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 التعريفات
 :، املعاين املبينة قرين كل منهاواملصطلحات التاليةتكون للكلمات يف تطبيق هذه القواعد، 

 "اليت تنظمها جامعة  الصورية لمحكمةل العربية املسابقةإىل  تشري "املسابقة

 .السلطان قابوس

 "قبل من حتضريها يتم افتراضية، قانونية مشكلةإىل  تشري "القضية 

 .املسابقة خالل فيها الترافع ويتّم القانون، يف خرباء

 "منها جزء أي أو احملكمة هيئة تعين "احملكمة. 

 "يضطلعون بتقييم  الذين القانونيني اخلرباء جمموعة هي" احملكمة هيئة

 .الشفهية واملرافعات اخلطية املذكرات

 "املسابقة من النهائية اجلولةواجلوالت نصف النهائية  هي "النهائيات. 

 "السلطان  جبامعةاحلقوق  كلية اتعّينه اليت اللجنة يه" اللجنة املنظمة

 .املسابقة تنظيم يف للمساعدةقابوس 

  أمت لكل فريق  اللجنة املنظمةصص  ختالذي  الرمز"رمز الفريق" هو ذلك

 .واملرافعات الشفهيةليعرف ب  يف املذكرات اخلطية  يف املسابقة  ليسجت

 

 تفسري قواعد املسابقة
الربيد  وذلك علىللمسابقة،  املنظمة اللجنةإىل  القواعد بتفسري تتعلق أسئلة ةيترسل أ -أ

  lawsqu.mc@gmail.com كتروين التايلاالل

السلطة احلصرية لتفسري قواعد املسابقة، وعند ظهور مسألة أثناء  ةاملنظم للجنة -ب

بإصدار قرار خبصوص تلك  اللجنة املنظمةقوم ست ،املسابقة ال تشملها القواعد احلالية
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 هنائية وملزمة اللجنة املنظمةنصاف، وتكون قرارات ملسألة يف ضوء قواعد العدالة واإلا

 سواء تعلقت بتفسري القواعد أو تطبيقها.، جلميع الفرق املشاركة

 اخلاص اإللكتروين املوقع على بالقواعد املتعلقة والتفسريات يضاحاتاإل نشر يتم -ت

 عن املسؤول لشخصاخلاص با اإللكتروين الربيد عنوانإىل  إرساهلا يتم كما باملسابقة،

 .قيفر لكل التواصل

 

 املسابقة هيكل
 :مرحلتني من املسابقة تتأّلف

عداد مذكرات إ ىعكف كل فريق خالل هذه املرحلة علي :املذكرات اخلطية مرحلة -أ

 .الدفوع املثارة يف القضيةوذلك يف ضوء ، علي  واملّدعى املّدعي من لكلمكتوبة 

كل فريق من الفرق املشاركة يف الترافع يف هذه املرحلة  يتبارى: الشفهّيةاملرافعة  مرحلة -ب

  .علي واملّدعى  املّدعي من كل عنشفهيا 

 

 للمسابقة الزمني الجدول
 على وتنشره للمسابقة الزمين اجلدول ،السلطان قابوس جامعة يفقوق احل كلية حتّدد .4.1

 .باملسابقة اخلاص اإللكتروين املوقع

 اجلدول يف موضح هو كما 2015/2016 األكادميي العام هلذا الزمين اجلدول يكون .4.2

 :أدناه

 2015سبتمرب  06 الرغبة املبدئية يف املشاركة طلب 1

 2015نوفمرب  04 التسجيل الرمسي للفرق املشاركة تأكيد 2
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 2015نوفمرب  30 طلب إيضاحات حول وقائع القضية 3

 2015ديسمرب  14 طلب االيضاحات ىة املنظمة علرد اللجن 4

 2015فرباير  28 اخلطية املذكرات استالم 5

 2016ابريل  17 عمان سلطنةإىل  الوفود وصول 6

 2016ابريل  18 الصورية احملاكم حول تدرييب يوم 7

 2016ابريل  19 للمسابقة االبتدائية اجلوالت 8

 2016ابريل  21 للمسابقة النهائية اجلولة 9

 

 للغةا
للمسابقة  والشفهية اخلطية املراحلوستجري  للمسابقة، الرمسية اللغة هي العربيةاللغة 

