفسية للتحقق من استيفائهم لشرط الكفاءة  ،يخضع املترشحين الناجحين في االختبارات الكتابيةكما 

 البدنية و العقلية و استعدادهم ملمارسة مهنة القاض ي.

  لتالية:بالوثائق ا مملف ترشحه اكمال ،الناجحين في االختبارات الكتابيةاملترشحين 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 للقضـــــاء و الجهات 4تعهد كتابي بمتابعة التكوين ملدة أربع ) -2

 القضائية، و قبول كل منصب تعيين خالل فترة التكوين و عند نهايته. ) وثيقة تسلم باملدرسة (

 ) وثيقة تسلم باملدرسة ( ( سنة.15كتابي بخدمة االدارة القضائية ملدة ال تقل عن خمس عشرة )تعهد  -3

 ( 2املتعلقة بتدابير سير االختباران )   13/12/2021املؤرخة في  1010على املذكرة رقم  بدقة لى املترشحين االطالعع

ملنشورة في املوقع االلكتروني للمدرسة العليا و ا 2021الشفويان للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 

 االلتزام بمحتواها مع  و وزارة العدل للقضاء 

 

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2021/12/note_1010_13.12.2021.pdf
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 ( 00: 08)   2021ديسمبر  22 األربعاء

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 سعدون  سمية    459

 

 خاليفية  روميساء    3323

 ماءبوطيب  شي    1055

 

 بلخير  محمد    3458

 بن عتو  نور الهدى    1374

 

 حلباوي  محمد    3501

 بوزيدة  توفيق    1748

 

 قحايرية  شريفة    3599

 حمبلي  ابتسام    1752

 

 عبايدية  نصيرة    3629

 تبان  شيماء    1767

 

 بلفراق  حمزة    4792

 باي  عبد الرحمان    1778

 

 بد اإلله محمدبن حراث  ع    4819

 خدام  سارة    1801

 

 عضمن  حياة    4858

 سعادة  عبد الناصر    2237

 

 بوزيان  فتيحة    4989

 بغزو  نعيمة    2238

 

 قمري  فواز    5723

 بغداد باي  طارق     2272

 

 بوهالي  سعاد    6478

 شلوش  زيدان    2410

 

 يدر  منال    6512

 زروال  حمادن    2449

 

 وادة  سارة    6852

 رغيس ي  اميرة    2600

 

 شريك  رندة    6938

 كعرار  حنيفة    2780

 

 ملين  وهيب    7513

 قواسمية  ناظم    3311

 

 سلوغة  عبد الرحمان    8096
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 ( 00: 13)   2021ديسمبر  22 األربعاء

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 ي  رشيدزردود    105

 

 عباد  كنزة    3256

 أرواق  الويزة    453

 

 سحنون  كنزة    4084

 كايبي  ليلى    471

 

 بوساهل  علي ولي الدين    4615

 بوطيب  خولة    797

 

 لوصيف  علي    4944

 سرير  رزيقة    1575

 

 زناقة  شيماء    5180

 كريم  زهرة    1751

 

 مرنيز  سليمة    5424

 شخاب  منصف    1842

 

 العايب  خولة    5454

 العاقل  راضية    2084

 

 ناصف  سلمى    5803

 تيقان  سهيلة    2094

 

 بن نبري  صباح    6231

 مجاجي  محمد    2246

 

 جنان عامر  زكرياء    6802

 بن زناش  صفاء    2258

 

 رباحي  عبدهللا    6839

 غانم  إيمان    2478

 

 ى سالمي  يسر     8083

 أيت يوسف  نعيمة    2824

 

 بالرايس  سفيان    8513

 دباش  نورالهدى    2879

 

 قورداش  هشام    8556

 عيادي  إيمان    3105

 

 سعدوني  اناس    9302
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 ( 00: 08)   2021ديسمبر  23الخميس  

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 منماني  محمد أمين    263

 

 طلحي  أمال    4598

 واقيني  ليديا    511

 

 بوشامة  مروة    4693

 حاج عزام  نور الهدى    827

 

 بداوي  أسماء    4727

 بنادي  رميساء    1158

 

 بوسهوة  إسحاق    4877

 رواري  وليد    1206

 

 بدار  هاجر    4908

 طوبال  سارة    1212

 

 مراحي  صبرينة    5052

 مينة  فتاحأ    1595

 

 بوكوبة  مريم    5061

 عليلي  هند    1690

 

 سناني  سندس مالك    5154

 مراخة  صفاء    1803

 

 مشرفي  عبدالقادر    5728

 زروت  وفاء    1886

 

 شوتر  صالح الدين    6767

 دحامني  إنصاف    2089

 

 شارفي  مريم    7199

 بوبالي  حياء    2474

 

 مانأوكيل  إي    7348

 بن قويدر  رميساء    2808

 

 زدام  رميساء    7584

 سغيري  مريم    3921

 

