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ﺸروط اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ:
ﻴﺠب أن ﻴﺘوﻓر ﻜل ﻤﺘرﺸﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺸروط اﻵﺘﻴﺔ:
 أن ﻴﻜون ﺠزاﺌري اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. أن ﻴﻜون ﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴﺎﻨس ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق أو ﺸﻬﺎدة ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻬﺎ. أن ﻴﻜون ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﻤدﻨﻴﺔ. أن ﻻ ﻴﻜون ﻗد ﺴﺒق اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﻤن أﺠل أﻓﻌﺎل ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻝﺸرف و اﻵداب اﻝﻌﺎﻤﺔ -أن ﺘﺴﻤﺢ ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﺼﺤﻴﺔ و اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﺔ

اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤطﻠوﺒﺔ:
 طﻠب ﺨطﻲ ﻴوﻗﻌﻪ اﻝﻤﺘرﺸﺢ، ﺸﻬﺎدة اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻤﺴﺘﺨرج ﻤن ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺴواﺒق اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ رﻗم) (3ﻻ ﺘزﻴد ﻤدﺘﻪ ﻋن ﺜﻼﺜﺔ) (3أﺸﻬر، ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻝﺸﻬﺎدة اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، ﺸﻬﺎدة طﺒﻴﺔ ،ﻻ ﻴزﻴد ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ ﻋن ﺜﻼﺜﺔ) (3أﺸﻬر ،ﻤن طﺒﻴب ﻋﺎم ﺘﺜﺒت أن اﻝﻤﺘرﺸﺢ ﻏﻴر ﻤﺼﺎب ﺒﺄيﻤرض ﻤﻌدي أو أي ﻤرض آﺨر ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﺔ،
 ﺸﻬﺎدة طﺒﻴﺔ ،ﻻ ﻴزﻴد ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ ﻋن ﺜﻼﺜﺔ) (3أﺸﻬر ،ﻤن طﺒﻴب ﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻷﻤراض اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺘﺜﺒت أناﻝﻤﺘرﺸﺢ ﻏﻴر ﻤﺼﺎب ﺒﺄي ﻤرض ﻋﻘﻠﻲ،
 ﺼورﺘﺎن ) (2ﺸﻤﺴﻴﺘﺎن، -وﺼل دﻓﻊ ﺤﻘوق اﻝﺘﺴﺠﻴل) (3000دج.
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ببرنامج مسابقة الكفاءة المھنية للمحاماة
القانون المدني :ساعتان

المعامل 2

 االلتزامات، الحقوق العينية األصلية والحقوق العينية التبعية، المسؤولية المدنيةاإلجراءات المدنية أو المنازعات اإلدارية :ساعتان
أ-
-

المعامل 3

اإلجراءات المدنية:
التنظيم القضائي،
الدعوى
طر الطعن العادية وغير العادية،

ب -المنازعات اإلدارية:
 دعوى اإللغاء دعوى القضاء الكامل، المسؤولية اإلدارية.قانون العقوبات أو قانون اإلجراءات الجزائية :ساعتان
أ-
-

قانون العقوبات:
الجريمة،
العقوبة،
المسؤولية الجزائية.

ب -قانون اإلجراءات الجزائية:
 الدعوى العمومية، صالحيات النيابة، -التحقيق القضائي.

المعامل 3

