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 : التعريفات .1

 تكون للكلمات والمصطلحات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها:في تطبيق هذه القواعد، 

 والتااي  الفاارا المشاااركة فااي مسااابقة المحكمااة الصااورية العربيااةالتنااافب بااين  إلاا  " تشااير "المسااابقة

ون ماا  المحكمااة الصااورية العربيااة بالتعااايُشاارع علاا  تنايمهااا المركااز اإلداري والتنفيااذي لمسااابقة 

  .الجامعة /الكلية المستضيفة

 "لعربياةاإلا  التناافب باين الفارا المشااركة فاي مساابقة المحكماة الصاورية  تشاير "المساابقة عان بُعاد 

و طبياق ووو   عبر التطبيقات اإللكترونياة المتاةاة علا  الشابكة العنكبوتياة راإلنترنا ت م ال ت المنعقده

 اإلضااافة إلاا ، كمااا تتباا  المسااابقة القواعااد العامااة بتطبيقااات  ىاارم يااتا اعتفاااا عليهااا عةقااا  تيمااز  و 

  .القواعد باللون األةمر والخاصة بعقد المسابقة عن بُعد

  يااذي المركااز اإلداري والتنفيااتا تحضاايرها ماان قباال  افتراضااية"القضااية" تشااير إلاا  مشااكلة قانونيااة

قليمياين فاي والتشاور م  ىبارا  إم  الجهة المستضيفة بالتعاون و ،لمسابقة المحكمة الصورية العربية

 القانون، ويتا التراف  فيها ىالل المسابقة.

 "تعني هيئة المحكمة  و  ي جز  منها. "المحكمة 

  ورية المركااز اإلداري والتنفيااذي لمسااابقة المحكمااة الصااتضااا  عضااا  ماان " هااي لجنااة العليااا"اللجنااة

  اإلشااراع علاا  اااير المسااابقة، جماا لجامعة/الكليااة المستضاايفة ماان مهامهاااو عضااا  ماان االعربيااة 

 .قواعد مسابقة المحكمة الصورية العربية ةسب النتائجالعالمات واإلعالن عن 

  يااة قياايا المااذكرات الخطتبالااذين يضااطلعون  نقااانونييالخباارا  ماان ال"هيئااة المحكمااة" هااي مجموعااة

 والمرافعات الشفهية.

 ثنا  المرافعة الشفهية الجامعة/ الكلية المستضيفةمم ل "  " الكشاع . 

 "هي الجوعت نصف النهائية والجولة النهائية من المسابقة. "النهائيات 

 فياذي لمسااابقة المركاز اإلداري والتن مان قبال تعيينهاايااتا " هاي اللجناة التاي للمساابقة  المناماة "اللجناة

 المحكمة الصورية العربية .مسابقة وفقا لقواعد  المحكمة الصورية العربية

  رمااااز الفريااااق" هااااو ذلااااص الرمااااز الااااذي تخصصاااام اللجنااااة المنامااااة لكاااال فريااااق  تااااا  تسااااجيلم" 

ية وعااد  ، وذلااص ماان مبااد  الشاافافيُعاارع باام فااي المااذكرات الخطيااة والمرافعااات الشاافهيةل  فااي المسااابقة 

 .التعرع عل  هوية الفريق

 "تا التاي يا تعقاد المساابقة عان بُعاد وهاي الجاوعةاال الخاصاة فاي هاي الجاوعت " الجوعت المؤجلاة

عاد ي بناود قوا، وبناا   علا  ماا ياتا ذكاره فامنااابا   إعااد  جادولتها ةساب ماا تاراه اللجناة العلياا للتحكايا

 المسابقة.
 

 : تفسير قواعد المسابقة .2

  تضيفةالمسالجامعة/ الكلية  من قبلاللجنة المحدد  إل  ترال  ية  ائلة تتعلق بتفسير القواعد .. 
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 ساللة  ثناا  السلطة الحصرية لتفسير قواعد المساابقة، وعناد وهاور م عتبرت الجامعة/ الكلية المستضيفة

خصاو  تلاص بإصادار قارار ب الجامعاة/ الكلياة المستضايفة قو تالمسابقة ع تشملها القواعد الحالياة، اا

االقرار  ويكونالمسللة في ضو  قواعد العدالة واإلنصاع،  م    ا المشاركة او لجمي  الفرا نهائي ا وُملز 

 ية حكماة الصاورتعلق  بتفسير القواعد  و تطبيقها، بالتعاون م  المركز اإلداري والتنفياذي لمساابقة الم

 .العربية

   اااوع يااتا نشاار اإليضاااةات والتفساايرات المتعلقاااة بالقواعااد علاا  الموقاا  اإللكترونااي الخاااا

 .بالمسابقة

 ثناا  فاي تقادير اللجناة ة د ارتكابام مخالفاات جسايمفريق عن ي للجنة العليا ااتبعاد مشاركة  يجوو 

  .المسابقة

 : المسابقة مراحل

 تتلل ف المسابقة من مرةلتين:

كال يعكف كل فريق ىالل هاذه المرةلاة علا  إعاداد ماذكرات مكتوباة ل : مرةلة المذكرات الخطية -أ

