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 : التعريفات .1

 : نهاالتالية، المعاني المبينة قرين كل م والمصطلحاتتكون للكلمات في تطبيق هذه القواعد، 

 "ون كلياة القاانالتاي تنممهاا و العرقياة الصاويية لمحكماةا مسااققة إلا  تشاير "المسااققة

 الكويتية العالمية.

 "لكويتياة اكلية القانون  قبل من تحضيرها يتم افتراضية قانونية مشكلة إل  تشير "القضية

 خاا   فيهااا الترافاا  ويااتم القااانون، فااي إقليميااين خباارا العالميااة قالتعاااون والتشاااوي ماا  

 .المساققة

 "منها جز  أي أو المحكمة هيئة تعني "المحكمة. 

 "المااذكراتيضااطلعون قتقياايم  الااذين القااانونيين الخباارا  مجموعااة هااي" المحكمااة هيئااة 

 .الشفهية والمرافعات الخطية

 "المساققة من النهائية الجولةالجوالت نصف النهائية و هي "النهائيات . 

 "سااااعد للم الكويتياااة العالمياااة القاااانون كلياااة اتعيّنهااا التاااي اللجناااة يهااا" اللجناااة المنمماااة  

 .المساققة تنميم في

   ليسااجت أتاامّ لكاال فريااق  اللجنااة المنممااةخصصاا  تالااذي  الرمااز"يمااز الفريااق" هااو  لاا   

 .عرف ق  في المذكرات الخطية والمرافعات الشفهيةلي   في المساققة

 : قواعد المسابقةتفسير  .2

 البرياد   للمسااققة، و لا  علا اللجناة المنمماة إلا  القواعاد قتفساير تتعلاق أسائلة ةيترسل أ

 c.p.d@kilaw.edu.kwالتالي:  اإللكتروني

لمساققة االسلطة الحصرية لتفسير قواعد المساققة، وعند ظهوي مسألة أثنا   ةالمنمم للجنة -أ

ألة فاي قإصداي قراي قخصوص تل  المس اللجنة المنممةقوم ست ،ال تشملها القواعد الحالية

  لزماة لجميانهائياة وم   اللجناة المنمماةنصااف، وتكاون قارايات ضو  قواعاد العدالاة واإل

 قتفسير القواعد أو تطبيقها.الفرق المشايكة سوا  تعلقت 

 خااصال اإللكتروني الموق  عل  قالقواعد المتعلقة والتفسيرات اإليضاحات نشر يتم سوف -ب

 .قالمساققة

 : المسابقة هيكل .3

 :مرحلتين من المساققة تتألّف

مااذكرات  إعاادا   يعكااف كاال فريااق خاا   هااذه المرحلااة علاا : المااذكرات الخطيااة مرحلااة -أ

 .الدفوع المثاي  في القضيةو ل  في ضو   المدّع  علي و المدّعي من لكلمكتوقة 
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كال فرياق : يتباايي فاي هاذه المرحلاة  الشافهيّةالمرافعاة  مرحلة -ب

 ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان الفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارق المشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايكة 

 .المدّع  علي و المدّعي من كل عن في التراف  شفهيا  

 : للمسابقة الزمني الجدول .4

 موقاا ال علاا  وتنشااره للمساااققة الزمنااي الجاادو  ،الكويتيااة العالميااة القااانون كليااة تحاادّ  .4.1

