
 الجمــــــھوریـــــة الجزائـــــریـــــة الدیمقراطیـــــة الشـــعبیة
 وزارة التعــــلیم العـــــــــالي و البـــــحث العــــلمي

 كلیـــــة الحقــــوق و العلوم السیــــاسیة
 األمانـــــــــــة العامـــــــــــــة

 مصلحة النشاطات العلمیة و الثقافیة و الریاضیة
 منتــــــدى األعمـــــــال القــــانونــیة 

 

 

   

  

  تعلیمي قانوني ثقافي :طبیعة النشاط

  لطلبة الحقوق مسابقة تنافسیة :نوع النشاط

  حول جرائم الساعة اتمرافع :موضوع النشاط

  أحسن مرافع  :عنوان النشاط

  مرافع الیوم ، محامي الغد : شعار النشاط

  طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة : المعنیین بالنشاط

  السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة العلوم  كلیة الحقوق و -  : مكان النشاط

  -قاعة المحاكمة التجریبیة -               

  . األعمال القانونیةنادي منتدى  بالتنسیق مع مصلحة النشاطات لكلیة الحقوق :  النشاطمنظم 

  .مراحل تقسم المسابقة على ثالثة :مراحل المسابقة 

  .عن بعد :  ىاألول المرحلة 

 . احضوری:  ةوالنهائی ةالثانیمرحلتین ال

  ةــــــسابقــــن المـــــى مـــــلة األولــــــــالمرح

على رقم  حصریا حیث یرسل كل طالب تتوفر فیه الشروط مقطع فیدیو عن بعد ىاألول مرحلةكون الت

  0667170557 :الواتساب التالي
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  biskra.dz-sdacs.fdsp@univ : یل التاليأو على االیم

                       legalaffaisclub16@gmail.com 

     :طع الفیدیو ما یليویشترط في مق     

 دقائق 05دقائق وال یزید عن  03ال یقل عن  أن.  

 تكون الصورة واضحة یظهر فیها الطالب أن.  

 دون تداخل ألصوات خارجیة. یكون الصوت واضحا أن.  

          .المحامي في دفاعه عن موكله المتهمیقدم الطالب في مقطع الفیدیو مرافعة ارتجالیة یجسد فیها دور 

  .اتجار أو استهالك أو حیازة سواء ، الحرم الجامعي داخل المخذرات: المرافعة   موضوع    

     2022نوفمبر   20:مقاطع الفیدیو من تاریخ إرسالالطلبة المشاركین في  یبدأ     

  2022نوفمبر  24:  غایة إلى     

  . 2022نوفمبر27نوفمبر إلى غایة 25من  المقاطع من طرف اللجنةجة تتم معال        

  2022نوفمبر  30: وتعلن النتائج بتاریخ        

  :نتائج المرحلة األولى تنشر

  الكلیة على مستوى موقع  

 الرسمیة للكلیة  ةعلى مستوى الصفح  

  الناديب الفیسبوك الخاصة صفحةمستوى على .  

 إلىالنتائج على العالمات التي تحصل علیها المشاركین تنازلیا من صاحب المرتبة األولى  إعالنیحتوي 

  .المرتبة األخیرة

  .من المسابقة ةالثانی مرحلةال إلىراتب العشرة األولى معلى ال حصلینتالمالطلبة المتسابقین  یتأهل

  الشفویة في المرحلة الثانیة یستلم الطلبة المتأهلین ملف قضیة جزائیة لدراسة وتقدیم المرافعة

 .سواء في حق المتهم أو في حق الضحیة حسب القرعة 

  2022- 12- 08إلى غایة  2022- 12- 01إستالم موضوع القضیة الثانیة یكون إبتداء من .  

mailto:sdacs.fdsp@univ-biskra.dz
mailto:legalaffaisclub16@gmail.com
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  من المسابقة ةــــــانیـــــــة الثــــــــرحلـــــــــــالم

  مستوى قاعة المحكمة التجریبیة بالكلیةتكون المرحلة الثانیة حضوریا على             

  2022 دیسمبر 19 :تكون بتاریخ 

  صباحا 09:00 :بدایة من الساعة

  .اللجنة وبحضور الجمهور أمامحضوریا  األولىمن المرحلة  المتأهلینحیث یرافع الطلبة 

  .طرف اللجنة منیحدد  :ةموضوع المرافع 

  .لكل متسابق عشرة دقائق من الوقت

  ومرة أخرى عن الضحیة یقوم كل طالب بالمرافعة على مرتین دفاعا عن المتهم 

  .2022دیسمبر  20یتأهل صاحب المرتبة األولى والثانیة إلى المرحلة النهائیة والتي تجرى بتاریخ 

  مــــــن المسابقـــــة ةــــــائیــــهـــــة النــــــــرحلــــــالم

  حضوریا بقاعة المحكمة التجریبیةتكون المرحلة النهائیة 

  2022نوفمبر  20 :بتاریخ

  صباحا 09:00 :بدایة من الساعة

اللجنة وبحضور الجمهور وفي محاكمة كاملة  أماممن المرحلة الثانیة  المتأهلینیرافع الطلبة الخمسة 

  .....المتهم، وكیل الجمهوریة، القاضي: األطراف

  .المحاكمة في الئحة الحقة أطرافتعین اللجنة الطلبة اللذین یجسدون باقي 

  .السیناریو المخصص لكل دور فقط إتباعالمحاكمة  أطرافیقتضي على الطلبة الذین یجسدون أدوار 

  .یحدد الحقا من طرف اللجنة: موضوع المرافعة

  .عشرة دقائق من الوقت 10لكل متسابق 
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  .تعلن النتائج بعد انتهاء جمیع المتسابقین من تقدیم مرافعاتهم 

  .تقدم الجوائز للفائزین بالمراتب الثالثة األولى وتشجیعات للمرتبتین الرابعة والخامسة

  عمال التحضیریةالقانونیة تنظیم المسابقة واأل عمالاألیتولى أعضاء نادي منتدى 

  .لى غایة نهایتهاإطیة اإلعالمیة منذ اإلعالن عنها والتغ

  

  

                                                                 


