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 التعريفات.1

 :ل منهاالتالية، المعاني المبينة قرين ك والمصطلحاتتكون للكلمات في تطبيق هذه القواعد، 

 "القانون  كليةالتي تنظمها و الصورية لمحكمةل العربية مسابقةال إلى تشير" المسابقة

 الكويتية العالمية.

 "في يميينإقل خبراء قبل من تحضيرها يتم افتراضية، قانونية مشكلة إلى تشير" القضية 

 . المسابقة خالل فيها الترافع ويتم القانون،

 "منها جزء أي أو المحكمة هيئة تعني "المحكمة . 

 "راتالمذكيضطلعون بتقييم  الذين القانونيين الخبراء مجموعة هي" المحكمة هيئة 

 . الشفهية والمرافعات الخطية

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

 "تنظيم يف للمساعدة ةالكويتية العالمي القانون كلية اتعيّنه التي اللجنة يه" اللجنة المنظمة 

 .المسابقة

  في  هليسجأتم تلكل فريق  اللجنة المنظمةخصصه تالذي  الرمز"رمز الفريق" هو ذلك

 .ليعرف به في المذكرات الخطية والمرافعات الشفهية المسابقة

 تفسير قواعد المسابقة .1

 البريد  ىللمسابقة، وذلك عل اللجنة المنظمة إلى القواعد بتفسير تتعلق أسئلة ةيترسل أ

 c.p.d@kilaw.edu.kwكتروني التالي: االل

 لمسابقةناء االسلطة الحصرية لتفسير قواعد المسابقة، وعند ظهور مسألة أث ةالمنظم للجنة -أ

في  لمسألةابإصدار قرار بخصوص تلك  اللجنة المنظمةقوم ست ،ال تشملها القواعد الحالية

يع جملنهائية وملزمة  اللجنة المنظمةنصاف، وتكون قرارات ضوء قواعد العدالة واإل

 الفرق المشاركة سواء تعلقت بتفسير القواعد أو تطبيقها.

 الخاص ياإللكترون الموقع على بالقواعد المتعلقة والتفسيرات اإليضاحات نشر يتم سوف -ب

 .  بالمسابقة

 المسابقة هيكل .2

 :مرحلتين من المسابقة تتألّف

كتوبة مذكرات م إعداد ىيعكف كل فريق خالل هذه المرحلة عل :المذكرات الخطية مرحلة -أ

 .الدفوع المثارة في القضيةوذلك في ضوء  عليه والمدّعى المدّعي من لكل

mailto:c.p.d@kilaw.edu.kw


 

3 
 

كة في كل فريق من الفرق المشار: يتباري في هذه المرحلة الشفهيّةالمرافعة  مرحلة -ب

 .عليه والمدّعى المدّعي من كل عنالترافع شفهيا 

 للمسابقة الزمني الجدول .3

 الموقع ىعل وتنشره للمسابقة الزمني الجدول ،العالميةالكويتية  القانون كلية تحدّد .4.1

 .بالمسابقة الخاص اإللكتروني

 :اهأدن الجدول في موضح هو كما 2016/2017 األكاديمي العام لهذا الزمني الجدول يكون .4.2

 التاريخ                                        الموضوع

 2016 اكتوبر 10    الرغبة المبدئية في المشاركة بداءخر موعد إلآ

 2016 أكتوبر 16    طرح القضية على الصفحة الرسمية للمسابقة

 أكتوبر 31           تأكيد التسجيل الرسمي للفرق المشاركةآخر موعد ل

2016 

 2016نوفمبر  30   إيضاحات حول وقائع القضية لباتطتلقي لخر موعد آ

 2016ديسمبر  15     اإليضاحاتطلب  ىرد اللجنة المنظمة عل

 2017فبراير  23    الخطية المذكرات تسليمآخر موعد ل

 2017ابريل  1                           الكويت دولة لىإ الوفود وصول

  2017ابريل  2                    الصورية المحاكم حول تدريبي يوم

  2017ابريل  4و  3          للمسابقة االبتدائية الجوالت

   2017ابريل  5      للمسابقة النهائية الجولة

 للغةا .5

ابقة باللغة للمس والشفهية الخطية المراحل ستجريو للمسابقة، الرسمية اللغة هي ربيةلعا اللغة