 .قالمساققة الخاص اإللكتروني

 :أ ناه الجدو  في موضح هو كما 2017/2018 األكا يمي لعامل الزمني الجدو  يكون .4.2

 التاريخ                                         الموضوع    

 2018 يناير 01   في المشايكة الرغبة المبدئية قدا إل الموعد النهائي 

 2018 يناير 04    طرح القضية عل  الصفحة الرسمية للمساققة 

 2018 يناير 31          تأكيد التسجيل الرسمي للفرق المشايكةل الموعد النهائي 

 2018فبراير  04  إيضاحات حو  وقائ  القضية لباتطتلقي ل الموعد النهائي 

 2018 فبراير 14    اإليضاحاتطلب   ي  اللجنة المنممة عل 

 2018 مايس 14    الخطية المذكرات تسليمل الموعد النهائي 

  2018اقريل  03     الكويت  ولة ل إ الوفو  وصو 

 2018 اقريل 04          االفتتاحية والجوالت التمهيدية للمساققة 

  2018 اقريل 05     للمساققةالجوالت نصف النهائية 

 2018 اقريل 06      للمساققة النهائية الجولة 

 : للغةا .5

ة قاللغاة للمسااقق والشافهية الخطياة المراحال ىساتجرو للمسااققة، الرسامية اللغاة هاي رقيةلعا اللغة

 .اللجنة المنممة قِبل من المراس ت جمي  كذل  ،العرقية

 : القضية .6

ون قالتعاا ياةالقاانون الكويتياة العالمسيتول  كتاقة القضية أعضا  قالهيئة التدييسية قكلية  .6.1

 .القانون في إقليميين خبرا والتشاوي م  

 لابطا ألي التوجي  أو المشوي  يقدم القضية أن كتاقة في عضو ممن شايك ألي يحقّ  ال .6.2

 .المساققة في ةالمشايك فريق من الفرق أو

 .2018يناير  4قالمساققة في خاص ال اإللكترونيسيتم نشر القضية عل  الموق   .6.3
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الحق في  اإللكترونيلكل فريق مشايك قعد أن يقوم قالتسجيل  .6.4

، 2018فبرايار  4أسئلة قخصوص إيضاحات حو  وقائ  القضية و ل  قبل  ث ثطرح 

 . ولن تقبل أية أسئلة قعد هذا الموعد

 فاااي موعاااد أقصااااه  اقاااالر  علااا  كافاااة األسااائلة المرسااالة إليهااا اللجناااة المنمماااةقوم سااات .6.5

 اإللكترونااايعلااا  الموقااا   اإليضااااحاتأن ياااتم يفااا  جميااا    ، علااا2018 فبرايااار 14

ي فاكمل لما وي  في وقائ  القضاية المطروحاة جز  م   اإليضاحات، وتكون تل  للمساققة

 .المساققة

 : المحكمة هيئة .7

يكة، الخطياة المقدماة مان الفارق المشاا الماذكرات تقييممهمة  مستقلة محكمة هيئة  تتول .7.1

 .من أعضا  تل  الفرق منفر ا   عضو لكل الشفهية يم المرافعةقِ كما ت  

 تاايهمتخ المجتما  مان قاانونيين خبرا  من النهائية لخاصة قالجولةا المحكمة هيئة شكلت   .7.2

 .اللجنة المنممة م  قالتنسيق كلية القانون الكويتية العالمية

 : في المسابقة المشاركةالفرق اختيار  .8

ق شااكيل فاارت  لعرقيااة الجامعااات الق القااانون كلياااتإلاا  الاادعو   اللجنااة المنممااة وجاا ت  .8.1

 للمشايكة في المساققة.

 يساا إفاي المشاايكة عان طرياق مبدئياة اليغبتا   ىأقاد  اإ مشاايك ا فريق اا الفرياق ي عتبر .8.2

 .2018يناير  1 قبل اللجنة المنممةلي إلكتروني إقريد 

نمو ج  الطلبة والمدّيب قتعبئة قيانات تسجيلق تأكيد مشايكتها الفرق أعضا  عل  يتعين .8.3

 علااااا  موقااااا  المسااااااققة والاااااذي سااااايتاح فاااااي موعاااااد أقصااااااه  اساااااتماي  المشاااااايكة

 . 2018يناير  31

 األولاا طلباة المرحلاة الجامعياة  ماان أعضاا  أيقعاة إلا  عضااوين مان الفرياق يتاألّف قاد .8.4

  رياق.لاي ماديب الفإلية القانون في الجامعة المشاايكة، قاإلضاافة قك فقط (البكالوييوس)

 وال يجوز للجامعة أن تشترك قأكثر من فريق.