 .اعفتراضية من المد عي والمد ع  عليم وذلص في ضو  الدفوع الم ار  في القضية

ساابقة فاي يتبارم في هذه المرةلة كل فريق مان الفارا المشااركة فاي الم: مرةلة المرافعة الشفهي ة -ب

 .دع  عليمالمدعي والم التراف  شفهيا  عن كل من

 

 : الجدول الزمني للمسابقة .4

إللكتروناي علا  الموقا  ا إعالنامياتا والجادول الزمناي للمساابقة  الجامعة/ الكلية المستضيفة حددت .4.1

 .الخا  بالمسابقة

 .إعالنم عل  موق  المسابقة يتا ومرااالت الللمسابقة م  الجدول الزمني  يرفق .4.2

 : اللغة .5

قة باللغااة الخطيااة والشاافهية للمساااب و يضااا  اااتجري المراةاالاللغااة العربيااة هااي اللغااة الرااامية للمسااابقة، 

لمركااز ،  و االجامعااة/ الكليااة المستضاايفةقباال  ماانالخاصااة بالمسااابقة كااذلص جمياا  المرااااالت و العربيااة،

 .اإلداري والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية
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 : القضية .6

قضااية إعااداد وصاايالة الالمركااز اإلداري والتنفيااذي لمسااابقة المحكمااة الصااورية العربيااة يتااول   .6.1

 والتشاور م  ىبرا  إقليميين في القانون.ضيفة م  الجهة المستبالتعاون 

و فريق  قد  المشور   و التوجيم ألي طالب ع يحق  ألي عضو ممن شارك في كتابة القضية  ن يُ  .6.2

 .بقةمن الفرا المشاركة في المسا

وع ةساب الجادول الزمناي الاذي ااايتا نشر القضية عل  الموق  اإللكتروني الخا  بالمساابقة  .6.3

 .الجامعة/ الكلية المستضيفةيتا نشره لكل انعقاد من قبل 

  اائلة بخصاو  ثالثاةلكل فريق مشاارك بعاد  ن يقاو  بالتساجيل اإللكتروناي الحاق فاي طار     .6.4

ن ةسب الجدول الزمني الذي ااوع ياتا نشاره لكال انعقااد ماإيضاةات ةول وقائ  القضية وذلص 

 . ، ولن تقبل  ية  ائلة بعد هذا الموعدالجامعة/ الكلية المستضيفةقبل 

ةساب الجادول راالة لارد علا  كافاة األاائلة المُ بتحدياد لجناة ل الجامعة/ الكلياة المستضايفةقو  تا .6.5

، علا   ن ياتا رفا  الكلياة المستضايفةالجامعاة/ الزمني الذي اوع يتا نشره لكال انعقااد مان قبال 

لماا  مكماال   جاز   جميا  اإليضااةات علا  الموقا  اإللكتروناي للمساابقة، وتكاون تلاص اإليضااةات 

 .ورد في وقائ  القضية المطروةة في المسابقة

 : هيئة المحكمة .7

يا كما تُق  كة، مستقلة مهمة تقييا المذكرات الخطية المقدمة من الفرا المشارالمحكمة التتول  هيئة  .7.1

 المرافعة الشفهية لكل عضو من  عضا  تلص الفرا منفردا .

يتا اىتيارها من هيئة المحكمة الخاصة بالجولة النهائية من ىبرا  قانونيين من المجتم  شكل تُ  .7.2

المركز اإلداري والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية بالتعاون م  الجهة قبل 

 .المستضيفة

تضا هيئة المحكمة ثالث قضا ، وفي ةال تعذر ةضور  و ااتمرار مشاركة  ةد القضا  في  .7.3

، يستمر تحكيا الجلسة من قبل القضا  الحاضرين عل   ن يحدد تقييا تلخلل تقني طارئرالجلسة 

 .الحاضرينالقاضي ال الث ةسب المتواط الحسابي لنتيجة تقييا القضا  

 ي  مر طارئ  و سبب ب و الخروج منها وذلص الجلسة  ةضورفي ةال تعذر رئيب الجولة  .7.4

 بصفتم الجديد  " رئيب الجولة".  عضو هيئة المحكمة يمينعنم بالحضور ينوب  تىلل فنير

 ع يمكن تحكيا الجولة من قبل قاضي واةد فقط. .7.5
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ىاصة  تكون مهمة المحك  ا الكش اع تقييا إدار  الجولة وتقييا الفرا المترافعة، واتباع قوانين .7.6

 بتقييا الجوعت عل   ن:

   يكون محكما  صامتا ، وع يشارك في التقييا 

  ليب لم الحق مناقشة  ي مخالفات 

 يقو  بتدوين جمي  المالةاات في النموذج الخا  بم 

  يتا الرجوع لم من قبل اللجنة العليا في ةال وجود  ي تالا من قبل الفريق المتراف  في

 .الجولة

 : المشاركة في المسابقةاختيار الفرق  .8

يل فاارا شااكعربيااة لتالاادعو  إلاا  كلياات القااانون بالجامعااات ال الجامعااة/ الكليااة المستضاايفةوجام ت  .8.1

 للمشاركة في المسابقة.

