
1

م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية

برنامج
مسابقة المحكمة الصورية العربية الخامسة 

2018

2018/4/4 �إلى 2018/4/6

الراعي البرونزيالراعي الماسي





3

م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية

00 كلمة رئي�س وعميد �لكلية      

00 نبذة تعريفية للم�سابقة       

00 ملحات عن �لن�سخة �لر�بعة من م�سابقة �ملحكمة �ل�سورية �لعربية 2017 

00 م�سابقة �ملحكمة �ل�سورية �لعربية 2018     

 00 جلنة �ملحكمني       

00 �جلو�ئز        

00 جدول �مل�سابقة       

00 منوذج تقييم جل�سة حتكيم     

الفهرس



4

م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية

              بِ�ْسم �لله �لرحمن �لرحيم
          �سيوفنا �لكر�م ... �أبنائي �لطلبة

بالعمل و�لعلم و�لأخالق ترتقي �ل�سعوب و�لأمم
يطيب يل بد�ية �أن �أرحب بكم يف بلدكم �لثاين �لكويت، وبهذه �ملنا�سبة �أوّد �أن 
�أوؤكد على �أننا يف كلية �لقانون �لكويتية �لعاملية، نوؤمن بقدرة �ل�سباب �لو�عد 
يف �لوطن �لعربي، فمن خالل ��ست�سافة م�سابقة �ملحكمة �ل�سورية �لعربية 
و�لتي جتتمع بها فرق �سبابية من �لقانونني �لعرب بهممهم �لو�عدة، ومن خالل 
هذ� �لربنامج �لعلمي و�لعملي يتم �جلمع بني �لتعليم و�لتدريب �مليد�ين وهو ما 

ي�سهم بخلق جيل قانوين متميز متمكن ومبدع.
يتم من خالل �إتاحة �لفر�سة لهم لالحتكاك بزمالئهم من �لوطن �لعربي لتبادل 
�خلرب�ت و�لثقافات و�لتناف�س �لتعليمي �ملميز، خ�سو�ًسا و�أن مثل هذ� �لربنامج 
وهو  �لقانونية.  �ملجاالت  �لتاأهيل يف  و�لقدرة على  �خلربة  ذوي  نخبة من  يحوفه 
ما يرثي جتربة �لطالب بل ويي�رس �لوقوف �أمام نقاط �لتوجيه و�الإر�ساد �ملنا�سبة 

للطلبة �ملتناف�سني. 
�أعز�ئي �لطلبة، �إن �لتناف�س �الأخوي �ل�رسيف هو �لذي يدفع �ل�سخ�س للو�سول 
�إلى �أعلى �ملر�تب. فتناف�سو� و�جتهدو� فبكم ترقى �المم وتتمكن من �لنهو�س 

وبناء �مل�ستقبل.
و�أمتنى للجميع مناف�سات ودية حتقق �لغايات و�الأهد�ف �ملن�سودة.

م�سابقة �ملحكمة �ل�سورية �لعربية
4 – 4 �أبريل 2018

كلمة رئي�س وعميد �لكلية
�أ.د. حممد عبد �ملح�سن �ملقاطع
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م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية

نبذة تعريفية عن م�سابقة �ملحكمة �ل�سورية �لعربية
4 – 4 �أبريل 2018

�لقانون  كلية  ت�ست�سيفها  �لتي  �لعربية  �ل�سورية  �ملحكمة  م�سابقة  تعترب 
هي  �لدوحة،  منطقة  يف  مقرها  يف  وذلك   ،2018 �أبريل  يف  �لعاملية  �لكويتية 
��ست�سافتها دولة قطر م�سكورة ل�سنتني  �لتي  �لن�سخة �خلام�سة للم�سابقة 
 ،2016 لعام  عمان  �سلطنة  ��ست�سافتها  و   .2015 و   2014 لعامي  متتاليتني 
ومن ثم ��ست�سافتها كلية �لقانون �لكويتية �لعاملية يف عام 2017. وقد قررت 
كلية �لقانون �لكويتية �لعاملية ��ست�سافة �مل�سابقة للمرة �لثانية على �لتو�يل 
�إميانًا منها بالدور �لتكاملي الأبناء �لوطن �لعربي، والأهمية هذه �مل�سابقات �لتي 
�لعملية  مهار�تهم  �سقل  يف  �ستى  عربية  دول  من  �لقانون  طلبة  يح�رسها 

وتدريبهم تدريبا يتنا�سب مع م�ستقبلهم �ملهني �ملنتظر.
�لهدف من �مل�سابقة:

�أمام  �إك�ساب طلبة �لقانون �ملهار�ت �لالزمة يف �لرت�فع  �إلى  تهدف هذه �مل�سابقة 
هيئة �ملحكمة با�ستخد�م �لقو�نني �لعربية و�عتبار �للغة �لعربية �للغة �لر�سمية 
لهذه �مل�سابقة، و�ستكون هذه �مل�سابقة م�سابقة �أكادميية ميار�س طلبة �لقانون من 

خاللها نوعني من �لتحليل �لقانوين:
-  �لأول: �إعد�د مذكر�ت كتابية تتناول جانبي �لنز�ع �لقانوين.

-  �لثاين: تقدمي مر�فعات �سفوية لدعم مذكر�تهم �لكتابية، �أمام �سخ�سيات قانونية 
متميزة مت �ختيارهم من دول عربية خمتلفة، يقومون بدور �لق�ساة يف �ملناف�سة.

 هيكل �مل�سابقة:
تتاألّف �مل�سابقة من مرحلتني:

�أ-  مرحلة �ملذكر�ت �خلطية: يعكف كل فريق خالل هذه �ملرحلة على �إعد�د مذكر�ت 
مكتوبة لكل من �ملّدعي و�ملّدعى عليه و ذلك يف �سوء �لدفوع �ملثارة يف �لق�سية.
ب-  مرحلة �ملر�فعة �ل�سفهّية: يتبارى يف هذه �ملرحلة كل فريق من �لفرق �مل�ساركة 
هيئة حمكمة  �أمام  عليه  و�ملّدعى  �ملّدعي  من  عن كل  �سفهيا  �لرت�فع  يف 
تتاألف من جمموعة من �خلرب�ء �لقانونيني ت�ست�سيفهم �لكلية لهذ� �لغر�س.
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م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية

ملحات عن �لن�سخة �لر�بعة من م�سابقة �ملحكمة �ل�سورية 
�لعربية 2017

 2017 �أبريل   5  –  2 من  �لفرتة  خالل  �لعاملية  �لكويتية  �لقانون  كلية  قامت 
با�ست�سافة �لن�سخة �لر�بعة من م�سابقة �ملحكمة �ل�سورية �لعربية �إميانًا منها 
باأهمية هذه �مل�سابقة وغريها من �مل�سابقات يف �إعد�د طلبة �لقانون من كافة دول 
�لوطن �لعربي للم�ستقبل �ملهني �لذي ينتظرهم بعد �لتخرج. ويف هذ� �ل�سياق، 
وجهت �لكلية �لدعوة ملختلف �جلامعات �لعربية للم�ساركة يف هذه �مل�سابقة. وقد 
��سرتك �إثنتا ع�رس فريًقا يف �لن�سخة �لر�بعة من �مل�سابقة �لتي ��ستمرت ملدة 4 �أيام 

تخللتها �أجو�ء �لتناف�س جنبًا �إلى جنب مع �أجو�ء �لزمالة و�الأخوة �لعربية.
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م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية
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م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية
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م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية
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م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية

خالد  �الأ�ستاذ  �ل�سباب  ل�سوؤون  �لدولة  ووزير  و�ل�سناعة  �لتجارة  وزير  �حلفل  �فتتح 
و�سهدت  �مل�ساركة.  �لعربية  �لدول  �سفر�ء  من  بح�سور جمموعة  �لرو�سان،  نا�رس 
و�لتي  �لتمهيدية،  �جلوالت  خالل  �ملتناف�سة  �لفرق  من  عظيمة  جهود�ً  �مل�سابقة 

تالها �إعالن �أ�سماء �لفرق �ملتاأهلة للدور ربع �لنهائي: 
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وبعد مناف�سات �لدور ربع �لنهائي، تاأهل �إلى �لدور ن�سف �لنهائي �أربع فرق هي: 

وبعد مناف�سة حامية �لوطي�س، تاأهل �إلى �جلولة �لنهائية كل من:

ومع �نتهاء �جلولة �لنهائية، ح�سل فريق جامعة بريزيت على �ملركز �الأول
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م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية

بينما ح�سل فريق جامعة �لقا�سي عيا�س على �ملركز �لثاين

وح�سل فريق جامعة �ل�سلطان قابو�س �حلا�سل على جائزة �أف�سل مذكرة خطية 
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م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية

يف حني ح�سل فريق كلية �لقانون �لكويتية �لعاملية على جائزة �الإجناز �خلا�س

�لعاملية و�لطالب حمزة  �لكويتية  �لقانون  نور علي من  كلية  �لطالبة  وح�سلت 
�جلوالت  عن  مرت�فع  �أف�سل  جائزة  على  فريق جامعة بريزيت   من  �أحمد  فتحي 

�لتمهيدية منا�سفة

وح�سلت �لطالبة �سناء حر�ر من جامعة �لقا�سي عيا�س على جائزة �أف�سل مرت�فع 
عن �جلولة �لتمهيدية
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م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية

م�سابقة �ملحكمة �ل�سورية �لعربية �خلام�سة 2018
م�سابقة  �لتو�يل  على  �لثانية  للمرة  �لعاملية  �لكويتية  �لقانون  كلية  ت�ست�سيف 
و�لتي �سيرت�فع خاللها حمامو  �خلام�سة  ن�سختها  �لعربية يف  �ل�سورية  �ملحكمة 
�مل�ستقبل يف �أروقة �لكلية خالل �لفرتة من 4 �إلى 6 �أبريل 2018. حيث �سي�سارك 

يف �مل�سابقة لهذ� �لعام كل من: 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
جامعة �الأمري حممد بن فهد

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
جامعة �ل�سارقة
�سلطنة ُعمان

جامعة �ل�سلطان قابو�س
دولة قطر

جامعة قطر
مملكة �لبحرين
جامعة �لبحرين
جامعة �ململكة
دولة فل�سطني

جامعة بريزيت
�ململكة �لأردنية �لها�سمية

جامعة �لريموك
جامعة �لبرت�

�جلمهورية �لعر�قية
جامعة بغد�د

دولة لبنان
�جلامعة �للبنانية

�ململكة �ملغربية 
جامعة �لقا�سي عيا�س

دولة �لكويت
كلية �لقانون �لكويتية �لعاملية
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م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية

  جلنة �ملحكمني

�سكلت كلية �لقانون �لكويتية �لعاملية جلنة ت�سم نخبة من �ملخت�سني يف جمال 
�لقانون )�لدويل(، من د�خل وخارج دولة �لكويت.

  �جلو�ئز

جائزة �أف�سل مذكرة خطية 
�لفريق  هو  يكون  �خلطية  �ملذكر�ت  عالمة يف  �أعلى  على  �لذي ح�سل  �لفريق 

�لفائز بجائزة �أف�سل �ملذكر�ت �خلطية.
جائزة �أف�سل مرت�فع يف �جلولة �لتمهيدية 

�ل�سخ�س �لذي يوؤدي دور �ملدعي �أو �ملدعى عليه �حلا�سل على �أعلى معدل فردي 
على  ينبغي  متحّدث.  �أف�سل  بجائزة  يفوز  �لتمهيدية  �ل�سفهية  �جلوالت  يف 

�ملتحّدث �لرت�فع يف جولتني على �الأقل للتاأّهل جلائزة �أف�سل متحّدث.
جائزة �أف�سل مرت�فع يف �جلولة �لنهائية

�أف�سل  بجائزة  �لفائز  هو  من  �لنهائية  �جلولة  يف  �ملحكمة  هيئة  ق�ساة  يقرر 
متحّدث يف �جلولة �لنهائية.

�لفريق �لفائز باملركز �لأول وفريق �ملركز �لثاين
يعلن ق�ساة هيئة �ملحكمة يف �جلولة �لنهائية عن �لفريق �لفائز يف �مل�سابقة. 

جائزة �لإجناز �خلا�س
قد متنح هيئة �ملحكمة جائزة �الإجناز �خلا�س �إلى فريق �أو ع�سو يف فريق الأد�ئه 

�ملتميز �أو �مللحوظ يف �مل�سابقة.
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األربعاء 4 أبريل 2018
�لقانون 9:00  �إلى مقر كلية  بالز�  �لفندق كرو�ن  ملغادرة  �لتجمع 

�لكويتية �لعاملية. 
��ستقبال وت�سجيل �لوفود يف كلية �لقانون �لكويتية �لعاملية.9:30

10:00

حفل �الفتتاح 
• �آيات من �لقر�ن �لكرمي.

• �ل�سالم �لوطني.
و�مل�سابقات  �لطالبي  �لتطوير  �إد�رة  مدير  �لرتحيب  •  كلمة 

)�ل�سيدة/ هناء �الإبر�هيم(.
• كلمة وزير �لتجارة و�ل�سناعة ووزير وز�رة �ل�سباب بالوكالة.
�لعالـميــة  �لكويتــيـة  �لقـانـون  كليـة  رئيـ�س  •  كلمة 

)�أ.د حممد �ملقاطع(. 
• عر�س �أ�سماء جلنة �ملحكمني.