با  يشترط أن يكون جمي  أعضا  الفريق من  ات الجامعة عل  أن ال يتضمن الفريق طال .8.5

شايك في المساققة فاي األعاوام الماضاية. ويجاوز لكال فرياق مشاايك أن يضام  سبق أن

المنمماة   ون أن تتحمل الجامعاة الشفهية المرافعةيمكنهم المشايكة في احتياطيا   طالبين

  .يناالحتياطي الطالبينتكاليف سفر أو إقامة أو إعاشة 
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علا  أساما   تعاديل أي إجارا حاوا  قأي حا  من األ يجوز ال .8.6

 ماان التعااديل هااذا مثاال ويعتباار ، انتهااا  موعااد التسااجيل الرساامي قعااد الطلبااة المشااايكين

 . استبعا  الفريق إليقد تؤ ي  التي األسباب

 .المساققة مراحل كل في يياضية قروح المشايكون يتحلّ  أن يجب .8.7

 رافعاةأثناا  الم أو الخطياة الماذكرات في سوا  المحكمة لهيئة الجامعة اسم  كر يجوزال  .8.8

ل قعااد التسااجي اللجناة المنممااة  قاا  تاانمااا يعاارف كال فريااق قااالرمز الاذي زو إو ،الشافهية

 النهائي.

 : المذكرات الخطية تسليم .9

 موقا ال عبار المنمماة اللجناة إل المذكرات الخطية  قإيسا تلتزم جمي  الفرق المشايكة  .9.1

الساااعة قبال  2018مااايس  14 أقصااهفاي موعااد و لاا   ،الخاااص قالمسااققة اإللكتروناي

 .الكويتقتوقيت مدينة  السا سة مسا ا  

 ليا عالمدّع  و المدّعيقكل  من الخاصة الخطية الفرق المشايكة أن ترسل المذكر    عل .9.2

فاي و ،الخااص قالمسااققة اإللكترونيعبر الموق   (Word & PDF) في ملفين منفصلين

 الجهااة قاإق  المنمماة  اللجناةتساايع  حالاة ظهاوي أي عياب تقناي فاي الملفااات المرسالة

رِ  اعة، ( سا24خا   ماد  أقصااها ) اتسلة إلص ح العيب التقني وإعا   إيساا  الملفاالم 

 . ل قعد تتحمل اللجنة المنممة أي مسؤولية  لنو

 موقاا  علاا  المحّملااة ةاإللكترونياا النسااخة حسااب  علاا الخطيااة المااذكرات تقياايم ساايعتمد .9.3

 . ون سواها اإللكتروني اللجنة

 أو ذفها،حا أو ،عليهاا اإلضاافة أو تبديلها، أو الخطية، المذكرات تنقيح فريق ألي يحقّ  ال .9.4

 .لتقديمها المحدّ   الزمنية المهلة انقضا  قعد عليها تعديل أي إ خا 

، ئياااتيااتم تبااا   المااذكرات الخطيااة قااين الفاارق المتنافسااة فااي الجااوالت التمهيديااة والنها .9.5

 قعد عمل القرعة العلنية في اليوم األو  للمساققة.و ل  

 : الخارجية المساعدة .10

 دماةالخايجياة، ساوا  المق المسااعد  تقتصار أن يجاب للمسااققة، الخطياة المذكرات تحضير خ  

ضاية، واقتاراح المناقشاة العاماة للق عل  شاق ، ما أو المدّيقين وأ التدييسية الهيئة أعضا  من أحد

 .اللغوية والمساعد  قعض المصا ي العلمية،

 : مصادر البحث .11
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والمواثياق االتفاقياات  تنوع مصا ي البحث قحيث تشمل ضمنا   .11.1