 .اللجنة المنظمة قِبل من المراسالت جميع كذلك ،العربية

 القضية .6

 المية.الكويتية العالقانون سيتولى كتابة القضية أعضاء بالهيئة التدريسية بكلية  .6.1

 طالب يأل التوجيه أو المشورة يقدم القضية أن كتابة في عضو ممن شارك ألي يحقّ  ال .6.2

 .المسابقة في ةالمشارك فريق من الفرق أو

 . 2016أكتوبر  16خاص بالمسابقة في سيتم نشر القضية على الموقع اإللكتروني ال .6.3

أسئلة  ثالثلكل فريق مشارك بعد أن يقوم بالتسجيل اإللكتروني الحق في طرح  .6.4

، ولن تقبل أية 2016 نوفمبر 30بخصوص إيضاحات حول وقائع القضية وذلك قبل 

 . أسئلة بعد هذا الموعد
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 اه في موعد أقص ابالرد على كافة األسئلة المرسلة إليه اللجنة المنظمةقوم ست .6.5

على الموقع اإللكتروني  اإليضاحاتأن يتم رفع جميع  ى، عل2016ديسمبر  15

 وحة فيكمل لما ورد في وقائع القضية المطرجزء م   اإليضاحات، وتكون تلك للمسابقة

 .المسابقة

 المحكمة هيئة .7

لمشاركة، الخطية المقدمة من الفرق ا المذكرات تقييممهمة  مستقلة محكمة هيئةى تتول .7.1

 .من أعضاء تلك الفرق منفردا   عضو لكل الشفهية يم المرافعةقِ كما ت  

 تختارهم المجتمع من قانونيين خبراء من النهائية لخاصة بالجولةا المحكمة هيئة تشكل .7.2

 .اللجنة المنظمة مع بالتنسيق كلية القانون الكويتية العالمية

 في المسابقة المشاركةالفرق اختيار  .8

ق رتشكيل فلجامعات عربية الب القانون كلياتإلى الدعوة  اللجنة المنظمة وجهت  .8.1

 للمشاركة في المسابقة.

ريد ب إرسالرغبته في المشاركة عن طريق  ىأبد ذاإ مشارك ا فريق ا الفريق ي عتبر .8.2

 . 2016 اكتوبر 10 قبل اللجنة المنظمةلي إلكتروني إ

 ولىاألطلبة المرحلة الجامعية  من أعضاء أربعة إلى عضوين من الفريق يتألّف قد .8.3

  ريق.لي مدرب الفإلية القانون في الجامعة المشاركة، باإلضافة ( بكالبكالوريوس)

 وال يجوز للجامعة أن تشترك بأكثر من فريق.

ا  طالب يشترط أن يكون جميع أعضاء الفريق من ذات الجامعة على أن ال يتضمن الفريق .8.4

ضم ي. ويجوز لكل فريق مشارك أن  شارك في المسابقة في األعوام الماضية سبق أن

منظمة امعة الدون أن تتحمل الجيمكنهم المشاركة في المرافعه الشفوية احتياطيا   طالبين

  .يناالحتياطي الطالبينتكاليف سفر أو إقامة أو إعاشة 

تاذ الطلبة و االس بيانات تسجيل الراغبة في المشاركة الفريق أعضاء على يتعين .8.5

موعد  على موقع المسابقة والذي سيتاح في المشرف بتعبئة نموذج استمارة المشاركة

 . 2016أكتوبر  31أقصاه 

انتهاء  عدب على أسماء الطلبة المشاركين تعديل أي إجراءبأي حال من االحوال  يجوز ال .8.6

 ليإقد تؤدي  التي األسباب من التعديل هذا مثل ويعتبر ، موعد التسجيل الرسمي

 .   استبعاد الفريق

 .المسابقة مراحل كل في رياضية بروح المشاركون يتحلّى أن يجب .8.7
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 المرافعة أثناء أو الخطية المذكرات في سواء المحكمة لهيئة الجامعة اسم ذكر يجوزال  .8.8

تسجيل بعد ال اللجنة المنظمةه به تنما يعرف كل فريق بالرمز الذي زودإو ،الشفهية

 النهائي.

