
 



 



 

  
 البطاقة الحقنية

 

 محامي املسحقبل - الجامعية املسابقة الوطنية
 حول ظاهرة اهخشار املخذرات واملؤثرات العقلية ضمن املحاكمة الافتراضية 

  في الوسط الجامعي.
اللضائيت مىجهت مسابلت زلافيت وطىيت الهدشاف املىاهب الطالبيت في فً املسافعت واملهً  طبيعة النشاط:

 لطلبت الحلىق في ول الجامعاث الىطىيت

  "محامي املسحقبل"املسابلت الىطىيت  :جسمية النشاط

 املحاماة مهىتي ....اليىم حلم وغدا حليلت شعار النشاط:

 جسائم اهدشاز املخدزاث واملؤزساث العلليت في الىسط الجامعي وسبل ميافحتها :موضوع النشاط

 : أهذاف النشاط

 اهدشاف املىاهب الطالبيت في فً املسافعت واملهً اللضائيت -1

جىعيت الطلبت الجامعيين بخطىزة اهدشاز املخدزاث واملؤزساث العلليت في الىسط الجامعي واملساهمت في  -2

 ميافحتها

 التروٍج للثلافت اللاهىهيت والىطىيت لدي ول الطلبت الجامعيين -3

 بجامعت الشهيد حمه لخضس بىالًت الىادي 2022دٌسمبر 12و11ًىمي  :النشاط ومكان ثاريخ

تامل :الجهة املنظمة اضيت  الفسعيت لألوشطت دًٍس الىادي ب الشهيد حمه لخضس بجامعتالعلميت، الثلافيت والٍس

 .واملىظمت الىطىيت للمحامين مجلس كضاء الىادي بمسافلت

أساجرة جامعيين ومحامين أهفاء حعينهم لجىت جىظيم املسابلت مً ولياث الحلىق مً مخخلف  :لجنة الححكيم

 جامعاث الىطً.

 عً بعد في مسحلت اولى وحضىزي في املسحلت النهائيت  :وطبيعة املشاركةطريقة 

 البطاقة التقنية



 الوطنية قواعذ املشاركة في املسابقة

 

 اثولياث الحلىق باملؤسسبمسافلت مسافعاث  (6)لها الحم في املشازهت بسذ ؤسست جامعيتمول  :10املادة 

 .املعىيت

ت للسىت الجامعيت املسابلت  :10املادة  مىجهت لطلبت الحلىق املسجلين بئحدي املؤسساث الجامعيت الجصائٍس

طت أن ال ًيىن ممازسا ملهىت املحاماة 2022/2023  هما ٌسدثنى طلبت الدهخىزاه.  أو أي مهىت كضائيت، شٍس

دكائم حٌى مىضىع اهدشاز  00إلى  03ًلدم املشازن مسافعت كاهىهيت مصىزة في شيل فيدًى مً  :10املادة 

 املخدزاث في الىسط الجامعي وسبل ميافحتها حصسا مع ضسوزة ازجداء جبت املحامي أزىاء املسافعت 

صا على أن جيىن مسافعخه زساليت وهادفت جخدم مىضىع :10املادة  املسابلت وأن ال  ًيبغي أن ًيىن املترشح حٍس

اث ألاشخاص أو إلاساءة إليهم بأي شيل مً ألاشياٌ  .جمس بالسمىش والثىابذ الىطىيت وأن ال جىتهً حٍس

د الالىترووي الخالياسخمازة املشازهت عير  سسلج  :10املادة  م  eloued.dz-scs@univ-activite-d-s: البًر  عً طٍس

آخس وحذد   00213663306110 أما فيدًى املشازهت فيرسل عبر زكم الىاحساب الخالي : لألوشطت، تالفسعي ٍتاملدًس 

 2022هىفمبر  10 خميسأجل للمشازهت وازساٌ ألاعماٌ ًىم ال

 سافعت باللةت العسييتاملجلدم   :10املادة 

مً  في الدوز النهائي ضمً محاهمت افتراضيت الرًً جخخازهم لجىت الخحىيم حضىزٍاًترافع املترشحىن  :10 املادة

حٌى مىضىع اهدشاز املخدزاث في الىسط الجامعي ًدافع مً خاللها ول  إعداد طلبت الحلىق بجامعت الىادي

 .مترشح عً أحد أطساف اللضيت وفلا لللىاهين املعمٌى بها

 كسازاث لجىت الخحىيم كطعيت وغير كابلت للطعً. :10املادة 

جيشس ألاعماٌ الفائصة وهخائج املسابلت عبر مىكع جامعت الىادي، الجسائد الىطىيت واملحليت، صفحاث  :10 املادة

 الخىاصل الاجخماعي لجامعت الىادي، ول سبل اليشس اللاهىهيت املخاحت.

ً الثالر ألاوائل وجىائص ًمىح دزع املشازهت "وسام محامي املسخلبل" مع جىائص  :01املادة  حصجيعيت معخبرة للفائٍص

 .للمشازهين في املحاهمت الافتراضيت حٌى مىضىع املسابلت

 :ومواعيذ أمور ثنظيمية

ت الفسعيت بمسائل إلاًىاء وإلاطعام ليل مً: 00املادة  :املدًس الفسعي لألوشطت أو ممثله، الطالب  جخىفل املدًٍس

  حسب البرهامج الخالي ألاسخاذ املشسف والسائم. املؤهل للدوز النهائي،

 النشاط الحاريخ

 اسحقبال الوفود 0100ديسمبر  10الجمعة 

 ثربص ثحضيري وجلة سياحية 0100ديسمبر  01السبد 

 الجوائس وثوزيعالذور النهائي  0100ديسمبر  00الاحذ 

 

دان البشير املدًس الفسعي لألوشطت العلميت،  مالحظة هامة : اي اسخفساز  او جىضيح ًسجى الاجصاٌ بالسيد ٍش

اضيت بجامعت الشهيد حمه لخضس بالىادي  1000001000زكم الهاجف  الثلافيت والٍس



 