• عر�س �أ�سماء �لفرق �مل�ساركة.
• تكرمي رعاة �مل�سابقة.

��سرت�حة )تبادل �ملذكر�ت(11:00 
فيلم عن �لق�سية �ملتناولة يف �مل�سابقة �حلالية11:30 

كلمة رئي�س جلنة �ملحكمني د. في�سل �لكندري
بد�ية �جلوالت �لتمهيدية1:00

�جلولة �لتمهيدية �الأولى1:00 – 2:00
��سرت�حة + جمع �لدرجات من قبل �ملحكمني2:00 – 2:30
غد�ء2:30 – 3:30
�جلولة �لتمهيدية �لثانية3:30 – 4:30
��سرت�حة + جمع �لدرجات من قبل �ملحكمني4:30 – 5:00
�جلولة �لتمهيدية �لثالثة5:00 – 6:00
��سرت�حة + جمع �لدرجات من قبل �ملحكمني6:00 – 6:30
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الخميس 5 أبريل 2018
�لتجمع ملغادرة �لفندق كرو�ن بالز� �إلى مقر كلية �لقانون 8:30 

�لكويتية �لعاملية. 

بد�ية �جلوالت �لتمهيدية9:00

�جلولة �لتمهيدية �لر�بعة9:00 – 10:00

��سرت�حة + جمع �لدرجات من قبل �ملحكمني10:00 – 10:30

�جلولة �لتمهيدية �خلام�سة10:30 – 11:30

12:30 – 11:30
��سرت�حة + جمع �لدرجات من قبل �ملحكمني

نتائج �جلوالت �لتمهيدية وقرعة �جلولة �لربع نهائية
تبادل �ملذكر�ت

�جلولة �لربع نهائية1:30 – 2:30

3:30 – 2:30
��سرت�حة + جمع �لدرجات من قبل �ملحكمني

نتائج �جلولة �لربع نهائية وقرعة �جلولة �لن�سف نهائية 
تبادل �ملذكر�ت

غد�ء3:30 – 4:30

�جلولة �لن�سف نهائية4:30 – 5:30

��سرت�حة + جمع �لدرجات من قبل �ملحكمني5:30 – 6:30
نتائج �جلولة �لن�سف نهائية وتبادل �ملذكر�ت
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الجمعة 6 أبريل 2018
�لتجمع ملغادرة �لفندق كرو�ن بالز� �إلى مقر كلية �لقانون 12:30

�لكويتية �لعاملية. 
غد�ء1:00 –  2:00

بد�ية �جلوالت �لربع �لنهائية10:30
غد�ء1:00 – 2:00
�جلولة �لنهائية2:00 – 3:00

��سرت�حة + جمع �لدرجات من قبل �ملحكمني3:00 – 4:00
�لنتائج �لنهائية

5:00 – 4:00

حفل �خلتام
�إعالن �لفريق �لفائز باملركز �الأول	 
توزيع �ل�سهاد�ت: 	 
· �مل�ساركة )طالب، مدربني، ق�ساة(	
· �أف�سل مذكرة خطية	
· �أف�سل مرت�فع يف �جلوالت �لتمهيدية	
· �أف�سل مرت�فع يف �جلولة �لنهائية	
· �الإجناز �خلا�س	
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رقم �لفريق: ...................................................... ��سم �ملرت�فع: ........................................................................ �ل�سفة: ................................................
�ليوم: ........................................................................ �ل�ساعة: ....................................................................................... رقم �لقاعة: ...................................

�ملعيار
ممتاز

من 75
�إلى 100 

ً جيد جد�
من 50
�إلى 75

جيد
من 25
�إلى 50

�سعيف
�أقل

من 25

مدى فهم �ملرت�فع للوقائع

�إجادة ��ستخد�م �لنقاط 
�لقانونية وعمق �لبحث

-  و�سوح وح�سن تنظيم 
�حلجج.

-  �ملقاطع �لنتقالية بني 
�حلجج.
- �للغة.

- ح�سور �ملرت�فع.
-  �لتمكن من مهار�ت 

�لتو��سل .
-  �ل�ستحو�ذ على �نتباه 

�حل�سور.

 ��سم �حلكم

توقيع �ملحكم
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