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 اعالن عن دخول مسابقة
 

للعما  قضااص حالا ااماالن النةااياة الفلساطينية   قاضايا   عشا مخساة تعلن السلطة القضائية الفلسطينية عن حاجتهاا لتعيا  
( واألوراق الثب تياااة لنااااااة العاااااة  لااا  CVفعلاام اااان ا دااا  الاااقة ا اادساااااقة التقاااقا اطلااا  ا فقاااا  اااا  السااا ص ال اتياااة  

   علم ان تت ف  في  الش وط التالية:ادقص امقدص أدااهةالا  مالقضاء األعل
 شروط الدخول بالمسابقة:

 أن اك ن اتمتعا ااجلنسية الفلسطينية ولاا  األهلية. -1

محلاة أن اك ن حاحال علم اجازص حق ق او اجازص الش اعة والقاا ن ان احاق  اجلااعااا ادعاهبا  اا  وافضا  اان  -2
 القرجاا العلمية االعلم.

ولا  لاان قاق رد اعتبااره أو االااااة اال اك ن قق سبق ان حكن علي  ان حمكمة او جمل  تأدا  لعم  خيا  االشا ا  -3
 او مشل  عف  عاا.

 ذوي الس ص احلميقص وحسن السمعة  وللمجل  التحقق ان ذلك اكافة السب . ان اك ن ان -4

 .  القضائيةاليا ان االا اض اليت قق حتق ان ققرت  علم ازاولة العمان اك ن  -5

 ان اتقن اللغة الع اية. -6

 .سن اا علم االق  (6اقص  هلا  وازاوال  فعليا    اااصحاحال علم اجازص ازاولة اهنة ام:   أ( ان اك ن  -7

    هيئة تقرا  يف للياا  اةيف العم  القاا ين او االستشاراا القاا اية أو عض   ازاولةأو ةربص و  ب(              
  ق و للياا الش اعة والقاا ن ادقب لة هل ه الغااة دقص ال تق  عن عش  سن اا.احلق               

 أو عض  يف النيااة العااة. اك ن اال ق اا  أو اصاه ص ان القرجة االوىل أو الثااية اع ان ات ىل وظيفة قضائيةأن  -8

 ي.إق ارا  عقليا  اأا  ال انتمي ألي حزب أو تنةين سياسان اف ز اادسااقة  نةنا   -9

 أن اتققا ااد افقة اسبقا  علم العم  يف أاة حمكمة أو حمافةة أو انطقة خيتارها جمل  القضاء االعلم. -10

ا تمعياة لتا     أن اتقصام عان أهلياتهن الشةصاية و اقاالاة الفاائزان اادساااقة ولاأو ان اف ض  اا لك  ات ىل ا ل   -11
 عم  القضاء قب  تنسيبهن ل لك.
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وتعقاالتاا  قاااا ن الساالطة القضااائية  أحكاااااا تنساايبهن غاااغاا ال ظيفااة القضااائية لافااة تساا ي علاام الفااائزان يف حاا -12
 واالاةمة الصادرص مب جب .

 مالحظة: يفضل المرشحين من محافظتي الخليل وبيت لحم.

 تقديم الطلبات:
ميكااان احلصااا ا علااام ولبااااا الت ظيااا  اااان اقااا  األااااااة العاااااة  لااا  القضااااء األعلااام  أو ساااح  الطلااا  اااان اد قاااع  -1

 االلكهبوين  ل  القضاء األعلم.

الطاااق السااد   ااان  ساااقا   تقاقا الطلبااا لنااااة العاااة  لا  القضااء األعلام  الباال و اقااا  وزارص الشاةون ا ارجياة -2
 حا وحىت الثااية ان اعق الةه .الساعة التاسعة حبا

  وال تقبا  الطلبااا الايت تقاقا حىت الساعة الثااية اعق الةه   5/10/2015االثن     ا ااة  ا عق لتققمي الطلباا  -3
 اعق ه ا التاراخ.

 وال تقب  علم الفال  أو االميي . شخصي فقطاتن استقباا الطلباا اشك   -4
 

 عـــلي مـــهّنا المستـشـار                                                                                                    

 رئيس المحـكــمة العـليا                                                                                                    

 رئيس مجلس القضاء األعلى  
   

 االوراق الثبوتية المطلوبة:
 الس ص ال اتية االلغة الع اية.  -1

 ح رص اهل اة الشةصية + ح رص اةصية حقاثة. -2

 (.االصلاهنة اماااص   ةلتاب ان اقااة اماا  حقاث افيق مبزاول -3

  فقط.  ح رص عن الشهاداا اجلااعية االلغة الع اية -4

 (.االصلعقا حمك اية   -5

 لت  ا ربص السااقة. -6
 