 رابح  بالل    8664

 مكناز  محمد    4512

 

 قشيش  بن زرقة    8825

 حداد  ابتسام    4547

 

 بشارة  شهرزاد    8915
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 ( 00: 13)   2021ديسمبر  23 الخميس

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 غامود  آسية    394

 

 حسناوي  محمد    4457

 بصالح  عماد الدين    436

 

 مشقق  عبد الكريم    4492

 ياحي  اسماعيل    579

 

 بوحفص  نسية    4552

 لحمر  خالد    1216

 

 رمون  الحاج محمد الطاهر    5118

 مناصرية  سامي    1251

 

 فغالي  سلمى    5297

 خليف  رحاب    1456

 

 قاسم العيد  عبد الحفيظ    5518

 حمود  سفيان    1797

 

 مسلم  شيخ    6498

 دريس ي  عبدهللا    1969

 

 بركانة  محمد    6822

 بوخلوة  ايمان    2470

 

 بومعراف  مريم    7974

 بلعزة  فتحية    2604

 

 بوزيان  حمزة    8573

 غديرة  خالد    2619

 

 فاروق  بوجالل    8605

 زرار  إكرام    3334

 

 بشارة  شهرزاد    8915

 موس ى  مليكة    3356

 

 ناصري  أميرة    9133

 بهياني  حميدة    3381

 

 س ي عبد هللا  شاكر    9405

 رمضاني  أسامة    3490

 

 ساكت  مولود    9443
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 ( 00: 08)   2021ديسمبر  26 األحد

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

 اللقب و اإلسم لتسجيلرقم ا

 مسعي  نسرين    70

 

 ديابي  فوراط    4760

 بوعكاز  ياسمين    235

 

 عدنان  محمد إقبال    4959

 جوامع  نوال    545

 

 زيان  سومية    5144

 بن كبوية  الريم    652

 

 تركية  فاطمة الزهراء    5406

 عبيدي  اسالم    695

 

 حميدان  محمد أمين    5415

 غريب  ريمة    919

 

 عراية  عبد اللطيف    6207

 بن يعقوب  شيماء    1493

 

 فرحة  عبد الرؤوف    6272

 دراوي  فوزي    2054

 

 بن حريقة  بدرالدين    6639

 علواش  شهيناز    2817

 

 سالمي  بثينة    6867

 جبور  علي    2877

 

 مسعودان  فتيحة    7312

 تواتي  هاجر    3158

 

 عوي  صبرينة    7385

 سحنون  كنزة    3254

 

 العايب  امال    7486

 عتيق  بالل    3503

 

 بن حنيش  إيمان    7713

 مناعي  خولة    3551

 

 عبان  كنزة    7998

 جمعي  نبيلة    4416

 

 سيرين  عماد    8667

 بن يونس  غادة شريفة    4564

 

 حميدان  عمار    9101
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 ( 00: 13)   2021 ديسمبر 26 األحد

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 مصدق  فطيمة الزهراء    11

 

 زقاي  نسيمة    2247

 رشام  ليديا    281

 

 هالل  نسرين منى    2443

 فريخ  فاطمة الزهراء    411

 

 بلعيفة  هدى    2709

 شيبان  كنزة    476

 

 قحام  أحالم    3346

 فنغور  خديجة    1084

 

 بوناجي  ابراهيم    3994

 بن عوة  عيس ى    1524

 

 عويس ي  محمد    4461

 محمدي  علي    1592

 

 منصوري  محمد نسيم    4608

 صحراوي  ريم    1638

 

 مجاطي  سميرة    5151

 دهيليس  رجاء    1718

 

 بدرالدين  ياسمين    6382

 سيوالة  نسيمة    1741

 

 بلحاج  أسامة    6509

 رحيل  سمير    1995

 

 دعاش ي  آدم    6758

 العربي دواجي  أمينة    2011

 

 بن مرزوق  راوية    7611

 بوتمجت  مروان    2016

 

 بوسليماني  نور الهدى    7636

 دكار  نسيم بلقاسم    2135

 

 بن قاسم  طاوس    8062

 ديرام  يحي    2142

 

 منال بن عمارة  عائشة    8460
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 ( 00: 08)   2021ديسمبر  27 اإلثنين

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 فاضل  إيمان    5

 

 رفاس  محمد أمين    3477

 مرمون  شيماء    501

 

 حليفة  وسام    3939

 بوعبسة  عمر    561

 

 حشايش ي  أميمة    4510

 دلول  سارة    639

 

 حمادة  امينة    4537

 بغداد  جياللي    926

 

 بن الطيب  ليليا    4645

 عاشوري  رانية    963

 

 خاليفية  مهدي    4801

 بركان  عبد الجليل    987

 

 قاشة  عبد العالي    4885

 طوارف  محمد خليل    1018

 

 طبيب  حكيمة    4981

 فرولي  فريال    1197

 