كليااة الجامعااة/ العلاا  الجامعااات الرالبااة بالمشاااركة إباادا  الرلبااة المبدئيااة ماان ىااالل مراااالة  .8.2

 .في الموق  الرامي للمسابقة المعلنة ةسب إجرا ات التسجيل المستضيفة

بيااة المركااز اإلداري والتنفيااذي لمسااابقة المحكمااة الصااورية العرعلاا  كاال جامعة/كليااة مخاطبااة  .8.3

بخطاب رامي يوضا  اااا الشاخل المخاول باااتال  والارد علا  كافاة المراااالت اإللكتروناي 

عتمااد ولان ياتا ا باإلضافة إل  ضرور  تزويد المركز برقا هاتف لم مزود بتطبياق رالواتساابت، 

  ي مرااالت من  ي جهة  و شخل  ىر.

لرامي  عضا  الفريق المم لين عن جامعة/ كلية، عل  الموق  ايتعين عل  مدرب الفريق تسجيل  .8.4

 :التاليللمسابقة ةسب نموذج التسجيل، مرفقا  

 .هوية شخصية للمدرب للتلكد من ةضوره جلسة التراف  الشفهي 

   الفريااق المشااارك للتلكااد ماان مطابقتهااا ماا  الحاضاارين ىااالل جلسااة هويااة شخصااية لكاال ماان  عضااا

 التراف  الشفهي.

  إفاااااد  رااااامية ماااان إدار  الجامعااااة/ كليااااة ت باااا  تسااااجيل  عضااااا  الفريااااق فااااي المرةلااااة الجامعيااااة

 .ةسب النموذج المبين في الموق  تالماجستيررالبكالوريوست  و ر

و المرةلاااة الجامعياااة رالبكاااالوريوست إلااا   ربعاااة  عضاااا  مااان طلباااة  ثالثاااةيتااللف الفرياااق مااان  .8.5

 فقااااط بكليااااة القااااانون فااااي الجامعااااة المشاااااركة، باإلضااااافة إلااااي ماااادرب الفريااااق رالماجسااااتيرت 

  .وع يجوو للجامعة  ن تشترك بلك ر من فريق



 

ي االد اتيج   عم االستر
 

 

7 
 

 

ابق  ن  عل   ن ع يتضمن الفريق طالبا  من الجامعة ذاتها يشترط  ن يكون جمي   عضا  الفريق  .8.6

 شارك في المسابقة في األعوا  الماضية. 

موعاد  انتهاا ع يجوو بلي ةال من األةوال إجرا   ي تعديل عل   اما  الطلباة المشااركين بعاد  .8.7

 . فريقاألاباب التي قد تؤدي إل  ااتبعاد الويعتبر م ل هذا التعديل من  التسجيل الرامي، 

العربياة  ساابقة المحكماة الصاوريةالكلية المستضيفة والمركز اإلداري والتنفياذي لم/يحق للجامعة .8.8

 عقاد.ديد عدد الجامعات المقبولة للمشاركة في المسابقة ، وذلص ةسب الخطة المتبعة لالنتح

 يجب  ن يتحل   المشاركون برو  رياضية في كل مراةل المسابقة. .8.9

 ة الشافهيةاوا  فاي الماذكرات الخطياة  و  ثناا  المرافعاع يجوو ذكر ااا الجامعة لهيئة المحكمة  .8.10

اماة بعاد ، وإنما يعرع كل فريق باالرمز الاذي وودتام بام اللجناة المن و ما يدل عل  هوية الفريق

 التسجيل النهائي.

 : تسليم المذكرات الخطية .9

 تلتاااز  جميااا  الفااارا المشااااركة بإرااااال الماااذكرات الخطياااة إلااا  اللجناااة المناماااة عبااار الموقااا  .9.1

د مان ةسب الجدول الزمني الذي اوع يتا نشاره لكال انعقاااإللكتروني الخا  بالمسابقة، وذلص 

ماادعيت واةااد  فقااط تُم اال رالىطيااة مااذكر  بواقاا  تسااليا ، وذلااص الجامعااة/ الكليااة المستضاايفةقباال 

 .واةد  فقط تُم ل رالمدع  عليمت ةىطي ومذكر 

ي فااعلا  الفارا المشااركة  ن ترااال الماذكر  الخطياة الخاصااة بكال مان المااد عي والماد ع  عليام  .9.2

ر ت عبر الموق  اإللكتروني الخا  بالمسابقة، وفي ةالة وهاوWord & PDFملفين منفصلين ر

  العياب االة إلصاالالُمر ي عيب تقني في الملفات المرالة تسارع اللجنة المنامة بإبالغ الجهة 

ة  ي ت ااااعة، ولان تتحماال اللجنااة المناماا24التقناي وإعاااد  إراااال الملفااات ىاالل مااد   قصاااها ر

 مسؤولية بعد ذلص.

لااة علاا  موقاا  اللجااايعتمد تقياايا ا .9.3 نااة لمااذكرات الخطيااة علاا  ةسااب النسااخة اإللكترونيااة المحم 

 اإللكتروني دون اواها.