 .العرقية والمقاينة قانونيةالنصوص فض   عن ال الدوليةوالتقايير 

لماذكرات عناد كتاقاة ا المقااينالقضا  ق العلياالمحاكم قأحكام لمشايكين االستعانة ل يمكن .11.2

 . ، و ل  وفقا  لما تقريه قواعد المساققةالشفهيةأو أثنا  المرافعة 

 مراج  فقهية عند تناو  موضوع القضية.  من المستحب أن تلجأ الفرق المشايكة إل .11.3

 : الخطية المذكرات تقييم .12

 .وشكلها مضمونها حيث من الخطية المذكرات جمي  قتقييم المحكمة هيئة تقوم .12.1

 :اآلتيالشكلية الخاصة قالمذكرات الخطية في  القواعدتتمثل  .12.2

  المادّعو أ المادّعيلكال ماذكر  خاصاة ق سبعة آالف كلماةهو الحد األقص  للكلمات  .12.2.1

 الرموز. أوو ل   ون حساب الهوامش  ،علي 

 Arabic تكتاااب الماااذكرات الخطياااة قاللغاااة العرقياااة فقاااط، و لااا  قاساااتخدام خاااط .12.2.2

Simplified ، وفي حا  استخدام مراج  قلغة أجنبياة ف قاد مان  كار مصاا يها فاي

 هوامش الصفحة.

 ، م  تمليل العناوين.1.5 يجة، والمسافة قين السطوي  14حجم الخط في المتن هو  .12.2.3

 فقط. 1والمسافة  يجة،  12الخط في الهوامش هو حجم  .12.2.4

 صفحات المذكرات الخطية.يراعي عدم وض  أي إطاي ل .12.2.5

م ، ثاعناوان المسااققة أوال    ذكر  الخطياة علامان الما األولاييجب أن تشمل الصافحة  .12.2.6

عااد  كلمااات  وأخياارا  ، الماادّع  علياا أو  الماادّعييمااز الفريااق المشااايك، ثاام صاافة 

أن تكاون   األولايشترط في الصافحة و. في أسفل الصفحة ترقيم الصفحاتوالمذكر  

 علي .  قالنسبة للمدعي وقاللون األحمر قالنسبة للمدع األزيققاللون 

 : عل  النحو اآلتي فقط أيق  أقسام يئيسية إليتقسم المذكر  الخطية  .12.2.7

 : الوقائ ثانيا       : ملخص الدفوعأوال  

 : الطلبات.ياقعا      تفصيل الدفوع،: ثالثا  

ض الفرياق عرِّ للقواعد الشكلية الخاصة قالمذكرات الخطية سالفة البيان سي  أية مخالفة  .12.2.8

ل للتفصاي الع ماات الخاصاة قالماذكرات الخطياة، و لا  وفقاا  ل نتقاص من المخالف 

 . الجزا اتجدو  ق إلي المشاي 

 المادّعيلكال ماذكر  خاصاة قتخصم  يجاة الجازا ات الخاصاة مان الديجاة النهائياة  .12.2.9

 .المدّع  علي و
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الماادّع  أو  الماادّعيسااوا  خاصااة ق ،كاال مااذكر  خطيااة يميااتق .12.3

المخصصاة لكال  الاديجات إجمااليمن ث ث أعضا  مان هيئاة المحكماة، ويكاون  ،علي 

التاي يحصال عليهاا الفرياق فاي  الاديجات إجماليأن يكون   ، عل يجة 300مذكر  هو 

 هي نتيجة الفريق في المذكرات الخطية. معا   المدّع  علي و المدّعيمذكرات 

  ع يجة في المذكر  الخطية الخاصة قالماد 250  حصل فريق عل إ اسبيل المثا ،   فعل

 450، فيكاون الفرياق قاد ساجل المادّع  عليا  يجة فاي الماذكر  الخطياة الخاصاة ق 200و

