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للفصل  457لمسابقة مقرر المحكمة الصوریة رقم  االفتراضیة دولة مھد ووعد ھي القضیة
في كلیة القانون الكویتیة العالمیة، حیث عقدت مسابقة مقرر المحكمة  2018/2019 األول الدراسي

،والتي نسقتھا إدارة التطویر الطالبي  2018دیسمبر  17الموافق  اإلثنین یوم 457  الصوریة رقم
تدریب ال خالل لمسابقات بالتعاون مع أعضاء الھیئة التدریسیة المشرفین على المقرر مشكورین، منوا

العملي والعلمي للطالب والطالبات المقیدین في المقرر سالف الذكر، وذلك لصقل مواھب الطلبة القانونیة، 
  اممن الع األول دراسيالفصل ال خاللالطلبة  حیث أن أعضاء الھیئة التدریسیة المشرفة على تدریب

  وھم 2018/2019 الجامعي
 

  مدرب فریق المدعى علیھ -د. عبدهللا الرمح 
 

  مدرب فریق المدعى -د. سماح خمان 
 
 

  المدعى علیھ أسماء الطلبة ممثلین فریق
 

  مھا نوري الدلیمي
  بدریة شھاب الدخیل
  خلیفة محمد عرب
 دانھ أحمد الفریج

 
 

  أسماء الطلبة ممثلین فریق المدعى
 

  أنفال أیاد القطان
 ریم جمال السمیط

  غازیة عاید المطیري
 عبدالعزیز زید الحوطي
  مبارك محمد عوض
  دانھ ناصر الحشاش

 
كما ساھم عدد من أعضاء الھیئة التدریسیة من داخل/خارج الكلیة في كتابة القضیة االفتراضیة التي تم 

 التنازع والتفاوض علیھا (دولة مھد وعد ) كال ًمن :
 
 

  أ.د محمد المقاطع
  أ.د. ھادي شلوف
  أ.د. علي القھوجي
  أ.د. محمد علوان
  د. خالد تالحمة
  د. محمود مغربي

  یند. فرح یاس



  د. فیصل الكندري
 

أعضاء الھیئة  باإلضافة إلى تشكیل لجنة لتحكیم المذكرات الخطیة الخاصة بالفرق المشاركة من
  التدریسیة

  أ.د علي القھوجي
  أ.د. ھشام رستم
  د. فرح یاسین
 د. دینا حداد

  د. خالد تالحمة
  شریفة المھنا

 
  أعضاء الھیئة التدریسیة المساندة

  أ/ عبدهللا الكندري
  أ/ شروق العثمان
  أ/ شریفة المطوع
  أ/ زینب علي

  أ/ عذاري العدواني
 

ھیئة المحكمة خالل عقد المسابقة أ.د. علي القھوجي وعضو ھیئة یمین د. خالد تالحمة وعضو  ترأسكما 
شجیعیة لیة وشھادات تھیئة یسار د. فرح یاسین، وفي نھایة المسابقة حصل الطلبة الفائزین على مكافأة ما

 2018/2019تقدیراً للجھود المبذولة خالل الفصل الدراسي األول 
 

  فریق المدعى علیة -الفریق الفائز 
  خلیفة محمد عرب -جائزة أفضل مذكرة مدعى علیھ 

  أنفال أیاد القطان -جائزة أفضل مذكرة مدعى 
  مھا نوري الدلیمي -جائزة أفضل مترافع مدعى علیھ 

  دانھ ناصر الحشاش -أفضل مترافع مدعى  جائزة
 

  مع تحیات
  إدارة التطویر الطالبي والمسابقات

 
  

 