ي تعاديل  إدىاال  و ةاذفها،  ،ع يحق ألي فريق تنقي  المذكرات الخطية، تبديلها، اإلضافة عليهاا .9.4

 .عليها بعد انقضا  المهلة الزمنية المحد د  لتقديمها

 .يفةالجامعة/ الكلية المستضدربي الفرا المتنافسة من قبل يتا إراال المذكرات الخطية لم .9.5

 

9.6.  
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 لمساابقةابإعالن تووي  الفرا وصافاتها قبال موعاد انعقااد  الجامعة/ الكلية المستضيفةقو  اوع ت .9.7

 .عبر الموق  الرامي للمسابقة

ال ةاامستشااارين ىااارجيين وفااي   ويمناا  منعااا  باتااا  تااداول المااذكرات الخطيااة ماا   ي فريااق  ىاار  .9.8

 .من المسابقة المخالف ثبوت المخالفة، يستبعد الفريق

 : المساعدة الخارجية .10

لماذكرات الخطياة للمساابقة، يجاب  ن تقتصار المسااعد  الخارجياة، ااوا  المقدماة اوتجهيز ىالل تحضير 

بين  و ماا شاابم علا  المناقشاة  العاماة للقضاية، واقتارا  بعا  من  ةاد  عضاا  الهيئاة التدريساية  و المادر 

 .المصادر العلمية، والمساعد  اللغوية

 : مصادر البحث .11

لنصاو  االمواثيق والتقارير الدولية فضاال  عان ، اعتفاقيات  :تنوع مصادر البحث بحيث تشمل  .11.1

 القانونية العربية والمقارنة.

ا  رات  و  ثنابلةكا  المحاكا العلياا بالقضاا  المقاارن عناد كتاباة الماذك اعاتعانةيمكن للمشاركين  .11.2

 . المرافعة الشفهية، وذلص وفقا  لما تقرره قواعد المسابقة

 من المستحب  ن تلجل الفرا المشاركة إل  مراج  فقهية عند تناول موضوع القضية. .11.3

 : تقييم المذكرات الخطية .12

 المذكرات الخطية من ةيث مضمونها وشكلها.تقو  هيئة المحكمة بتقييا جمي   .12.1

صاااحيحة القواعاااد كتابااة الماااذكرات الخطيااة بالصاااور  بمشااااركة الفريااق ليااار الملتااز   ااااتبعاد .12.2

ألةاادم المااذكرات الخطيااة عاان الماادعي  و الماادع  علياام  متاادن  وةصااول الفريااق علاا  تقياايا 

 المسابقةي للمنافسة في ععتباره لير جد   درجة  و  قل، وذلص 30بحصولم عل  

 :تتم ل القواعد الشكلية الخاصة بالمذكرات الخطية في اآلتي

ات هااو الحاد األقصا  للكلماو كلمااة ثالثاة  ععالحاد األدنا  لكلماات المااذكر  الخطياة الواةاد   .12.2.1

ش  و لكل مذكر  ىاصة بالمد عي  و المد ع  عليم، وذلص دون ةساب الهوام ابعة  عع كلمة

 الرموو.

، Arabic Simplifiedتكتااب المااذكرات الخطيااة باللغااة العربيااة فقااط، وذلااص بااااتخدا  ىااط  .12.2.2

 Times New Romanوفي ةال ااتخدا  لغة ليار اللغاة العربياة  فالباد مان اااتخدا  ىاط 

 .ذكر المصادر في هوامش الصفحةاوا  في المتن  و عند 

 .1.5درجة، والمسافة بين السطور  14ةجا الخط في المتن هو  .12.2.3
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 فقط. 1درجة، والمسافة  12الخط في الهوامش هو ةجا  .12.2.4

 يراعي عد  وض   ي إطار لصفحات المذكرات الخطية. .12.2.5

 يجااب  ن تشاامل الصاافحة األولااي ماان المااذكر  الخطيااة علاا  عنااوان المسااابقة  وع ، ثااا رمااز .12.2.6

رقيا الفريااق المشااارك، ثااا صاافة المااد عي  و المااد ع  علياام، و ىياارا  عاادد كلمااات المااذكر  وتاا

ون لتلوين لالع المذكر  رالصفحة األول ت  و تغيير  ويشترط ، فحات في  افل الصفحةالص

لنسابة في الصافحة األولا   ن تكاون بااللون األورا بالنسابة للمادعي وبااللون األةمار باالخط 

 للمدع  عليم.

  قسا  رئيسية فقط عل  النحو اآلتي:   ربعةتقسا المذكر  الخطية إلي  .12.2.7

 ثانيا : الوقائ        وع : ملخل الدفوع

 رابعا : الطلبات.                : تفصيل الدفوعثال ا  

 ت......إلخقائمة مصادر –توطئة  –تمهيد  –ع يجوو إضافة  ي قسا جديد كالتالير فهرس  .12.2.8

المخالف   ية مخالفة للقواعد الشكلية الخاصة بالمذكرات الخطية االفة البيان ايعرض الفريق .12.2.9

بجادول  العالمات الخاصة بالمذكرات الخطية، وذلص وفقا  للتفصايل المشاار إلياملالنتقا  من 

 في الصفحة األىير . الجزا ات

ع  خصا درجة الجزا ات الخاصة مان الدرجاة النهائياة لكال ماذكر  ىاصاة بالماد عي والماد  تُ  .12.2.10

 عليم.