 المذكرات الخطية تسليم .9

 البريد رعب المنظمة اللجنة إلىالمذكرات الخطية  بإرسالتلتزم جميع الفرق المشاركة  .9.1

ة السادسالساعة قبل  2017فبراير  23الخميس  أقصاهفي موعد وذلك  اإللكتروني،

 .الكويتبتوقيت مدينة  مساءا  

ية الخطالخاصة بالمدعي والمذكرة الخطية الفرق المشاركة أن ترسل المذكرة  ىعل .9.2

تتحمل اللجنة  لن. و(Word & PDF) عليه في ملفين منفصلين ىالخاصة بالمدع

 . ظهور أي عيب تقني في الملفات المرسلة ةالمنظمة أي مسؤولية في حال

 للجنةابريد  على المحّملة اإللكترونية النسخةى عل الخطية المذكرات تقييم سيعتمد .9.3

 .دون سواها االلكتروني

 أو حذفها، وأ إليها، اإلضافة أو تبديلها، أو الخطية، المذكرات تنقيح فريق ألي يحقّ  ال .9.4

 .لتقديمها المحدّدة الزمنية المهلة انقضاء بعد عليها تعديل أي إدخال

 ، ويات لنهائيتم تبادل المذكرات الخطية بين الفرق المتنافسة في الجوالت التمهيدية وا .9.5

 القرعة العلنية في اليوم األول للمسابقة،.بعد عمل ذلك 

 الخارجية المساعدة .10

 لمقدمةالخارجية، سواء ا المساعدة تقتصر أن يجب للمسابقة، الخطية المذكرات تحضير خالل

اح لقضية، واقترلالمناقشة العامة  على شابه، ما أو المدّربين وأ التدريسية الهيئة أعضاء من أحد

 .اللغوية والمساعدة بعض المصادر العلمية،

 مصادر البحث .11

قائع والنصوص القانونية الواردة في الملحق هي وحدها القانون واجب التطبيق على  .11.1

 القضية. 

ات ابة المذكرعند كت المقارنالقضاء ب العلياالمحاكم بأحكام لمشاركين االستعانة ل ويمكن .11.2

 . أو أثناء المرافعة الشفوية، وذلك وفقا  لما تقرره قواعد المسابقة

 ضية.مراجع فقهية عند تناول موضوع الق ىمن المستحب أن تلجأ الفرق المشاركة إل .11.3

 الخطية المذكرات تقييم .12

 .وشكلها مضمونها حيث من الخطية المذكرات جميع بتقييم المحكمة هيئة تقوم .12.1

 :اآلتيفي الشكلية الخاصة بالمذكرات الخطية  القواعدتتمثل  .12.2
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 ىعو المدأسبعة آالف كلمة لكل مذكرة خاصة بالمدعي هو الحد األقصى للكلمات  .12.2.1

 الرموز. أووذلك دون حساب الهوامش  ،عليه

 Arabic تكتب المذكرات الخطية باللغة العربية فقط، وذلك باستخدام خط .12.2.2

Simplified ، ي فمراجع بلغة أجنبية فالبد من ذكر مصادرها وفي حال استخدام

 هوامش الصفحة.