 اصة قالفريق. يجة مخصصة للمذكرات الخطية الخ 600 يجة من أصل 

ياتم  ، والالخطياة للماذكرات الرسامية النتاائج نماو ج علا  مساّجلة المحارز  النتائج تبق  .12.4

 النهائية من المساققة. نصف الجولة انتها قعد  إالتبليغها للفرق المشايكة 

 : حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمذكرات الخطية .13

و ل   تقوم اللجنة المنممة قطباعة المذكرات الخطية وتوزيعها قعد منح يمز لكل فريق 13.1

  إجرا ات المساققة. إطايفي 

مقدماة تحتفظ اللجنة المنممة قالحق في الطباعة والنشار والتوزيا  للماذكرات الخطياة ال 13.2

لجناة لاألغراض التي تستلزمها المساققة، وتلتازم ا إطايو ل  في  ،من الفرق المشايكة

لاذين االمنممة عند الطباعاة أو النشار أو التوزيا  قاإلشااي  إلا  اسام الفرياق وأعضاائ  

 المذكرات الخطية. أو عوا

 : المرافعة الشفهية .14

 :األ واي .14.1

 .المدّع  علي و المدّعيكل فريق أن يحضر  فاع  للتراف  عن   يجب عل .14.1.1

،  المادّع  عليا أو المادّعيعن  عضوين من قين أعضائ  للتراف  اختياي حرية لفرقل .14.1.2

ق عل  عضو ثالث تكون مهمت  التعلي الشفهيةويجوز أن ينضم للفريق أثنا  المرافعة 

  فوع الفريق األخر.

 علي .  ععقب  الفريق الممثل للمدّ ثم ي ،قالتحدث أوال   المدّعييمثل  ييقوم الفريق الذ .14.1.3

 : وحضوي الجلسات التواصل أثنا  المرافعة الشفهية .14.2

أعضااا  الفرياااق و المحكمااة أعضااا   المرافعااة الشاافهية مقصااوي علااالحااديث أثنااا   .14.2.1

 مااان فااار  وأي المشاااايكون أعضاااا  الفرياااق قاااينال يسااامح قالتخاطاااب و .ينالمشاااايك

 .المحاكمة أثنا  الجمهوي
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أعضاا  الفارق عل  الحضوي في الجوالت التمهيدية يقتصر  .14.2.2

الفاارق المشااايكة لكافااة الت النهائيااة فيكااون حضااويها متاااح ، أمااا الجااوفقااط المتنافسااة

 . اللجنة المنممةقديها التي ت اإلنصافوقواعد العدالة وطالما أن  ال يخل قسير الجلسة 

تاقاة ، يكون التواصل قين أعضاا  الفرياق الواحاد عان طرياق الكالشفهيةأثنا  المرافعة  .14.2.3

ساالوك قااد يااؤثر علاا  سااير الجلسااة أو مرافعااة  قااأيفقااط. وعلاا  كاال فريااق عاادم القيااام 

 افس.الفريق المن

  لاااا  مااان ويساااتثن  ،الشااافهية المرافعاااات خااا   مساااتندات أي قاساااتخدام يسااامح ال .14.2.4

تقاايير واالتفاقياات والمواثياق وال القانونياة أو النصاوص للمرافعاة المدونة الم حمات

 قد يستعين قها المتراف  أثنا  مرافعت . التي الدولية

 ئج.للفرق المتنافسة التواصل م  القضا  قعد الجلسة من أجل معرفة النتا ي سمحال  .14.2.5

ياة قعاد نها يقوم أعضا  هيئة المحكمة قإعطا  م حمات حو  أ ا  الفرق  اخل القاعاة .14.2.6

 و ون الكشف عن النتيجة النهائية. كل جلسة،

 : الشفهية للمرافعات المخّصص الوقت .14.3

 الفرياق مانفقاط  لعضاوين إال ي سامح وال، للمرافعاة قيقاة  نوث ثا فرياق كاليخصص ل .14.3.1

 الوقات توزيا الحاق فاي  فرياق لكال ويكون، من جوالت المساققة جولة أي في التحدّث

ية ألي أن ال تقاال المرافعااة الشاافه  علاا المتحاادّثنين قااين مناسااب ا يااراه كمااا لاا  المخّصااص

 عضو من أعضا  الفريق عن عشر   قائق.