ة ماان هيئاا ماان ثااالث  عضااا  تىاصااة بالمااد عي  و المااد ع  علياامرا كاال مااذكر  ىطيااة، اااوا  قااي  تُ  .12.3

درجااة، علاا   ن يكااون  300ذكر  هااو المحكمااة، ويكااون إجمااالي الاادرجات المخصصااة لكاال ُماا

نتيجاة  ذكرات الماد عي والماد ع  عليام معاا  هايإجمالي الدرجات التي يحصل عليها الفريق في ُما

كر  درجاة فاي الماذ 250فعل  ابيل الم ال، إذا ةصل فريق علا  الفريق في المذكرات الخطية، 

 ذكر  درجة في المُ  200الخاصة بالمدع  و الخطية

درجااة  600درجااة ماان  صاال  450الخطيااة الخاصااة بالمااد ع  علياام، فيكااون الفريااق قااد اااجل 

 مخصصة للمذكرات الخطية الخاصة بالفريق.

لة علاا  نمااوذج النتااائج الرااامية للُمااتبقاا  النتااائج المحاارو  مُ  .12.4 ا تا تبليغهااذكرات الخطيااة، وع يااسااج 

 إع بعد انتها  الجولة نصف النهائية من المسابقة.للفرا المشاركة 

 : حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمذكرات الخطية .13

 يتا تبادل المذكرات الخطية بين الفرا المتافسة بإشراع الجهة المستضيفة. 13.1
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لخطية اذكرات بالحق في الطباعة والنشر والتووي  للمُ  الجامعة/ الكلية المستضيفةحتفظ ي 13.2

لتز  لراض التي تستلزمها المسابقة، ويالفرا المشاركة، وذلص في إطار األ المقدمة من

 مئق و عضاالفري عند الطباعة  و النشر  و التووي  باإلشار  إل  ااا الجامعة/ الكلية المستضيفة

 مذكرات الخطية.الُ   عدواالذين 

 :المرافعة الشفهية .14

 :األدوار .14.1

 .المد عي والمد ع  عليم يجب عل  كل فريق  ن يحضر دفاعم للتراف  عن .14.1.1

يجاوو للتراف  عن المد عي  و الماد ع  عليام، و  عضائها عضوين من بينللفرا ةرية اىتيار  .14.1.2

لفرياق  ن ينضا للفريق  ثنا  المرافعة الشفهية عضاو ثالاث تكاون مهمتام التعلياق علا  دفاوع ا

 .كتابيا  فقط ىراآل

يامت صفة الفرياق  ماا مادع   و مادع  عل –رقا الفريق  –راعاا تراف  كتابة يجب عل  كل م .14.1.3

الجامعة لياهر عل  الشاشة ألعضا  هيئة المحكمة م  األىذ باععتبار عد  ذكر ااا الدولة و

 التي ينتمي لها.

دولااة  و يمناا  منعااا  باتااا  اإلفصااا  عاان هويااة المترافاا  لهيئااة المحكمااة اااوا  بااااتخدا  ااااا ال .14.1.4

، وفاي هاالشعار يرمز للدولة  و الجامعاة التاي ينتماي الجامعة  و  يضا  من ىالل اإلشار  بلي 

 ةال مخالفة البند ايتا ىصا ثالث نقاط من الفريق المتراف .

غيار لن يسام  بفات  الميكروفاو عل   عضا  الفريق المترافعين فت  الكاميرا ىالل الجولاة وع .14.1.5

شاة، رالمناق المتراف  وهيئة المحكمة، وفي ةال فت  الميكروفاون ألي اابب مان األااباب م ال

 ثثالاعةتجاج،اععتراض...إلخت من قبل  ةد  عضا  الفرا المترافعة  و مدرب ايتا ىصا 

 .المخالف نقاط من الفريق

 يم.يقو  الفريق الذي يم ل المد عي بالتحدث  وع ، ثا يعقبم الفريق المم ل للمد ع  عل .14.1.6

كمال  و تعاذر ااات عان بُعادالفريق  و  ةد  عضاائم لغرفاة الترافا  الشافهي دىول  تعذرفي ةال  .14.1.7

رعباار تطبيااق الكشااع  إىطااارمادرب الفريااق المترافا  مرافعتاام بسابب ىلاال فنااي طاارئ، علاا  

جلساة ماد  ىمساة عشار دقيقاة إلعااد  انتااا  ال، ويمن  الفرياق ت باألمر بصور  فوريةالواتساب

  مؤجلة.التغيب يتا إعاد  جدولة الجولة وفق بنود الجوعت الفي ةال انقضا  المد  وااتمرار 
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اً مرن يعتبرر الفريرق منسرحبفي حال تعذر الفريق أو أحد أعضائه حضور الجلسة المؤجلة، مالحظة هامة: 

 .سابقة بقرار تتخذه اللجنة العلياالم

 : وةضور الجلسات التواصل  ثنا  المرافعة الشفهية .14.2

ك وع المحكمة و عضاا  الفرياق المشاارهيئة يقتصر الحديث  ثنا  التراف  الشفهي عل   عضا   .14.2.1

علياا المخالفاة تخصاا اللجناة ال ثباوتيسم  بالتخاطب باين  عضاا  الفارا المتنافساة، وفاي ةاال 

 ثالث نقاط من الفريق المخالف بنا   عل  مالةاات الكشاع. 