 .اللجنة املنظمة ِقبل من املراسالت مجيع كذلك ،باللغة العربية

 

 القضية
السلطان ، جامعة قوقسيتوىل كتابة القضية أعضاء باهليئة التدريسية بكلية احل .6.1

 .خارج اجلامعة، وخرباء قانونيون من قابوس

 طالب ألي التوجي  أو املشورة يقدم القضية أن كتابة يف عضو ممن شارك ألي حيّق ال .6.2

 .املسابقة يف ةاملشارك فريق من الفرق أو

 ،2015من أكتوبر ول األيف  باملسابقة اخلاص اإللكتروين املوقع على القضية نشر سيتم .6.3

 .املتنافسة الفرق مجيعإىل  اإللكتروين بالربيد القضيةوسُترسل 

تتعلق  أسئلة ثالثلكل فريق مشارك بعد أن يقوم بالتسجيل اإللكتروين احلق يف طرح  .6.4

أية  ولن تقبل، 2015 نوفمربمن  30 حىت ذلكوإيضاحات حول وقائع القضية  بطلب

 .املوعدأسئلة بعد هذا 
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ديسمرب  14يف موعد أقصاه  ابالرد على كافة األسئلة املرسلة إليه اللجنة املنظمةقوم ست .6.5

تكون تلك ، وعلى املوقع اإللكتروين للمسابقةيضاحات أن يتم رفع مجيع اإل ىعل، 2015

 .ملا ورد يف وقائع القضية املطروحة يف املسابقة مكمال اجزء يضاحاتاإل

 

 املحكمة هيئة
املشاركة، اخلطية املقدمة من الفرق  املذكرات تقييممهمة  مستقلة حمكمة هيئة تتوىل .7.1

 .من أعضاء تلك الفرق منفردا عضو لكل الشفهية كما تقيم املرافعة

 ختتارهم اجملتمع من قانونيني خرباء من اخلاصة باجلولة النهائية احملكمة هيئة تشكل .7.2

 .اللجنة املنظمة مع بالتنسيقجامعة السلطان قابوس 

 

 يف املسابقة املشاركةالفرق اختيار 
ق تشكيل فرلجبامعات عربية  القانون إىل كلياتالدعوة  املنظمةاللجنة  وج ت سوف .8.1

  للمشاركة يف املسابقة.

كتروين إلرسال بريد إرغبت  يف املشاركة عن طريق  ىأبد إذا مشارًكا فريًقا الفريق ُيعترب .8.2

 . 2015ول من أكتوبر األ قبل املنظمة اللجنةإىل 

 وىلطلبة املرحلة اجلامعية األ من أعضاء أربعةإىل  عضوين من الفريق يتأّلف قد .8.3

ال و ،الفريق إىل مدربلية القانون يف اجلامعة املشاركة، باإلضافة ( بكالبكالوريوس)

 جيوز للجامعة أن تشترك بأكثر من فريق.

 يتضمن الفريق طالبا أاليشترط أن يكون مجيع أعضاء الفريق من ذات اجلامعة على  .8.4

 الكل فريق مشارك أن يضم طالبوجيوز شارك يف املسابقة يف األعوام املاضية.  سبق أن
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دون أن تتحمل اجلامعة املنظمة تكاليف سفر أو إقامة أو إعاشة  احتياطيا اخامس

 .الطالب االحتياطي

موقع  ىفرة علثيقة املعدة لذلك واملتوبياناهتم يف الو تسجيل الفريق أعضاء على يتعني .8.5

 املنظمة اللجنةإىل رسال هذه الوثيقة بعد حتريرها إأن يتم  ىعل ،كتروينلاإلاملسابقة 

 الربيد االليكتروين اخلاص باملسابقة. عرب 

يف  انتهاء موعد التسجيل الرمسي بعد الفريق تشكيل يف تعديل أي إجراء جيوز ال .8.6

إىل قد تؤدي  اليت األسباب من التعديل هذا مثل ويعترب ،2015االول من نوفمرب 

 الفريق. استبعاد

 .املسابقة مراحل كل يف رياضية بروح املشاركون يتحّلى أن جيب .8.7

 يف سواء احملكمة هليئة جنسّيتهم أو الفريق أعضاء اسم أو اجلامعة اسم ذكر جيوزال  .8.8