  قيقااة المخصصااة لاا  الث ثااين ماان األكثاار  علاا  قااائق ةخمساا يقتطاا أن  قفرياا لكاال .14.3.2

 (يا المادّع  علفي حالاة ) النقض عل  الر ّ  أو )المدّعيي حالة )ف لنقضا لممايسة حق

  عمادّ ، فا  يكاون للالمادّع  عليا عادم التعلياق علا  مرافعاة  المدّعيإ ا قري أن    عل

 علي  حق التعليق.

 .الجولة انط ق قبل وقت ، توزي  كيفية حو  ضاقط الوقت تبليغ عن  ئومس فريق كليكون  .14.3.3

 المتبقّااي لاا  و لاا  ماان خاا   يفاا  الوقاات إلاا  الوقاات تنبياا  المتحاادث ضاااقط  يتعااين علاا .14.3.4

 .لوقتا انتها  عند المحكمة واحد (، كما ي علم و قيقة و قيقتان،  قائق، خمس(إشايات 

 : للتحدّث المخّصص الوقت تجاوز .14.4

 .مرافعت  قإنها  للمتحدّث للسماح التحدّث وقت تمديد المحكمة لرئيس يجوز .14.4.1

 . قائق ث ثاإلضافية عن  التحدّث مدّ  تزيد أن يجوز ال األحوا ، جمي  في .14.4.2
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 يحصاال أن يجااب ،طاارافاأل ألحاادإضااافية  مااد  ماانح عنااد .14.4.3

 مماثلة.  إضافية مد  عل  اآلخر الطرف

شاكل خساايت  قن هذا الوقت ياتم إللفريق، ف اإلضافيفي حالة عدم االستفا   من الوقت  .14.4.4

 النتيجة قأي شكل.  نهائي،  ون أن يؤثر  ل  عل

 : الشفهية المرافعات نطاق .14.5

رات  فاا  لاام يااتم  كااره فااي المااذك الشاافهيةال يحااق ألي فريااق أن يثياار أثنااا  المرافعااة  .14.5.1

 الخطيااة. وتطبااق هااذه القاعااد  علاا  الجااوالت التمهيديااة والنهائيااات. ويجااوز للفاارق

قعاد  يتصادِ أحكاام قضاائية تكاون قاد أ    اإلشااي  إلا الشافهيةالمشايكة أثنا  المرافعاة 

ام  فاوع الموعد النهائي المحد  إليداع المذكرات الخطية، قشرط أن ال تثير تل  األحك

 .جديد  لم يتم اإلشاي  إليها في المذكرات الخطية

 ة. كماافاي مرافعتا  الشافهي المادّع  عليا قالمسائل التاي أثايهاا  المدّعي نقض نطاق يتحد  .14.5.2

  .في النقض المقدم من المدّعيقالمسائل التي أثايها  المدّع  علي  نطاق ي  يتحد 

 .ةالمرافع خ   وقت أي في المتحدّث عل  األسئلة طرح الحق في المحكمة هيئة عضا أل .14.5.3

 إلا  ضاا  أي تتطاّرق قد لكنها قالقضية، متعلّقة مسائل عل  أساسي قشكل األسئلة هذه وترّكز

 .القضية تطرحها التي القانونية قالمسائل متعلّقة عامة أخرى مواضي 

 : النتائج احتساب وكيفية العالمات .15

 ث ث للفريق الخطية المذكرات نتيجةل يخصص المساققة، من التمهيدية لجوالتل قالنسبة .15.1

 لمرافعااةل قينمااا يخصااص ،التمهيديااة تالجااوال اتع ماا ماان نقاااطماان أصاال تساا   نقاااط

 .التمهيدية الجوالت اتع م من نقاطمن أصل تس   نقاطست  الشفهية

صال حالديجاة التاي   علا قناا    فاي الجولاة للفرياق هيةالشاف المرافعاة نتيجاة احتسااب يتم .15.2

ققين متسااعليها كل متساقق من قضا  هيئة المحكمة الث ثة منفار ين، ثام تجما  ع ماة ال

 الحتساقها في صوي  نقاط، قحيث يكون لكل قاضي نقطتين. 