 ناوين.، مع تظليل الع1.5درجة، والمسافة بين السطور  14حجم الخط في المتن هو  .12.2.3

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

 صفحات المذكرات الخطية.يراعي عدم وضع أي إطار ل .12.2.5

 ، ثمعنوان المسابقة أوال   ىذكرة الخطية علمن الم األولييجب أن تشمل الصفحة  .12.2.6

عدد كلمات  وأخيرا  عليه،  ىرمز الفريق المشارك، ثم صفة المدعي أو المدع

ون أن تك األولييشترط في الصفحة و. في أسفل الصفحة ترقيم الصفحاتوالمذكرة 

 عليه. ىبالنسبة للمدعي وباللون األحمر بالنسبة للمدع األزرقباللون 

لوقائع، : اا  : ملخص الدفوع، ثانيأربع أقسام رئيسية، أوال   إليتقسم المذكرة الخطية  .12.2.7

 : الطلبات.تفصيل الدفوع، وأخيرا  : ثالثا  

لفريق رض اأية مخالفة للقواعد الشكلية الخاصة بالمذكرات الخطية سالفة البيان سيع .12.2.8

صيل للتفالعالمات الخاصة بالمذكرات الخطية، وذلك وفقا لالنتقاص من المخالف 

 . الجزاءاتجدول ب إليهالمشار 

ن من ثالث أعضاء م ،عليه ىسواء خاصة بالمدعي أو المدع ،تقيم كل مذكرة خطية .12.3

 ى، علدرجة 300المخصصة لكل مذكرة هو  الدرجات إجماليهيئة المحكمة، ويكون 

 ىالتي يحصل عليها الفريق في مذكرات المدعي والمدع الدرجات إجماليأن يكون 

 عليه معا هي نتيجة الفريق في المذكرات الخطية.

درجة في المذكرة الخطية الخاصة  250 ىحصل فريق عل إذاسبيل المثال،  ىفعل

قد  عليه، فيكون الفريق ىدرجة في المذكرة الخطية الخاصة بالمدع 200و ىبالمدع

 اصة بالفريق.درجة مخصصة للمذكرات الخطية الخ 600درجة من أصل  450سجل 

وال يتم  ،الخطية للمذكرات الرسمية النتائج نموذج على مسّجلة المحرزة النتائج تبقى .12.4

 .النهائية من المسابقة نصف الجولة انتهاءبعد  إالتبليغها للفرق المشاركة 

 حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمذكرات الخطية .13

تقوم اللجنة المنظمة بطباعة المذكرات الخطية وتوزيعها بعد منح رمز لكل فريق وذلك  13.1

  إجراءات المسابقة. إطارفي 
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قدمة ة المتحتفظ اللجنة المنظمة بالحق في الطباعة والنشر والتوزيع للمذكرات الخطي 13.2

نة م اللجاألغراض التي تستلزمها المسابقة، وتلتز إطارمن الفرق المشاركة وذلك في 

لذين ائه االمنظمة عند الطباعة أو النشر أو التوزيع باإلشارة إلى اسم الفريق وأعض

 المذكرات الخطية. أودعوا

 المرافعة الشفهية .14

 األدوار .14.1

 .عليه والمدعى لمدعيكل فريق أن يحضر دفاعه للترافع عن ا ىيجب عل .14.1.1

، ليهع المدّعى عن المدعي أو عضوين من بين أعضائه للترافع اختيار حرية لفرقل .14.1.2

على  عليقويجوز أن ينضم للفريق أثناء المرافعة الشفوية عضو ثالث تكون مهمته الت

 دفوع الفريق األخر.

 عليه. ىلمدععقبه الفريق الممثل ليمثل المدعي بالتحدث أوال  ثم ي ييقوم الفريق الذ .14.1.3

  وحضور الجلسات هيةالتواصل أثناء المرافعة الشف .14.2

أعضاء الفريق و المحكمة أعضاء ىالحديث أثناء المرافعة الشفهية مقصور عل .14.2.1

 من فرد وأي المشاركون أعضاء الفريق بينال يسمح بالتخاطب و .ينالمشارك

 .المحاكمة أثناء الجمهور

أما  ،فقط أعضاء الفرق المتنافسة ىالحضور في الجوالت التمهيدية يكون مقصور عل .14.2.2

ر يخل بسي طالما أنه الالفرق المشاركة لكافة الت النهائية فيكون حضورها متاح الجو

 . اللجنة المنظمةقدرها التي ت اإلنصافوقواعد العدالة والجلسة 

ابة الكت أثناء المرافعة الشفوية، يكون التواصل بين أعضاء الفريق الواحد عن طريق .14.2.3

عة سلوك قد يؤثر على سير الجلسة أو مراف بأيفقط. وعلى كل فريق عدم القيام 

 الفريق المنافس.