 ا  الفارا المتنافساة فقاط، باإلضاافة إلا  هيئاةيقتصر الحضاور فاي جميا  الجاوعت علا   عضا .14.2.2

طالماا  المحكمة والكشاع ما عدا الجولة النهائية فيكاون ةضاورها متاا  لكافاة الفارا المشااركة

 .مستضيفةالجامعة/ الكلية ال نم ع يخل بسير الجلسة وقواعد العدالة واإلنصاع التي يقدرها 

وفي فب، الجلسة  و مرافعة الفريق المنااير كل فريق عد  القيا  بلي الوك قد يؤثر عل   عل  .14.2.3

ةااات ةال ثبوت المخالفة تخصا اللجناة العلياا ثاالث نقااط مان الفرياق المخاالف بناا   علا  مال

 الكشاع.

ن عالمساابقة يمن  منعا  باتاا  الكتاباة فاي الخاناة المخصصاة للمحادثاات فاي التطبياق المنعقاد فيام ا .14.2.4

ا   علا  اللجناة العلياا ثاالث نقااط مان الفرياق المخاالف بنا، وفي ةال ثباوت المخالفاة تخصاا بُعد

 مالةاات الكشاع.

ع يساام  بااااتخدا   ي مسااتندات ىااالل المرافعااات الشاافهية، ويساات ن  ماان ذلااص المالةاااات  .14.2.5

تعين لتي قد يسااالمدونة للمرافعة  و النصو  القانونية واعتفاقيات والمواثيق والتقارير الدولية 

 مرافعتم.بها المتراف   ثنا  

 ع يُسم  للفرا المتنافسة التواصل م  القضا  بعد الجلسة من  جل معرفة النتائج. .14.2.6

 : خص ل للمرافعات الشفهيةالوق  المُ  .14.3

د ث فاي خصل لكل فريق ثالثون دقيقة للمرافعة، وع يُسم  إع لعضوين فقط من الفريق التحايُ  .14.3.1

 ي جولة من جوعت المساابقة، ويكاون لكال فرياق الحاق فاي توويا  الوقا  المخص ال لام كماا 

 فريق عن و من  عضا  العل   ن ع تقل المرافعة الشفهية ألي عض المتحدثينيراه منااب ا بين 

مرافعاة  بعد انتهاا بعد اعنتها  من مرافعة فريق المدعي وفريق المدع  عليم  ي ، دقائق عشر  

 ، تمن  هيئة المحكمة ىمسة عشر دقيقة لطر  األائلة واعاتفسارات.الفريقين
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ق ةايقتط  ىمسة دقائق عل  األك ار مان ال الثاين دقيقاة المخصصاة لام لممارااة  ن  قلكل فري .14.3.2

قاارر   و الاارد  علاا  الاانق  رفااي ةالااة المااد ع  علياامت علاا   ناام إذا )الاانق  رفااي ةالااة المااد عي

 .المد عي عد  التعليق عل  مرافعة المد ع  عليم، فال يكون للمد ع  عليم ةق التعليق

 .ةول كيفية تووي  وقتم، قبل انطالا الجولة الكشاععن تبليغ  مسئوع  يكون كل فريق  .14.3.3

ب ىما(المتبق اي لام وذلاص مان ىاالل رفا  إشاارات  تنبيم المتحادث إلا  الوقا  الكشاعيتعين عل   .14.3.4

 .دقائق، ودقيقتان، ودقيقة واةد ت، كما يُعلا المحكمة عند انتها  الوق 

 : تجاوو الوق  المخص ل للتحد ث .14.4

 .يجوو لرئيب المحكمة تمديد وق  التحد ث للسما  للمتحد ث بإنها  مرافعتم .14.4.1

 .اإلضافية عن ثالث دقائقفي جمي  األةوال، ع يجوو  ن تزيد مد   التحد ث  .14.4.2

 عل  مد  إضافية مماثلة.  الفريق المنافب، يجب  ن يحصل للفريقعند من  مد  إضافية  .14.4.3

هاائي، نفي ةالة عد  اعاتفاد  من الوق  اإلضافي للفريق، فإن هاذا الوقا  ياتا ىساارتم بشاكل  .14.4.4

 دون  ن يؤثر ذلص عل  النتيجة بلي شكل.

علياا مان بالوقا  المحادد للترافا  الشافهي تخصاا اللجناة ال في ةاال عاد  التازا  الفرياق المترافا  .14.4.5

 الفريق المخالف نقطتين بنا   عل  مالةاات الكشاع.

