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 تعريف مسابقة المحكمة الصورية العربية

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

افس افتراضية تصاغ من قبل نخبة من المختصين في أحد ميادين القانون المختلفة، ليتدرب ويتن

صقل  حولها من خالل كتابة المذكرات الخطية وفن اإللقاء والترافع مما يساهم هذا التدريب في

محكمة تأهيلية لمزاولة المهن بعد التخرج، لذا اختصت القضية االفتراضية في مسابقة المهارات 

 (اندولة تيجان ودولة ريحالقانون الدولي العام بعنوان ) السابعةالصورية العربية بدورتها 

 

 هيكل المسابقة

 تتألّف المسابقة من مرحلتين:

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

 .االفتراضية لكل من المّدعي والمّدعى عليه و ذلك في ضوء الدفوع المثارة في القضية

 ي الترافعفي هذه المرحلة كل فريق من الفرق المشاركة ف يتنافس مرحلة المرافعة الشفهيّة: -ب

 ه أمام هيئة محكمة تتألف من مجموعة منالمّدعي والمّدعى علي طرف عن كل من شفهيا  

 .لتحكيم الجلسة الخبراء القانونيين

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  الرابعةالمحكمين في مسابقة المحكمة الصورية العربية 

( محكم من مختلف دول الوطن العربي، حيث أسندت لهم مهمة تحكيم المذكرات  الخطية 24ضمت المسابقة على ) 

، لذا شُكت لجنة عليا للتحكيم ت الشفهية أثناء انعقاد المسابقةباإلضافة إلى تحكيم المرافعاالتي أعدها الفرق المشاركة 

باإلضافة إلى مدير إدارة  عبدالرمح و د. نور العبدالرزاق د. ، محمود مغربيد. فيصل الكندري، برئاسة السيد/ د. 

 .دولة الكويت –، جميعهم من كلية القانون الكويتية العالمية السيدة/هناء اإلبراهيمالتطوير الطالبي والمسابقات 

طالب ومدرب  4، كما إنه يشمل كل فريق على ( دولة عربية11)أصل ( فريق من 12الفرق المشاركة  )عدد  

 فقط.

 الفرق المؤهلة للربع النهائي 

 

 الفرق المؤهلة للنصف النهائي  

 

 الفرق المؤهلة للنهائي 

 

 الدولة  اسم الجامعة 

 دولة فلسطين  جامعة بيرزيت 

 المملكة المغربية جامعة القاضي عياض 

 سلطنة عُمان جامعة السلطان قابوس

 دولة الكويت كلية القانون الكويتية العالمية

 المملكة األردنية الهاشمية  الجامعة األردنية

 مملكة البحرين جامعة البحرين

 الدولة  اسم الجامعة 

 دولة فلسطين  جامعة بيرزيت 

 المملكة المغربية جامعة القاضي عياض 

 سلطنة عُمان جامعة السلطان قابوس

 دولة الكويت كلية القانون الكويتية العالمية

 الدولة  اسم الجامعة 

 دولة فلسطين  جامعة بيرزيت 

 المملكة المغربية جامعة القاضي عياض 
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