 فرياق كال يحصالفس قضاا ، ث ثاة مان المحكماة هيئاة تألّفت حا  في المثا ، سبيل عل ف

ريق من المتحدثين قالف متحدّث كل سيحصل حيث ،التي نالها ع ماتقال تقايير ست عل 

 الع مااات الخاصااة قكاال قاضااي منفاار ا  ، فيااتم تجمياا  قاضااي كاال ماان نتااائج ويقااة علاا 

ن مانقطتين من كل قاضي، ثم تجم  النقاط لتحديد الفريق الفاائز   ويحصل كل فريق عل

  الفريقين المتباييين.
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 ع مااةعاان طريااق جماا   لجولااةل اإلجماليااة ع مااةال تحتسااب .15.3

، ويعتبار الفرياق الاذي يحقاق للفرياق ةالشفهي المرافعة ع مة م  للفريق الخطية المذكرات

المرافعة الشفهية هو الفريق الفائز المذكرات الخطية و اتمن مجموع ع م األعل الع مة 

 في تل  الجولة.

ي أكبر عد  من مرات الفوز ف  فرق التي حصلت عل األيق يتأهل للدوي نصف النهائي  .15.4

 الجوالت التمهيدية.

لمفاضالة في عد  مرات الفوز في الجوالت التمهيدية، يتم ا فريقين أو أكثر ىفي حالة تساو .15.5

  المرافعات الشفهي .لمجموع الديجات التي حصل عليها الفريق في  قينهم طبقا  

 م طبقاا  ، ياتم المفاضالة قيانهالمرافعات الشفهي فريقين أو أكثر في ع مة  ىفي حا  تساو .15.6

 لمجموع الديجات التي حصل عليها الفريق في المذكرات الخطية .

ي فااطاارف الحااق  ألينهائيااة، ولاايس و ملزمااة اللجنااة المنممااة هاااعلنت التااي النتااائجتعتبار  .15.7

 الطعن عليها.

 : النهائيات .16

ياق النهائياة عان طرنصاف فاي الجاوالت  المادّع  عليا  أوعي الفريق الممثل للمادّ  يتحد  .16.1

 قحضوي جمي  الفرق المشايكة.  اللجنة المنممة تجريهاعلنية  قرعة

فاائز فاي هو الفريق ال، الشفهية المرافعات في األعل  النتيجة  ل علالحاص الفريقيعتبر  .16.2

  لاإهاذه الجاوالت لتفت خا   ي  ولن  ،والجوالت النهائية نهائيةنصف المن الجوالت  كل

 نتيجة المذكرات الخطية للفرق. 

 قااا  نتيجااة الفااوز والخساااي  طبالجولااة النهائيااة لاان تحتسااب  تترأسساا التااي المحكمااة هيئااة .16.3

تحادث والمساتعلن نتيجاة الفرياق الفاائز ، ولكان الجاوالت التمهيدياة  للقواعد السايية عل

هيئااة قااين أعضااائها. وتتخااذ العلااي المداولااة الساارية  قنااا   فااي الجولااة النهائيااة  األفضاال

 قراياتها قاألغلبية المطلقة. 