 : نطاا المرافعات الشفهية .14.5

طباق وتُ  ،خطياةذكرات اللا يتا ذكاره فاي الُما دفع ا ير  ثنا  المرافعة الشفهية ع يحق ألي فريق  ن يُ  .14.5.1

هائيااة فااي الجولااة النيجااوو جمياا  جااوعت المسااابقة ماعاادا الجولااة النهائيااة ةيااث هااذه القاعااد  علاا  

المرافعاة  ويجوو للفرا المشاركة  ثنا  ،لا ترد في المذكرات الخطيةبحجج إضافية التراف  والدف  

ات ذكرالُما حادد إلياداعالشفهية اإلشار  إل   ةكا  قضائية تكون قد  ُصدرت بعد الموعد النهائي المُ 

 .ت الخطيةجديد  لا يتا اإلشار  إليها في المذكرا دفوع االخطية، بشرط  ن ع ت ير تلص األةكا  

تحادد يكماا  ،يتحدد نطااا نقا  الماد عي بالمساائل التاي  ثارهاا الماد ع  عليام فاي مرافعتام الشافهية .14.5.2

 نطاا رد المد ع  عليم بالمسائل التي  ثارها المد عي في النق  المقد  منم.

 بعااد اعنتهااا  ماان مرافعااة فريااقعضااا  هيئااة المحكمااة الحااق فااي طاار  األااائلة علاا  المتحااد ث أل .14.5.3

شاار ، تماان  هيئاة المحكمااة ىمساة عمرافعااة الفاريقينالمادعي وفرياق الماادع  عليام  ي بعااد انتهاا  

 دقيقة لطر  األائلة واعاتفسارات.
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 : للجوالت التمهيدية والربع نهائية العالمات وكيفية احتساب النتائج .15

 -:الجوالت التمهيدية

ث نقااط خصال لنتيجاة الماذكرات الخطياة للفرياق ثاالبالنسبة للجوعت التمهيدية مان المساابقة، يُ  .15.1

اط من  صل تس  نقاط من عالمات الجوعت التمهيدية، بينماا يخصال للمرافعاة الشافهية اا  نقا

 .التمهيديةمن  صل تس  نقاط من عالمات الجوعت 

ليهاا كال يتا اةتساب نتيجة المرافعة الشفهية للفرياق فاي الجولاة بناا   علا  الدرجاة التاي ةصال ع .15.2

فااي  بهاعةتساااجماا  عالمااة المتسااابقين نفااردين، ثااا تُ ضااا  هيئااة المحكمااة ال الثااة مُ متسااابق ماان قُ 

 . نقطتان قاض  صور  نقاط، بحيث يكون لكل 

 ااتة   ضاا ، فسيحصال كال فرياق علا ة المحكمة من ثالثة قُ ف  هيئتللفعل  ابيل الم ال، في ةال 

ة نتاائج تحد ث من المتحادثين باالفريق علا  ورقاتقارير بالعالمات التي نالها، ةيث ايحصل كل مُ 

تاين منفاردا  ويحصال كال فرياق علا  نقط قااض  جمي  العالمات الخاصة بكل ، فيتا تُ قاض  من كل 

 يق الفائز من الفريقين المتباريين. جم  النقاط لتحديد الفرثا تُ  قاض  من كل 

رياق ما  ذكرات الخطياة للفعان طرياق جما  عالماة الُماالتمهيدياة حتسب العالمة اإلجمالية للجولة تُ  .15.3

عالماات  حقاق العالماة األعلا  مان مجماوععتبار الفرياق الاذي يُ عالمة المرافعة الشفهية للفريق، ويُ 

  .ئيالنها رب الهو الفريق الفائز في تلص الجولة ويتلهل للدور  ذكرات الخطية والمرافعة الشفهيةالمُ 

الفاوو  لعادد ماراتفي ةالة تساوم فريقين  و  ك ر في ةاصل العالماات، ياتا المفاضالة بيانها طبقاا   .15.4

  في الجوعت التمهيدية. 

 ماتالعال في ةال تساوم فريقين  و  ك ر في عدد مرات الفوو، يتا المفاضلة بينها طبقا  لمجموع .15.5

 التي ةصل عليها الفريق في الُمذكرات الخطية .

عدد  ة العربيةتحدد اللجنة العليا بالتنسيق م  المركز اإلداري والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصوري .15.6

تاائج عتبار النتُ الفرا المؤهلة للجولة الرب  النهائية بناا   علا  عادد الفارا المشااركة فاي المساابقة، 

 نامة ُملزمة ونهائية، وليب ألي طرع الحق في الطعن عليها.التي تعلنها اللجنة الم

 -الجوالت الربع النهائي:

وفاق  صافة مادعي  و مادع  عليامتشارك الفرا المؤهلة للدور الرب  النهائي في جولة واةد  فقاط ب .15.7

 .اللجنة المنامةجريها قرعة ت
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، يتا المفاضلة بينها طبقا  ةاصل العالمات المرافعات الشفهية في ةال تساوم فريقين  و  ك ر في .15.8

 لمجموع العالمات التي ةصل عليها الفريق في الُمذكرات الخطية .

 : النهائيات  .16

نااة اللجيتحاادد الفريااق المم اال للمااد عي  و المااد ع  علياام فااي الجااوعت عاان طريااق قرعااة تجريهااا  .16.1

 المنامة.

 فاي كال مان عتبر الفريق الحاصل عل  النتيجة األعل  في المرافعات الشفهية، هو الفرياق الفاائزيُ  .16.2

لماذكرات انهائية والجوعت النهائية، ولن يُلتف  ىالل هذه الجاوعت إلا  نتيجاة  النصفالجوعت 

 الخطية للفرا. 

