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مسابقة المحكمة الصورية العربية
2 – 5 أبريل 2017م

تستضيفها  التي  العربية  الصورية  المحكمة  مسابقة  تعتبر 

النسخة  هي   2017 أبريل  في  العالمية  الكويتية  القانون  كلية 

الرابعة للمسابقة التي استضافتها دولة قطر مشكورة لسنتين 

متتاليتين لعامي 2014 و 2015. و استضافتها سلطنة عمان لعام 

استضافة  إلى  العالمية  الكويتية  القانون  كلية  بادرت  وقد   .2016

الوطن  ألبناء  التكاملي  بالدور  منها  إيمانا   2017 لعام  المسابقة 

العربي، وألهمية هذه المسابقات التي يحضرها طلبة القانون من 

دول عربية شتى في صقل مهاراتهم العملية وتدريبهم تدريبا 

يتناسب مع مستقبلهم المهني المنتظر.
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الراعي الذهبي

بدعم من 

الهدف من المسابقة:
تهدف هذه المسابقة إلى إكساب طلبة القانون المهارات الالزمة 

العربية  القوانين  باستخدام  المحكمة  هيئة  أمام  الترافع  في 

واعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية لهذه المسابقة، وستكون 

من  القانون  طلبة  يمارس  أكاديمية  مسابقة  المسابقة  هذه 

خاللها نوعين من التحليل القانوني:

- األول : إعداد مذكرات كتابية تتناول جانبي النزاع القانوني.

-الثاني : تقديم مرافعات شفوية لدعم مذكراتهم الكتابية، 

أمام شخصيات قانونية متميزة تم اختيارهم من دول عربية 

مختلفة، يقومون بدور القضاة في المنافسة.

هيكل المسابقة:
تتألّف المسابقة من مرحلتين:

أ- مرحلة المذكرات الخطية: يعكف كل فريق خالل هذه المرحلة 

على إعداد مذكرات مكتوبة لكل من المّدعي والمّدعى عليه و 

ذلك في ضوء الدفوع المثارة في القضية.

ب- مرحلة المرافعة الشفهّية: يتبارى في هذه المرحلة كل فريق 

المّدعي  من  كل  عن  شفهيا  الترافع  في  المشاركة  الفرق  من 

من  مجموعة  من  تتألف  محكمة  هيئة  أمام  عليه  والمّدعى 

الخبراء القانونيين تستضيفهم الكلية لهذا الغرض.
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الفرق المشاركة:
السابقة،  االستضافات  في  األكبر  العدد  يعتبر  و  فريقًا  عشر  إثني 

وتضم المسابقة كل من: 
دولة الكويت

كلية القانون الكويتية العالمية
المملكة العربية السعودية

جامعة الجوف
سلطنة ُعمان

جامعة السلطان قابوس
دولة قطر

جامعة قطر
مملكة البحرين

جامعة البحرين
جامعة المملكة

دولة فلسطين
جامعة بيرزيت

المملكة األردنية الهاشمية
جامعة األردن

الجمهورية العراقية
جامعة بغداد

دولة لبنان
جامعة بيروت العربية

جمهورية مصر
جامعة اإلسكندرية
المملكة المغربية

جامعة القاضي عياض
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الراعي الذهبي

بدعم من 

لجنة المحكمين:
نخبة  تضم  لجنة  العالمية  الكويتية  القانون  كلية  شكلت 
من المختصين في مجال القانون ) الجنائي(، من داخل وخارج 

دولة الكويت.
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الجـوائـــز:

● جائزة أفضل مذكرة خطية 
الخطية  المذكرات  في  عالمة  أعلى  على  حصل  الذي  الفريق 

يكون هو الفريق الفائز بجائزة أفضل المذكرات الخطية.

● جائزة أفضل مترافع في الجولة التمهيدية: 
الطالب الذي يؤدي دور المدعي أو المدعى عليه الحاصل على 
يفوز  التمهيدية  الشفهية  الجوالت  في  فردي  معدل  أعلى 

بجائزة أفضل مترافع .
للتأّهل  األقل  على  جولتين  في  الترافع  مترافع  على  ينبغي 

لجائزة أفضل مترافع.

● جائزة أفضل مترافع في الجولة النهائية
يقرر قضاة هيئة المحكمة في الجولة النهائية من هو الفائز 

بجائزة أفضل مترافع في الجولة النهائية.

● الفريق الفائز بالمركز األول وفريق المركز الثاني
الفريق  عن  النهائية  الجولة  في  المحكمة  هيئة  قضاة  يعلن 

الفائز في المسابقة. 