  تيعرف كل فريق بالرمز الذي زودوإمنا  ،الشفهية أثناء املرافعة أو اخلطية املذكرات

 بعد التسجيل النهائي. اللجنة املنظمةب  

 

 املذكرات الخطية تسليم
 الربيد عرب املنظمة اللجنةإىل املذكرات اخلطية  بإرسالتلتزم مجيع الفرق املشاركة  .9.1

الساعة الثانية عشر ظهرا قبل  2016فرباير  28قصاه أموعد  وذلك يف اإللكتروين،

 .مسقطبتوقيت مدينة 

اخلاصة  واملذكرة اخلطيةاخلاصة باملدعي اخلطية الفرق املشاركة أن ترسل املذكرة  على .9.2

ظهور  ةاللجنة املنظمة أي مسؤولية يف حال ولن تتحمل، علي  يف ملفني منفصلني ىباملدع

 .املرسلةأي عيب تقين يف امللفات 
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 لكترويناإل املوقع على احملّملة اإللكترونية النسخةى عل اخلطية املذكرات تقييم يعتمد .9.3

 .دون سواها

 أو حذفها، أو إليها، اإلضافة أو تبديلها، أو اخلطية، املذكرات تنقيح فريق ألي حيّق ال .9.4

 .لتقدميها احملّددة الزمنية املهلة انقضاء بعد عليها تعديل دخال أيإ

بعد عمل القرعة العلنية يف اليوم األول للمسابقة، يتم تبادل املذكرات اخلطية بني  .9.5

 التمهيدية والنهائيات.الفرق املتنافسة يف اجلوالت 

 

 الخارجية املساعدة
 اخلارجية، سواء املقدمة املساعدة تقتصر أن جيب للمسابقة، اخلطية املذكرات حتضري خالل

ة للقضية، املناقشة العام على شاب ، ما أو املدّربني وأ التدريسية اهليئة أعضاء من أحد

 .اللغوية املساعدةو اقتراح بعض املصادر العلمية،و

 

 مصادر البحث
تعترب النصوص القانونية الواردة يف امللحق هي وحدها القانون واجب التطبيق على  .11.1

 وقائع القضية. 

عند كتابة املذكرات أو أثناء املرافعة  املقارناملشاركني االستعانة بأحكام القضاء  ىعل .11.2

 . ملا تقرره قواعد املسابقة لك وفقاالشفوية، وذ

فقهية ذات الصلة عند تناول موضوع ال راجعإىل املستحب أن تلجأ الفرق املشاركة من امل .11.3

 القضية.
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 الخطية املذكرات تقييم
 .وشكلها مضموهنا حيث من اخلطية املذكرات مجيع بتقييم احملكمة هيئة تقوم .12.1

 -يت: اآلالشكلية اخلاصة باملذكرات اخلطية يف  القواعدتتمثل  .12.2

 ،علي  ىو املدعأسبعة آالف كلمة لكل مذكرة خاصة باملدعي هو احلد األقصى للكلمات  .12.2.1

 و الرموز.أحساب اهلوامش  وذلك دون

 Arabic خط وذلك باستخدامتكتب املذكرات اخلطية باللغة العربية فقط،  .12.2.2

Simplified ، ويف حال استخدام مراجع بلغة أجنبية فالبد من ذكر مصادرها يف

 هوامش الصفحة.

 ، مع تظليل العناوين.1.5السطور  واملسافة بنيدرجة،  14حجم اخلط يف املنت هو  .12.2.3

  فقط. 1واملسافة  درجة، 12حجم اخلط يف اهلوامش هو  .12.2.4

 صفحات املذكرات اخلطية.عدم وضع أي إطار ل ىيراع .12.2.5

عنوان املسابقة أوال، مث رمز  ىذكرة اخلطية علمن املاألوىل مل الصفحة تجيب أن تش .12.2.6

ترقيم وكلمات املذكرة  وأخريا عددعلي ،  ىاملشارك، مث صفة املدعي أو املدعالفريق 

زرق أن تكون باللون األ وىليشترط يف الصفحة األو ،يف أسفل الصفحة الصفحات

 علي . ىبالنسبة للمدعباللون األمحر بالنسبة للمدعي و

انيا: الوقائع، أقسام رئيسية، أوال: ملخص الدفوع، ث أربعةإىل تقسم املذكرة اخلطية  .12.2.7

