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 يةتية العالمالقانون الكويتأسيس مركز إداري وتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية متمثالً بكلية 

ة ية العربيأعلنت كلية القانون الكويتية العالمية عن احتضان المركز اإلداري والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصور

سنوياً  ، وهي مسابقة علمية قانونية تجمع طلبة الجامعات القانونية في الوطن العربي2018الخامسة شهر إبريل 

لمذكرات افتراضية يتم من خاللها تدريب الطلبة في الوطن العربي على كيفية كتابة اللتنافس العلمي حول قضية 

ل كين من خالعلى تميز الطلبة المشار  القانونية والترافع أمام لجنة محكمين بهدف صقل المواهب القانونية والعمل

ة ت والمعرفلعربي وتبادل الخبراتبادل الخبرات والثقافات المختلفة، ولما لهذه المسابقة دور فعال في التواصل ا

ة العربية مة الصوريلطلبتها لذا سعت كلية القانون الكويتية العالمية متمثلة بالمركز اإلداري والتنفيذي لمسابقة المحك

سابقة حتضان المعلى أن يتم استضافة المسابقة من قبل دول الوطن العربي إيماناً منها بأهمية تبادل المسئوليات في ا

 في جميع دول الوطن العربي وعقدها

 تعريف مسابقة المحكمة الصورية العربية

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

 لخطية وفنانخبة من المختصين في أحد ميادين القانون المختلفة، ليتدرب ويتنافس حولها من خالل كتابة المذكرات 

ة تصت القضياإللقاء والترافع مما يساهم هذا التدريب في صقل مهارات تأهيلية لمزاولة المهن بعد التخرج، لذا اخ

 (ة مهد ووعددولالقانون الدولي العام بعنوان ) السابعةاالفتراضية في مسابقة المحكمة الصورية العربية بدورتها 

 هيكل المسابقة

 تين:تتأّلف المسابقة من مرحل

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

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

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

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

 .الجلسة

 
 

 

 

 

 



 

 

 المحكمين في مسابقة المحكمة الصورية العربية السادسة 

الخطية ( محكم من مختلف دول الوطن العربي، حيث أسندت لهم مهمة تحكيم المذكرات  25ضمت المسابقة على ) 

، لذا شُكت لجنة عليا للتحكيم ت الشفهية أثناء انعقاد المسابقةالتي أعدها الفرق المشاركة باإلضافة إلى تحكيم المرافعا

باإلضافة إلى مدير إدارة التطوير الطالبي  اليمامة الحربيد. و   محمود مغربيو د.   يوسف العليبرئاسة السيد/ د. 

 .دولة الكويت –، جميعهم من كلية القانون الكويتية العالمية هيمالسيدة/هناء اإلبراوالمسابقات 

طالب ومدرب  4، كما إنه يشمل كل فريق على ( دولة عربية11)أصل ( فريق من 13الفرق المشاركة  )عدد  

 فقط.

 

 الفرق المؤهلة للربع النهائي 

 

 

 

 

 الدولة  اسم الجامعة 

 جامعة بيرزيت
 دولة فلسطين

 المملكة العربية السعودية  جامعة األمير محمد بن فهد 

 كلية القانون الكويتية العالمية
 دولة الكويت

 الجامعة اللبنانية
 الجمهورية اللبنانية

 سلطنة عُمان جامعة السلطان قابوس

 المملكة االردنية الهاشمية جامعة البترا

 المملكة االردنية الهاشمية جامعة اليرموك

 ة المغربيةكالممل جامعة القاضي عياض 

 دولة قطر جامعة قطر 

 مملكة البحرين جامعة البحرين



 

 

 

 الفرق المؤهلة للنصف النهائي 

 

 الفرق المؤهلة للنهائي 

 

 الدولة  اسم الجامعة 

 جامعة بيرزيت
 دولة فلسطين

 المملكة العربية السعودية  جامعة األمير محمد بن فهد 

 كلية القانون الكويتية العالمية
 دولة الكويت

 الجامعة اللبنانية
 الجمهورية اللبنانية

 الدولة  اسم الجامعة 

 جامعة بيرزيت
 دولة فلسطين

 المملكة العربية السعودية  جامعة األمير محمد بن فهد 
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