 زواوي  دونيا    5419

 خديم  البشير    1300

 

 عايب  رشدي    5463

 لرباع  هيثم    1983

 

 براهيمي  تواتي عبد الرحمان    5471

 ختال  سيليا    2004

 

 جنان عامر  يوسف    5708

 روابحي  صفاء    2048

 

 مناح  إلهام    5970

 زروقي  أحالم    2652

 

 جابري  علي    6155

 بوعنيق  ياسين    2831

 

 شرابي  وفاء    6439

 تسالة  رياض    3386

 

 دراوي  سارة    8127
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 ( 00: 13)   2021ديسمبر  27 اإلثنين

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 شهينازغرايبية      249

 

 حسناوي  عبد الحليم    3107

 شنيني  رفيدة    363

 

 ركاب  عفيف    3385

 حمو  اسمهان    397

 

 بن ددوش  نسيمة    3464

 رماؤون  شهيندة    542

 

 بوزيدي  بلقاسم    3549

 نواصري  كوثر    673

 

 بودور  إيناس    4108

 لكارتي  سماح    979

 

 بريك  رفيدة    4575

 املستاري  حاج الحبيب    1060

 

 فرحاتي  آسية    4759

 بن جبلة  مريم    1235

 

 طلبة  أحالم    4826

 مرزوق  وهيبة    1248

 

 مسعد  ريان    6172

 كريم  سنوس ي    1332

 

 نسرينزعابطة      6604

 دلمي  أميرة    1535

 

 غناي  الهام    6875

 عبدلي  وليد عبداملالك    1588

 

 بن موس ى  نزيهة    7140

 بلبكري  مريم    2300

 

 حمدي  محي الدين    7233

 سعدودي  محمد خير الدين    2757

 

 لعميري  شفيقة    8766

 شهداوي  أحمد أمير    2966

 

 مداني  شوقي    9089
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 ( 00: 08)   2021ديسمبر  28 الثالثاء

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 هبال  جازية    16

 

 أوديني  بسمة    3510

 خاليفية  عبد الرؤوف    192

 

 بلخير  كريمة    3512

 شكال  عادل    203

 

 فجاخ  سلسبيل    3801

 بغيل  أمينة    429

 

 حزمون  عرافة    4046

 هدارة  سارة    606

 

 بلخرشوش  أحالم    4418

 خاللفة  مروة    900

 

 بوزيان  بشرى     5022

 محمد نجيبديابلو      1322

 

 بن دحو  زكرياء    5162

 بومهدي  مصطفى ملين    1357

 

 حمليلي  سيدأحمد    5317

 قحقاح  رانية    1922

 

 بن عرفة  وحيد    5905

 كبيش  امال    2178

 

 بوعزة  وئام    6048

 رزايقية  إسمهان    2273

 

 نورالهدىسايل      7149

 عبد اللوش  رضوان    2425

 

 يماني  أمين    7259

 سماعل  سيف الدين    2491

 

 براح  لبنى    8700

 بخوش  هاجر    2624

 

 رغيس  مباركة    8828

 عبدالواحد  محمد لياس    2800

 

 بوحجة  أسامة    8930

 حاج عاشور  وئام    3394

 

 بن زيان  رياض    9011
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 ( 00: 13)   2021ديسمبر  28 الثالثاء

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 

 اللقب و اإلسم رقم التسجيل

 بويعقوب  رضوان    172

 

 حمادي  دالل    5083

 بودماغ  محمد أشرف    211

 

 عيساوي  مروة    5309

 نريماناسماعيل      503

 

 موسوني  سارة    5651

 عمرين  سارة    547

 

 تالم  ريمة    6149

 بصيلة  رونق نور الهدى    1850

 

 بوداع  مريم    6717

 بوشارف  اناس    1891

 

 بونان  غادة    7275

 بن عرفة  فيصل    2044

 

 زدون  مروى اسمهان    7394

 بن دعاس  عبد العزيز    2309

 

 حنصالي  صابرينة    7439

 شبوبي  ليليا    2515

 

 نجاري بن حاج علي  سكينة    7583

 حامدي  أسماء    2905

 

 دهريب  أمينة    8049

 هني  ليليا غوتية    3102

 

 لحاف  وفاء    8695

 مليسةمعمر      3542

 

 اينزارن  اسماء    8805

 عربي  نورس الجيهان    3635

 

 بلقاض ي  محمد األمين    8836

 عبايد  عمر    3920

 

 دروازي  زهية    9106

 معتوقي  نادر    4161
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 :هام

على املترشحين الواردة أسمائهم أعاله الحضور في التوقيت و اليوم املحددين مرفقين ببطاقة التعريف الوطنية و االستدعاء املسلم 

 لهم عند ايداع ملف الترشح.

  استدعاء للمترشحين. بمثابة عالنهذا اال  يعتبر 