 ذلك من ويستثنى الشفوية، المرافعات خالل مستندات أي باستخدام يسمح ال .14.2.4

اء مترافع أثنقد يستعين بها ال التي القانونية أو النصوص للمرافعة المدونة المالحظات

 مرافعته.

 .لنتائجللفرق المتنافسة التواصل مع القضاة بعد الجلسة من أجل معرفة ا ي سمحال  .14.2.5

بعد نهاية  يقوم أعضاء هيئة المحكمة بإعطاء مالحظات حول أداء الفرق داخل القاعة .14.2.6

 ودون الكشف عن النتيجة النهائية. كل جلسة،
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 الشفهية للمرافعات المخّصص الوقت .14.3

 .للمرافعةدقيقة  نوثالث فريق كليخصص ل .14.3.1

 بقة.من جوالت المسا جولة أي في التحدّث الفريق منفقط  لعضوين إال ي سمح وال

 متحدّثَين،ال بين مناسب ا يراه كما له المخّصص الوقت توزيعالحق في  فريق لكل ويكون

 .أن ال تقل المرافعة الشفهية ألي عضو من أعضاء الفريق عن عشرة دقائق ىعل

 دقيقة المخصصة له الثالثين من األكثر ىعل دقائق ةخمس يقتطعأن  قفري لكل .14.3.2

 (.عليه عىالمدّ في حالة  ( النقض على الردّ  أو )المدّعيي حالة )ف لنقضا لممارسة حق

لمدعي لعليه، فال يكون  ىإذا قرر المدعي عدم التعليق على مرافعة المدعأنه  ىعل

 عليه حق التعليق.

 قانطال قبل وقته، توزيع كيفية حول ضابط الوقت تبليغ عن لئومس فريق كليكون  .14.3.3

 .الجولة

ل رفع المتبقّي له وذلك من خال الوقت إلى الوقت تنبيه المتحدث ضابطى يتعين عل .14.3.4

 .الوقت هاءانت عند المحكمة واحدة(، كما ي علم ودقيقة ودقيقتان، دقائق، خمس(إشارات 

 للتحّدث المخّصص الوقت تجاوز .14.4

 .مرافعته بإنهاء للمتحدّث للسماح التحدّث وقت تمديد المحكمة لرئيس يجوز .14.4.1

 .دقائق ثالثاإلضافية عن  التحدّث مدّة تزيد أن يجوز ال األحوال، جميع في .14.4.2

 يةإضاف مدة على اآلخر الطرف يحصل أن يجب ،طرافاأل ألحدإضافية  مدة منح عند .14.4.3

 مماثلة. 

كل بشرته ن هذا الوقت يتم خساإللفريق، ف اإلضافيفي حالة عدم االستفادة من الوقت  .14.4.4

 النتيجة بأي شكل. ىنهائي، دون أن يؤثر ذلك عل

 

 الشفهية المرافعات نطاق .14.5

ات لمذكرال يحق ألي فريق أن يثير أثناء المرافعة الشفوية دفع لم يتم ذكره في ا .14.5.1

لفرق الخطية. وتطبق هذه القاعدة على الجوالت التمهيدية والنهائيات. ويجوز ل

عد درت بأحكام قضائية تكون قد أص ىارة إلالمشاركة أثناء المرافعة الشفوية اإلش

م دفوع ألحكاالموعد النهائي المحدد إليداع المذكرات الخطية، بشرط أن ال تثير تلك ا

 .جديدة لم يتم اإلشارة إليها في المذكرات الخطية

عليه في مرافعته الشفهية.  ىبالمسائل التي أثارها المدع المدّعي نقض نطاق يتحدد .14.5.2

 عليه بالمسائل التي أثارها المدعي في النقض المقدم منه. ىالمدّع ردنطاق  يتحدد كما
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 خالل وقت أي في المتحدّث على األسئلة طرح الحق في المحكمة هيئة عضاءأل .14.5.3