 : الطلبات.وأخرياتفصيل الدفوع، ثالثا: 

أية خمالفة للقواعد الشكلية اخلاصة باملذكرات اخلطية سالفة البيان سيعرض  .12.3

 وذلك وفقاالعالمات اخلاصة باملذكرات اخلطية، لالنتقاص من الفريق املخالف 

 . 1رقم  اجلزاءاتدول للتفصيل املشار الي  جب
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 للمسابقة اإللكتروين املوقع على اخلطية وثيقة تقييم املذكرات من منوذج نشر يتم .12.4

 .كتروينلعرب الربيد اإل ب  املشاركة الفرق تزويد سيتم كما ،لالسترشاد ب 

أعضاء من  ةمن ثالث ،علي  ىسواء خاصة باملدعي أو املدع ،ستقيم كل مذكرة خطية .12.5

أن  ى، علدرجة 300املخصصة لكل مذكرة هو  الدرجات مجايلويكون إهيئة احملكمة، 

علي  معا  ىاملدعالفريق يف مذكرات املدعي واليت حيصل عليها  الدرجاتمجايل إيكون 

 هي نتيجة الفريق يف املذكرات اخلطية.

درجة يف املذكرة اخلطية اخلاصة باملدعي  250 ىحصل فريق عل إذااملثال، سبيل  ىفعل           

 450علي ، فيكون الفريق قد سجل  ىاملذكرة اخلطية اخلاصة باملدعيف درجة  200و

 اصة بالفريق.درجة خمصصة للمذكرات اخلطية اخل 600درجة من أصل 

 وال ، اخلطية للمذكرات الرمسية النتائج منوذج على مسّجلة احملرزة النتائج تبقى .12.6

 من املسابقة. النهائية نصف اجلولة انتهاءال بعد إيتم تبليغها للفرق املشاركة 

 

 حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمذكرات الخطية
ستقوم اللجنة املنظمة بطباعة املذكرات اخلطية وتوزيعها بعد منح رمز لكل فريق  13.1

 إجراءات املسابقة. إطاروذلك يف 

طية املقدمة التوزيع للمذكرات اخللجنة املنظمة باحلق يف الطباعة والنشر وحتتفظ ال 13.2

طار األغراض اليت تستلزمها املسابقة، وتلتزم اللجنة إذلك يف املشاركة ومن الفرق 

أعضائ  و ورمزهالفريق  اسمإىل املنظمة عند الطباعة أو النشر أو التوزيع باإلشارة 

 املذكرات اخلطية. أودعواالذين 
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 املرافعة الشفهية

 صالحية احملكمة: .14.1

، وهلا يف سبيل احملكمة تتوىل إدارة احملاكمةفضال عما هو منصوص علي  من صالحيات؛ فإن 

 ذلك اختاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لضبطها.

 األدوار .14.2
  .علي واملدعى  كل فريق أن حيضر دفاع  للترافع عن املدعي ىجيب عل .14.2.1

 عن املدعي أو عضوين من بني أعضائ  للترافع اختيار حرية قيفرلكل  .14.2.2

ينضم للفريق أثناء املرافعة الشفوية عضو ثالث  وجيوز أن، علي  املّدعى

 تكون مهمت  التعليق على دفوع الفريق األخر.

ى عقب  الفريق املمثل للمدعميثل املدعي بالتحدث أواًل مث ي الذييقوم الفريق  .14.2.3

 علي .

 وحضور اجللسات التواصل أثناء املرافعة الشفهية .14.3
وأعضاء  احملكمةهيئة  ىأثناء املرافعة الشفهية مقصور علحق احلديث  .14.3.1

 فردوأي  أعضاء الفريق املشارك بنيبالتخاطب  وال يسمح، املشارك الفريق

 .احملاكمة أثناء اجلمهور من

، فقط أعضاء الفرق املتنافسة ىاجلوالت التمهيدية مقصور علحق احلضور يف  .14.3.2

للكافة طاملا أن  ال خيل بسري  اأما اجلوالت النهائية فيكون حضورها متاح

 . اللجنة املنظمةقدرها نصاف اليت توقواعد العدالة واإلاجللسة 
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فريق الواحد عن طريق أثناء املرافعة الشفوية، يكون التواصل بني أعضاء ال .14.3.3

وعلى كل فريق عدم القيام باي سلوك قد يؤثر على سري  ،الكتابة فقط

 اجللسة أو مرافعة الفريق املنافس.

