
 

 

 2019مسابقة المحكمة الصورية العربية السادسة 

  المقامة في الجمهورية اللبنانية / طرابلس 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية  –الجامعة اللبنانية 

 16 – 18  2019إبريل 

 تأسيس مركز إداري وتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية متمثالً بكلية القانون الكويتية العالمية 

أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية عن احتضان المركز اإلداري والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية 

طلبة الجامعات القانونية في الوطن العربي سنوياً ، وهي مسابقة علمية قانونية تجمع 2018الخامسة شهر إبريل 

للتنافس العلمي حول قضية افتراضية يتم من خاللها تدريب الطلبة في الوطن العربي على كيفية كتابة المذكرات 

على تميز الطلبة المشاركين من خالل   القانونية والترافع أمام لجنة محكمين بهدف صقل المواهب القانونية والعمل

دل الخبرات والثقافات المختلفة، ولما لهذه المسابقة دور فعال في التواصل العربي وتبادل الخبرات والمعرفة تبا

لطلبتها لذا سعت كلية القانون الكويتية العالمية متمثلة بالمركز اإلداري والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية 

ن العربي إيماناً منها بأهمية تبادل المسئوليات في احتضان المسابقة على أن يتم استضافة المسابقة من قبل دول الوط

 وعقدها في جميع دول الوطن العربي

 تعريف مسابقة المحكمة الصورية العربية

هي من أبرز المسابقات العربية تجسد روح التنافس على منصة هيئة المحكمة حول قضية افتراضية تصاغ من قبل  

نخبة من المختصين في أحد ميادين القانون المختلفة، ليتدرب ويتنافس حولها من خالل كتابة المذكرات الخطية وفن 

تأهيلية لمزاولة المهن بعد التخرج، لذا اختصت القضية اإللقاء والترافع مما يساهم هذا التدريب في صقل مهارات 

القانون الدولي العام بعنوان )دولة  2019االفتراضية في مسابقة المحكمة الصورية العربية بدورتها السادسة 

 فقرستان ودولة سيادستان(.

 هيكل المسابقة

 تتألّف المسابقة من مرحلتين:

لكل من المّدعي  خطيةيعكف كل فريق خالل هذه المرحلة على إعداد مذكرات  :مرحلة المذكرات الخطية -أ

 .االفتراضية والمّدعى عليه و ذلك في ضوء الدفوع المثارة في القضية

ً  يتنافس مرحلة المرافعة الشفهيّة: -ب عن كل  في هذه المرحلة كل فريق من الفرق المشاركة في الترافع شفهيا

لتحكيم  المّدعي والمّدعى عليه أمام هيئة محكمة تتألف من مجموعة من الخبراء القانونيين طرف من

 .الجلسة

 
 



 

 المحكمين في مسابقة المحكمة الصورية العربية السادسة 

( محكم من مختلف دول الوطن العربي، حيث أسندت لهم مهمة تحكيم المذكرات  30من ) أكثرضمت المسابقة على  

الخطية التي أعدها الفرق المشاركة باإلضافة إلى تحكيم المرافعات الشفهية أثناء انعقاد المسابقة ، لذا ُشكت لجنة عليا 

عيدالعزيز العنزي و د. خالد الحويلة  من دولة الكويت و أ.د. خالد الخير ود. أودين سلوم للتحكيم برئاسة السيد/ د. 

 من الجمهورية اللبنانية.

 الجهة العمل الدولة الممثل لها اسم المحكم م

 د. بشائر الغانم   .1

 دولة الكويت

 جامعة الكويت
 د. ديما الوقيان   .2

 د. شريفة المهنا   .3

 د. دينا حداد  .4 كلية القانون الكويتية العالمية

 د. فرح ياسين  .5

  جمهورية مصر العربية القاضي/ د. عبدالرحيم الكاشف  .6

 د. مسعود المعمري   .7
 جامعة السلطان قابوس سلطنة ُعمان

 د. بدر المسكري   .8

 البترا جامعة المملكة األردنية الهاشمية أ.د. محمد علوان   .9

 جامعة بغداد جمهورية العراق د. لمى محمود   .10

 د. سماح األغا   .11
 المملكة العربية السعودية

 جامعة دار الحكمة

 جامعة القصيم د. أحمد الدباسي   .12

 د. حسان األسمر   .13

 الجامعة اللبنانية الجمهورية اللبنانية 

 أ.د. خليل حسن  .14

 د. حسن الجوني   .15

 د. ماري كرم   .16

 د. البير رحمه  .17

 د. ماريان حنا  .18

 د. شفيق محسن   .19

 أ.د. األمير األيوبي   .20

 د. محمد خالد  .21

 د. نعمى حالق   .22

 د. مازن شندب  .23

 د. جنان بارودي   .24

 د. مي حمود   .25

 د. إيلي خطار   .26

 د. عامر طراف  .27

 د. عزة سليمان   .28

 القاضي/ ميسم النويري   .29

 محمد مرادالنقيب/   .30



 

 4، كما إنه يشمل كل فريق على ( دولة عربية 13)أصل ( فريق من 17)الفرق المشاركة  عدد  

 طالب ومدرب فقط.

 

 

 

 

 الدولة اسم الجامعة م

 جمهورية مصر العربية  جامعة اإلسكندرية   .1

 الجمهورية اللبنانية  الجامعة اإلسالمية   .2

 المملكة العربية السعودية  جامعة األميرة نورة بنت عبت عبد الرحمن   .3

 المملكة األردنية الهاشمية  جامعة البترا   .4

 سلطنة ُعمان  جامعة السلطان قابوس   .5

 المملكة المغربية  جامعة القاضي عياض   .6

 الجمهورية اللبنانية الجامعة اللبنانية   .7

 مملكة البحرين  جامعة المملكة   .8

 الهاشميةالمملكة األردنية  جامعة اليرموك  .9

 جمهورية العراق  جامعة بغداد   .10

 دولة فلسطين  جامعة بيرزيت   .11

 الجمهورية اللبنانية جامعة بيروت العربية   .12

 دولة تونس  جامعة تونس المنار   .13

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  جامعة قسنطينة   .14

 دولة قطر  جامعة قطر   .15

 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية  جامعة محمد خيضر   .16

 دولة الكويت  كلية القانون الكويتية العالمية   .17



 

 

 الفرق المؤهلة للربع النهائي 

 

 النهائي  للنصفالفرق المؤهلة 

 

 

 

 الدولة  اسم الجامعة

 دولة فلسطين جامعة بيرزيت

 الجمهورية اللبنانية  الجامعة اإلسالمية

 الجمهورية اللبنانية الجامعة اللبنانية 

 جمهورية العراق جامعة بغداد

 دولة الكويت  كلية القانون الكويتية العالمية

 دولة تونس  جامعة تونس المنار

 سلطنة ُعمان  جامعة السلطان قابوس

 المملكة المغربية جامعة القاضي عياض

 الجمهورية اللبنانية جامعة بيروت العربية

 جمهورية مصر العربية  جامعة اإلسكندرية

 الدولة  اسم الجامعة 

 دولة فلسطين جامعة بيرزيت

 الجمهورية اللبنانية  الجامعة اإلسالمية

 الجمهورية اللبنانية الجامعة اللبنانية 

 جمهورية العراق جامعة بغداد



 

 لنهائي لالفرق المؤهلة 

 

 

 

 

 الدولة  اسم الجامعة 

 دولة فلسطين جامعة بيرزيت

 الجمهورية اللبنانية الجامعة اللبنانية