 قد كنهال بالقضية، متعلّقة مسائل على أساسي بشكل األسئلة هذه وترّكز .المرافعة

 رحهاتط التي القانونية بالمسائل متعلّقة عامة أخرى مواضيع إلى أيضا   تتطّرق

 .القضية

 النتائج احتساب وكيفية العالمات .15

ثالث  ريقللف الخطية المذكرات نتيجةل يخصص المسابقة، من التمهيدية لجوالتل بالنسبة .15.1

 لمرافعةل بينما يخصص ،التمهيدية تالجوال اتعالم من نقاطمن أصل تسع  نقاط

 .التمهيدية الجوالت اتعالم من نقاطمن أصل تسع  نقاطست  الشفهية

ي حصل الدرجة الت ىبناء عل في الجولة للفريق هيةالشف المرافعة نتيجة احتساب يتم .15.2

بقين متسالعليها كل متسابق من قضاة هيئة المحكمة الثالثة منفردين، ثم تجمع عالمة ا

 الحتسابها في صورة نقاط، بحيث يكون لكل قاضي نقطتين. 

 ريقف كل يحصلفس قضاة، ثالثة من المحكمة هيئة تأّلفت حال في المثال، سبيل علىف

 ةورق علىمن المتحدثين بالفريق  متحدّث كل سيحصل حيث ،عالمات تقارير ست على

ويحصل كل  ، فيتم تجميع العالمات الخاصة بكل قاضي منفرداقاضي كل من نتائج

ن فريقينقطتين من كل قاضي، ثم تجمع النقاط لتحديد الفريق الفائز من ال ىفريق عل

 المتباريين. 

 مع قللفري الخطية المذكرات عالمةعن طريق جمع  لجولةل اإلجمالية عالمةال تحتسب .15.3

ن مجموع م األعلى، ويعتبر الفريق الذي يحقق العالمة للفريق ةالشفهي المرافعة عالمة

 لة.المرافعة الشفهية هو الفريق الفائز في تلك الجوالمذكرات الخطية و اتعالم

وز في فرق التي حصلت علي أكبر عدد من مرات الف األربعيتأهل للدور نصف النهائي  .15.4

 الجوالت التمهيدية.

تم يفي عدد مرات الفوز في الجوالت التمهيدية،  فريقين أو أكثرفي حالة تساوي  .15.5

لخطية اجموع الدرجات التي حصل عليها الفريق في المذكرات لمالمفاضلة بينهم طبقا 

 عليه معا.  ىالخاصة بكل من المدعي والمدع

الجوالت  تلك انتهاء بعد الفرق في الجوالت التمهيدية نتائج عن اللجنة المنظمةعلن ت .15.6

  .وقبل بداية الجوالت النهائية

الطعن  طرف الحق في ألينهائية، وليس و ملزمة اللجنة المنظمة هاعلنت التي النتائج .15.7

 عليها.

 النهائيات /النهائية الجوالت .16
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 قرعة عليه في الجوالت النهائية عن طريق ىالمدع أوالفريق الممثل للمدعي  يتحدد .16.1

 بحضور جميع الفرق المشاركة.  اللجنة المنظمةعلنية يحضرها 

 ق الفائز فيهو الفري،  الشفهية المرافعات في األعلى النتيجةى ل علالحاص الفريقيعتبر  .16.2

 إليوالت هذه الجيلتفت خالل ولن  ،و الجوالت النهائية  نهائيةنصف المن الجوالت  كل

 نتيجة المذكرات الخطية للفرق. 

ة طبقا نتيجة الفوز والخسارالجولة النهائية لن تحتسب  تترأسس التي المحكمة هيئة .16.3

حدث والمت ستعلن نتيجة الفريق الفائز، ولكن للقواعد السارية علي الجوالت التمهيدية

 الهيئة بين أعضائها. وتتخذبناء علي المداولة السرية في الجولة النهائية  األفضل

 قراراتها باألغلبية المطلقة. 