● جائزة اإلنجاز الخاص
أو  فريق  إلى  الخاص  اإلنجاز  جائزة  المحكمة  هيئة  تمنح  قد 

عضو في فريق ألدائه المتميز أو الملحوظ في المسابقة.
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الراعي الذهبي

بدعم من 

�لأحد 2 �أبريل 2017

التجمع ملغادرة فندق كروان بالزا اإىل مقر كلية القانون 8:00

الكويتية العاملية. 

و�سول وا�ستقبال الوفود يف كلية القانون الكويتية العاملية.9:00

10:00

● حفل االفتتاح 
● اآيات من القران الكرمي.

● ال�سالم الوطني.
● كلمة الرتحيب ملدير اإدارة التطوير الطالبي وامل�سابقات

    )ال�سيدة/ هناء االإبراهيم(.

● كلمة راعي امل�سابقة معايل وزير التجارة وال�سناعة
    ووزير  الدولة ل�سوؤون ال�سباب  )االأ�ستاذ / خالد نا�سر الرو�سان(

● كلمة رئي�س كلية القانون الكويتية العاملية
    ) اأ. د حممد املقاطع(. 

● عر�س اأ�سماء جلنة املحكمني.
● عر�س اأ�سماء الفرق امل�ساركة.

● تكرمي رعاة امل�سابقة.

ا�سرتاحة11:00

11:30

كلمة رئي�س جلنة املحكمني ) د. في�سل الكندري(.

● عر�س قواعد و توجيهات امل�سابقة للم�ساركني.
● فتح املجال لتوجيه االأ�سئلة و االإجابة عليها )�سوؤالني لكل 

فريق فقط(. 

ا�سرتاحة12:30

اإجراء القرعة.1:00

تبادل املذكرات.1:30

وجبة الغداء1:45

التجمع ملغادرة الكلية اإىل الفندق.3:00 
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�لأثنني 3 �أبريل 2017

التجمع ملغادرة فندق كروان بالزا اإىل مقر كلية القانون 8:00

الكويتية العاملية. 

بداية اجلوالت التمهيدية9:00

 10:00 – 9:00
 11:15 – 10:15
12:30 – 11:30
1:45 – 12:45

● جل�سات اجلولة االأوىل  
● جل�سات اجلولة الثانية

● جل�سات اجلولة الثالثة 
● جل�سات اجلولة الرابعة            

وجبة الغداء2:00 – 3:00

اإعالن النتائج وتبادل املذكرات والقرعة3:00

التجمع ملغادرة الكلية اإىل الفندق.3:15 
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الراعي الذهبي

بدعم من 

�لثالثاء 4 �أبريل 2017

التجمع ملغادرة فندق كروان بالزا اإىل مقر كلية القانون الكويتية 8:00

العاملية. 

بداية اجلوالت الربع النهائية9:00 

اإعالن املتاأهلني للجولة ن�سف نهائية و القرعة  10:30

تبادل املذكرات و اال�سرتاحة11:45

بداية اجلولة ن�سف نهائية12:00

وجبة الغداء1:00 

االجتماع الإعالن الفرق املتاأهلة للنهائي و تبادل املذكرات2:00 

التجمع ملغادرة الكلية اإىل الفندق.3:30

التجمع ملغادرة الفندق: رحلة �سياحية  )�سوق املباركية(6:30
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�لأربعاء 5 �أبريل 2017

التجمع ملغادرة فندق كروان بالزا اإىل مقر كلية القانون 9:00

الكويتية العاملية. 

انطالق اجلولة النهائية10:00 

حفل اخلتام و توزيع الدروع و اجلوائز12:00

التجمع ملغادرة الكلية اإىل الفندق.2:00 

رحلة �سياحية للفرق امل�ساركة  )جممع االأفينوز + وجبة الع�ساء(5:00
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الراعي الذهبي

بدعم من 

نموذج تقييم جلسة تحكيم

رقم الفريق:...........................................  ا�سم املرتافع: ......................................... ال�سفة:........................................... 

الـــــيــــــــــــــــــــــــوم:............................................ ال�ســــــــــاعـــــــــــــــة:........................................  رقم القاعة:.................................. 

�ملعيار

ممتاز

من 75

 �إىل 100

جيد جد�ً

من 50

 �إىل 75

جيد

من 25

 �إىل 50

�ضعيف

�أقل

 من 25

مدى فهم املرتافع للوقائع

اإجادة ا�ستخدام النقاط القانونية وعمق البحث

- و�سوح وح�سن تنظيم احلجج.

- املقاطع االنتقالية بني احلجج.

- اللغة.

- ح�سور املرتافع.

- التمكن من مهارات التوا�سل .

- اال�ستحواذ على انتباه احل�سور.

ا�سم احلكم

توقيع املحكم

100
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مالحظات:
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