 من يستثىنو الشفوية، املرافعات خالل مستندات أي باستخدام يسمح ال .14.3.4

قد يستعني هبا  اليت القانونية أو النصوص للمرافعة املدونة املالحظات ذلك

 املترافع أثناء مرافعت .

ال حيق للفرق املتنافسة التواصل مع القضاة بعد اجللسة من أجل معرفة  .14.3.5

 النتائج.

بعد هناية كل جلسة، يقوم أعضاء هيئة احملكمة بإعطاء مالحظات حول أداء  .14.3.6

 ودون الكشف عن النتيجة النهائية.الفرق داخل القاعة، 

 الشفهية للمرافعات املخّصص الوقت .14.4
  .للمرافعةدقيقة  نوثالث فريق كلخيصص ل .14.4.1

من جوالت  جولة أي يف التحّدث الفريق منفقط  لعضوين إال حيّقوال              

 املسابقة.

 بني مناسًبا يراه كما ل  املخّصص الوقت توزيعاحلق يف  فريق لكلويكون             

تقل املرافعة الشفهية ألي عضو من أعضاء الفريق عن  أال ىعل املتحّدَثني،

 عشر دقائق.

دقيقة املخصصة  الثالثني من األكثر ىعل دقائق مخس يقتطعأن  قفري لكل .14.4.2

 أقوال الفريق األخر.للرد على  ل 

علي ، فال يكون  ىعلى مرافعة املدع الردإذا قرر املدعي عدم أن   على             

  .إبداء أي تعليقعلي  حق  ىللمدع
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 قبل وقت ، توزيع كيفية حول ضابط الوقت تبليغ عن مسؤول فريق كل .14.4.3

 .اجلولة انطالق

 وذلك مناملتبّقي ل   الوقتإىل  الوقت تنبي  املتحدث ضابطعلى يتعني  .14.4.4

 واحدة(، كما ُيعلم ودقيقة ودقيقتان، دقائق، إشارات( مخسخالل رفع 

 .الوقت انتهاء عند احملكمة

 للتحّدث املخّصص الوقت جتاوز .14.5
 .رافعةللم خصصامل وقتال متديد احملكمة لرئيس جيوز  .14.5.1

 ثالثاإلضافية عن  التحّدث مّدة تزيد أن جيوز ال األحوال، مجيع يف .14.5.2

 .دقائق

ال حيسب الوقت الذي تستغرق  أي حمادثة جانبية بني هيئة احملكمة، أو  .14.5.3

 طار املرافعة.ضبط اجللسة وإدارهتا، أو أي سبب خارج إ

 على اآلخر الطرف حيصل أن جيب طراف،حد األإضافية أل مدة منح عند .14.5.4

 . ، إذا رغب يف ذلكمماثلة إضافية مدة

ن هذا الوقت يتم إللفريق، فضايف حالة عدم االستفادة من الوقت اإل يف .14.5.5

 النتيجة بأي شكل. علىخسارت  بشكل هنائي، دون أن يؤثر ذلك 

 الشفهية املرافعات نطاق .14.6
مل يتم ذكره يف  عايثري أثناء املرافعة الشفوية دف ال حيق ألي فريق أن .14.6.1

 .والنهائيةلى اجلوالت التمهيدية وتطبق هذه القاعدة ع .املذكرات اخلطية

أحكام قضائية  إىلوجيوز للفرق املشاركة أثناء املرافعة الشفوية اإلشارة 

تكون قد أصدرت بعد املوعد النهائي احملدد إليداع املذكرات اخلطية، بشرط 
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جديدة مل يتم اإلشارة إليها يف املذكرات  اتثري تلك األحكام دفوع أال

  .اخلطية

علي  يف مرافعت   ىباملسائل اليت أثارها املدع املّدعي نقض نطاق يتحدد .14.6.2

علي  باملسائل اليت أثارها املدعي يف  ىاملّدع نطاق رد يتحدد الشفهية. كما

 املقدم من . ردال

 وقت أي يف املتحّدث على األسئلة طرح احلق يف احملكمة هيئة عضاءأل .14.6.3

 متعّلقة مسائل على أساسي بشكل األسئلة هذه وترّكز .املرافعة خالل

 باملسائل متعّلقة عامة أخرى مواضيع إىل أيضا تتطّرق قد لكنها بالقضية،

متكن الفريق  إىل عدميؤدي ذلك  أال، على القضية تطرحها اليت القانونية

 من إهناء مرافعت  الشفهية.