 جلسات المرافعة الشفهية وتصوير تسجيل .17

 ذلك على مسبقةال الموافقة على الحصول تم إذا إالّ  وبثها، الشفوية المرافعات تسجيل ي منع .17.1

 .اللجنة المنظمةباستثناء  المعنية، األطراف كافة قبل من

   .اللجنة المنظمةباستثناء  المحاكمات، خالل التصوير يجوز ال .17.2

 الجوائز .18

 خطية مذكرة أفضل جائزة .18.1

 أفضل زةبجائ الفائز الفريق هو يكون الخطية المذكرات في عالمة أعلىى حصل عل الذي الفريق

 .الخطية المذكرات

 مترافع أفضلة جائز .18.2

 في فردي معدل أعلى على الحاصل عليه المدعى أو المدعي دور يؤدي الذي الشخص .18.2.1

 .متحدّث أفضل بجائزة يفوز التمهيدية الشفهية الجوالت

 .دّثمتح أفضل لجائزة للتأّهل األقل على جولتين في الترافع المتحدّث على ينبغي .18.2.2

 النهائية الجولة في مترافع أفضل جائزة .18.3

 الجولة في متحدّث أفضل بجائزة الفائز هو من النهائية الجولة في المحكمة هيئة قضاة يقرر

 .النهائية

 الثاني المركز وفريق الفائز لفريقا .18.4

 . المسابقة في الفائز الفريق عن الجولة النهائية في المحكمة هيئة قضاة يعلن

 الخاص اإلنجاز جائزة .18.5

 أو المتميز ألدائه فريق في عضو أو فريق إلى الخاص اإلنجاز جائزة المحكمة هيئة تمنح قد

 .المسابقة في الملحوظ
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 جدول الجزاءات

 القاعدة المخالفة الجزاء

 9.1 عدم تقديم المذكرات في الوقت المحدد عن كل يوم تأخير احدة نقطة و

تجاوز الحد المطلوب من الكلمات لكل مذكرة  نقطتين تخصم مرة واحدة

 المدعى عيه. أوخاصة بالمدعي 

12.2.1 

 12.2.2 الكتابةنوع الخط المستخدم في عدم االلتزام ب تخصم مرة واحدةنقطتين 

غير  أمرمخالفة حجم الخط  أننقطة لكل مخالفة ) 

الفقرة. مثال  أساسمقبول. ويتم خصم النقطة على 

كان حجم الخط غير صحيح في ثالث  إذاذلك: 

 وإذافي فقرة واحدة سيتم خصم نقطة واحدة.  أماكن

ولكن  أماكنكان حجم الخط غير صحيح في خمسة 

 نقاط(.  5في خمس  فقرات مختلفة ستكون العقوبة 

 عدم االلتزام بحجم الخط في المتن 

 

 

 

 

 

12.2.3 

 السطورمخالفة المسافة بين  تخصم نقطة واحدة مرة واحدة

 12.2.4 عدم االلتزام بحجم الخط في الهوامش تخصم نقطة واحدة مرة واحدة

 عدم االلتزام بالمسافة في الهوامش نقطة واحدة مرة واحدة

 12.2.5 لصفحات المذكرة إطاروضع  نقطة واحدة مرة واحدة

 12.2.6 عدم ذكر عنوان المسابقة - نقطة واحدة مرة واحدة

 مدعى عليه( أورمز الفريق وصفته )كمدعي  واحدةنقطة واحدة مرة 

 الصفحة أسفلعدم ذكر عدد كلمات المذكرة  نقطة واحدة مرة واحدة

 ترقيم الصفحات نقطة واحدة لكل مخالفة

 نقطتين لكل مخالفة 

 

قسم    إضافة أوالمطلوبة  األقسامحد أعدم وجود 

 جديد غير مطلوب

12.2.7 

 ترتيب غير صحيح لألقسام واحدةنقطة واحدة تخصم مرة 

الحجج القانونية الموضوعية خارج القسم الخاص  ثالث نقاط تخصم مرة واحدة

 بها
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