قواعااد ر  طبقااا  للحتسب نتيجااة الفااوو والخساااـهيئااة المحكمااة التااي تتاار س الجولااة النهائيااة لاان تاا .16.3

ي الجولاة فالسارية عل  الجوعت التمهيدية، ولكن اتعلن نتيجة الفريق الفائز والمتحدث األفضل 

 . ة المطلقةوتتخذ الهيئة قراراتها باألللبي ،النهائية بنا   علي المداولة السرية بين  عضائها

 : جلسات المرافعة الشفهية وتصويرتسجيل  .17

قبال  ل  ذلاص مانيُمن  تسجيل المرافعات الشفهية وب  ها، إع  إذا تا الحصول عل  الموافقة المسبقة ع .17.1

 .الجامعة/ الكلية المستضيفةكافة األطراع المعنية، باات نا  

  .الجامعة/ الكلية المستضيفة باات نا ع يجوو التصوير ىالل المحاكمات،  .17.2
 

 : الجوائز .18

 عن المدعي: جائز   فضل مذكر  ىطية .18.1

  .عن المدعيالفريق الذي يحصل عل   عل  عالمة في المذكرات الخطية 

 جائز   فضل مذكر  ىطية عن المدع  عليم: .18.2

 الفريق الذي يحصل عل   عل  عالمة في المذكرات الخطية عن المدع  عليم.

 : في الجوعت التمهيدية جائز   فضل متراف  .18.3

ت المد ع  عليم الحاصل عل   عل  معدل فردي في الجوعالشخل الذي يؤدي دور المد عي  و  .18.3.1

 .الشفهية التمهيدية يفوو بجائز   فضل متحد ث

 .ل لجائز   فضل متحد ثللتلهالتراف  في جولتين عل  األقل  للمتحدثينبغي  .18.3.2

 : جائز   فضل متراف  في الجولة النهائية .18.4

 .ةالنهائي الجولة الفائز بجائز   فضل متحد ث فيالمتراف  تقرر هيئة المحكمة في الجولة النهائية من هو 
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 : الفريق الفائز .19

 بعد الجولة النهائية عن الفريق الفائز بالمسابقة.  الجامعة/ الكلية المستضيفةعلن ت

 

 و االحتجاجالشكاوي  .20

 يقتصر إراال الشكوم واعةتجاج عل  مم ل الفريق في المسابقة فقط.  .20.1

  مفي ةال كان لدم الفريق المتراف  شكوم  و اةتجاج وجب عل  مم ل الفريق التواصل  .20.2

ق تطبير ، عبر نموذج يتا إراال لمم ل الفريق عبالجامعة/ الكلية المستضيفةالكشاع مم ل 

ر  ل فتىال ، ولن يتا ااتال   ي شكوم  و اةتجاج إع من قبل مم ل الفريق فقطرالواتسابت

 .عن بُعد قصاها نصف ااعة بعد انتها  وق  المرافعة الشفهية 
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 جدول الجزاءات

 

 

 

 الجزاء المخالفة القاعدة

 نقطة عن كل يو  تلىير في الوق  المحدد مدعي عليمت –ر مدع  عد  تقديا مذكر   9.1

12.2.1 
 نقطة تخصا مر  واةد  كلمة  7000تجاوو الحد المطلوب من الكلمات 

 نقطة تخصا مر  واةد   كلمة  3000عد  تحقيق الحد األدن  المطلوب من الكلمات 

12.2.2 

  عربيةال عد  اعلتزا  بنوع الخط في المتن باللغة العربية  و لير
 ىطا  في الصفحة  نقطة تخصا مر  واةد  لكل ثالثة

 الواةد  

 ليرعد  اعلتزا  بنوع الخط في الهامش باللغة العربية  و 

 العربية

 ىطا  في الصفحة  نقطة تخصا مر  واةد  لكل ثالثة

 الواةد  

 بحجا الخط في المتن  و المسافة بين السطور عد  اعلتزا  12.2.3
 ىطا  في الصفحة  نقطة تخصا مر  واةد  لكل ثالثة

 الواةد  

 رعد  اعلتزا  بحجا الخط في الهامش  و المسافة بين السطو 12.2.4
 ىطا  في الصفحة  مر  واةد  لكل ثالثة نقطة تخصا

 الواةد  

 نقطة تخصا مر  واةد  وض  إطار لصفحات المذكر  12.2.5

12.2.6 

 نقطة تخصا مر  واةد  عد  ذكر ااا المسابقة

 نقطة تخصا مر  واةد  عد  ذكر رمز الفريق

 نقطة تخصا مر  واةد  مدع  عليمت –عد  ذكر صفة الفريق رمدعي 

 نقطة تخصا مر  واةد  عد  ذكر عدد كلمات المذكر  في  افل الصفحة 

 نقطة تخصا مر  واةد   ورات –ر ةمر   و تغيير لون الخط عد  تلوين الصفحة

 نقطة تخصا مر  واةد  عد  ترقيا الصفحات

 مره واةد  نقطتان تخصمان  عة ربعد   ترتيب األقسا   األربعة  و عد  ذكر  ةد األقسا  األ 12.2.7

 نقطة تخصا مر  واةد  إضافة قسا جديد عل  األقسا  األربعة الرئيسية 12.2.8
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