 النتائج احتسابوكيفية  العالمات
 اخلطية املذكرات نتيجةل خيصص املسابقة، من التمهيدية لجوالتل بالنسبة .15.1

بينما  ،التمهيدية تاجلوال اتعالم من نقاطمن أصل تسع  نقاطثالث  للفريق

 اجلوالت اتعالم من نقاطمن أصل تسع  نقاطست  الشفهية لمرافعةخيصص ل

 .التمهيدية

الدرجة اليت  ىبناء عل يف اجلولة للفريق هيةالشف املرافعة نتيجة احتساب يتم .15.2

حصل عليها كل متسابق من قضاة هيئة احملكمة الثالثة منفردين، مث جتمع عالمة 

 ن. انقطت تسابقني الحتساهبا يف صورة نقاط، يحيث يكون لكل قاض امل

 كل يحصلفس قضاة، ثالثة من احملكمة هيئة تأّلفت حال يف املثال، سبيل علىف             

من املتحدثني بالفريق  متحّدث كل سيحصل حيث ،عالمات تقارير تةس على فريق

 منفردا ، فيتم جتميع العالمات اخلاصة بكل قاض قاض  كل من نتائج ورقة على
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يق الفائز ، مث جتمع النقاط لتحديد الفرنقطتني من كل قاض  ىحيصل كل فريق علو

 . نافسنيمن الفريقني املت

 للفريق اخلطية املذكرات عالمةعن طريق مجع  لجولةمجالية لاإل عالمةال حتتسب .15.3

من  األعلىيعترب الفريق الذي حيقق العالمة ، وللفريق ةالشفهي املرافعة عالمة مع

املرافعة الشفهية هو الفريق الفائز يف تلك املذكرات اخلطية و اتجمموع عالم

 اجلولة.

أكرب عدد من مرات الفوز يف  ىربع فرق اليت حصلت علالنهائي األيتأهل للدور نصف  .15.4

 اجلوالت التمهيدية.

يف عدد مرات الفوز يف اجلوالت التمهيدية، يتم  فريقني أو أكثريف حالة تساوي  .15.5

ية جملموع الدرجات اليت حصل عليها الفريق يف املذكرات اخلطاملفاضلة بينهم طبقا 

 علي  معا.  ىاملدععي واخلاصة بكل من املد

تلك  انتهاء بعد الفرق يف اجلوالت التمهيدية نتائج عن اللجنة املنظمةعلن ت .15.6

موقع  ىالنموذج املعلن عل ويكون ذلك على قبل بداية اجلوالت النهائية،اجلوالت و

  .اللجنة املنظمةاملسابقة من قبل 

طرف احلق يف الطعن  أليهنائية، وليس و ملزمة اللجنة املنظمة هاعلنت اليت النتائج .15.7

 عليها.

 

 / النهائياتالنهائية الجوالت
علي  يف اجلوالت النهائية عن طريق  ىو املدعأد الفريق املمثل للمدعي يتم حتدي .16.1

 يحضور مجيع الفرق املشاركة.  اللجنة املنظمةضرها حتعلنية  قرعة
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سيعد هو الفريق الفائز  الشفهية املرافعات يف األعلى النتيجةى احلاصل عل الفريق .16.2

لن يلتفت خالل اجلوالت نصف النهائية و ،يف كل جولة من اجلوالت نصف النهائية

 نتيجة املذكرات اخلطية للفرق.  إىل

اخلسارة طبقا نتيجة الفوز واجلولة النهائية لن حتتسب  تترأس اليت احملكمة هيئة .16.3

ستعلن نتيجة الفريق الفائز  إمنا، واجلوالت التمهيدية ىللقواعد السارية عل

 بني أعضائها. املداولة السرية  ىبناء علفضل يف اجلولة النهائية املتحدث األو

 تتخذ اهليئة قراراهتا باألغلبية املطلقة. و             

 جلسات املرافعة الشفهية تصوير و تسجيل
 على املسبقة املوافقة على احلصول مّت إذا إاّل وبثها، الشفوية املرافعات تسجيل ُيمنع .17.1

 .اللجنة املنظمةو احملكمة فيها مبا املعنية، األطراف كافة قبل من ذلك

م، أو من ممثليه أو اللجنة املنظمة قبل من إال احملاكمات، خالل التصوير جيوز ال .17.2

 حتددهم اللجنة املنظمة من أعضاء جامعة السلطان قابوس.