 : جلسات المرافعة الشفهية وتصوير تسجيل .17

  لا  علا  قةالمسب الموافقة عل  الحصو  تم إ ا إالّ  ها،وقثّ  الشفهية المرافعات تسجيل ي من  .17.1

 .اللجنة المنممةقاستثنا   المعنية، األطراف كافة قبل من

   .اللجنة المنممةقاستثنا   المحاكمات، خ   التصوير يجوز ال .17.2

 : الجوائز .18

 : خطية مذكر  أفضل جائز  .18.1
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 هاو يكاون الخطياة المذكرات في ع مة أعل   حصل علي الذي الفريق

 .الخطية المذكرات أفضل قجائز  الفائز الفريق

 : متراف  أفضل  جائز .18.2

 فاي فار ي معاد  أعل  عل  الحاصل المدّع  علي  أو المدّعي  وي يؤ ي الذي الشخص .18.2.1

 .متحدّث أفضل قجائز  يفوز التمهيدية الشفهية الجوالت

 .متحدّث أفضل لجائز  للتأّهل األقل عل  جولتين في التراف  المتحدّث عل  ينبغي .18.2.2

 : النهائية الجولة في متراف  أفضل جائز  .18.3

 .النهائية لةالجو في متحدّث أفضل قجائز  الفائز هو من النهائية الجولة في المحكمة هيئة قريت

 : الخاص اإلنجاز جائز  .18.4

 أو زالمتميّا أل ائا  فرياق فاي عضاو أو فرياق إلا  الخااص اإلنجااز جاائز  المحكماة هيئاة تمانح قد

 .المساققة في الملحوظ

 : الفريق الفائز .19

 المساققة. ق الفائز الفريق عن الجولة النهائيةاللجنة المنممة قعد  علنت

  المساققة. في الفائز الفريق عن الجولة النهائية في هيئة المحكمة علنت

 جدول الجزاءات

 القاعدة المخالفة الجزاء

 9.1 عدم تقديم المذكرات في الوقت المحد  عن كل يوم تأخير احد  نقطة و

تجاوز الحد المطلوب من الكلمات لكل مذكر   نقطتين تخصم مر  واحد 

 ي .لع  عالمدّ  أو المدّعيخاصة ق

12.2.1 

 12.2.2 الكتاقةنوع الخط المستخدم في عدم االلتزام ق تخصم مر  واحد نقطتين 

غير  أمرمخالفة حجم الخط  نإلكل مخالفة )نقطة 

 الفقر .  أساسويتم خصم النقطة عل   ،مقبو 

كان حجم الخط غير صحيح في  إ ا:  مثا   ل 

في فقر  واحد  سيتم خصم نقطة  أماكنث ث 

كان حجم الخط غير صحيح في خمسة  وإ ا ،واحد 

ولكن في خمس  فقرات مختلفة ستكون  أماكن

 نقاط(.  1العقوقة 

 عدم االلتزام قحجم الخط في المتن 

 

 

 

 

 

12.2.3 

 مخالفة المسافة قين السطوي تخصم نقطة واحد  مر  واحد 

 12.2.4 عدم االلتزام قحجم الخط في الهوامش تخصم نقطة واحد  مر  واحد 
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 عدم االلتزام قالمسافة في الهوامش نقطة واحد  مر  واحد 

 12.2.5 لصفحات المذكر  إطايوض   نقطة واحد  مر  واحد 

 12.2.6 عدم  كر عنوان المساققة نقطة واحد  مر  واحد 

 ع  علي (مدّ  أوعي يمز الفريق وصفت  )كمدّ  نقطة واحد  مر  واحد 

 الصفحة أسفلعدم  كر عد  كلمات المذكر   نقطة واحد  مر  واحد 

 ترقيم الصفحات نقطة واحد  لكل مخالفة

 نقطتين لكل مخالفة 

 

قسم    إضافة أوالمطلوقة  األقسامحد أعدم وجو  

 جديد غير مطلوب

12.2.7 

 ترتيب غير صحيح لألقسام نقطة واحد  تخصم مر  واحد 

 3نقطة واحد  تخصم عن كل حجة وقحد أقص  

 نقاط

الحجج القانونية الموضوعية خايج القسم الخاص 

 قها
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