 الجوائز
 خطية مذكرة أفضل جائزة .18.1

 الفائز الفريق هويكون  اخلطية املذكرات يف عالمة أعلى ىحصل عل الذي الفريق             

 .اخلطية املذكرات أفضل جبائزة

 مترافع أفضل جائز .18.2

 معدل أعلى على احلاصل علي  املدعى أو املدعي دور يؤدي الذي الشخص .18.2.1

 .متحّدث أفضل جبائزة يفوز التمهيدية الشفهية اجلوالت يف فردي
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 أفضل جلائزة للتأّهل األقل على جولتني يف الترافع املتحّدث على ينبغي .18.2.2

 .متحّدث

 النهائية اجلولة يف مترافع أفضل جائزة .18.3

 متحّدث أفضل جبائزة الفائز هو من النهائية اجلولة يف احملكمة هيئة قضاة يقرر             

 .النهائية اجلولة يف

 ق الفائزةلفرا .18.4

 باملركزين الفائزين نيالفريق عن اجلولة النهائية يف احملكمة هيئة قضاة يعلن             

 . األول والثاين

 اخلاص اإلجناز جائزة .18.5

 ألدائ  فريق يف عضو أو فريقإىل  اخلاص اإلجناز جائزة احملكمة هيئة متنح قد             

    .املسابقة يف امللحوظ أو املتميز

 

 الجزاءات – 1الجدول رقم 
 

  

 9.1 عدم تقدمي املذكرات يف الوقت احملدد كل يوم تأخري  واحدة عننقطة 

جتاوز احلد املطلوب من الكلمات لكل  مرة واحدة انن ختصمانقطت

 مذكرة خاصة باملدعي او املدعى عي .

12.2.1 

نوع اخلط املستخدم يف عدم االلتزام ب مرة واحدةان ختصم اننقطت

 الكتابة

12.2.2 
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خمالفة حجم  ن)إنقطة لكل خمالفة 

مر غري مقبول. ويتم خصم أاخلط 

ساس الفقرة. مثال أالنقطة على 

كان حجم اخلط غري  إذاذلك: 

ماكن يف فقرة أ ةصحيح يف ثالث

واحدة سيتم خصم نقطة واحدة. 

ذا كان حجم اخلط غري صحيح يف إو

 مخس فقراتماكن ولكن يف أمخسة 

 نقاط(.  5خمتلفة ستكون العقوبة 

 عدم االلتزام يحجم اخلط يف املنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.2.3 

 خمالفة املسافة بني السطور ختصم نقطة واحدة مرة واحدة

 12.2.4 عدم االلتزام يحجم اخلط يف اهلوامش ختصم نقطة واحدة مرة واحدة

 اهلوامشعدم االلتزام باملسافة يف  نقطة واحدة مرة واحدة

 12.2.5 لصفحات املذكرة إطاروضع  نقطة واحدة مرة واحدة

 12.2.6 عدم ذكر عنوان املسابقة - نقطة واحدة مرة واحدة

رمز الفريق وصفت  )كمدعي او مدعى  نقطة واحدة مرة واحدة

 علي (

 أسفلعدم ذكر عدد كلمات املذكرة  نقطة واحدة مرة واحدة
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 الصفحة

 ترقيم الصفحات خمالفةنقطة واحدة لكل 

 لكل خمالفة  اننقطت

 

االقسام املطلوبة او  أحدعدم وجود  -

 اضافة قسم   جديد غري مطلوب

12.2.7 

 ترتيب غري صحيح لألقسام نقطة واحدة ختصم مرة واحدة

احلجج القانونية املوضوعية خارج القسم  ثالث نقاط ختصم مرة واحدة

 اخلاص هبا
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