
 :مكتوبةالمذكرات ال تقييم -رابعاً 

عليه في  ىالخاصة بكل من المَدعي والمَدع مكتوبةن ترسل المذكرة الأعلى الكليات المشاركة  .1
 .(PDF & Wordملفين منفصلين )

نما ُيكتب الرمز الذي سوف ُيمنح للفريق من قبل مكتوبةة اسم الجامعة في المذكرات العدم كتاب .2 ، وا 
 6سماء الطلبة المشاركين وهو الخميس الموافق أاللجنة المنظمة عقب الموعد النهائي إلرسال 

  . م2020فبراير 
على المناقشة العامة للقضية، واقتراح  مكتوبةالمذكرات ال الفريق عند إعداد مدربيقتصر دور  .3

 بعض المصادر العلمية، والمساعدة اللغوية.
عليه دون  ىالمَدع أوالحد األقصى للكلمات هو خمسة آالف كلمة لكل مذكرة خاصة بالمَدعي  .4

 الهوامش.حساب 
على أن يكون حجم  ،Simplified Arabicباللغة العربية فقط وباستخدام خط  ُتكتب المذكرات .5

 ،12وحجم الخط في الهوامش هو  ،1.5درجة، والمسافة بين السطور  14لخط في المتن هو ا
 فقط. 1والمسافة 

واًل، ثم رمز الفريق أعلى عنوان المسابقة  مكتوبةل الصفحة األولى من المذكرة المتن تشأيجب  .6
يجب و لصفحة. ا أسفلعدد كلمات المذكرة في  اعليه وأخيرً ى المَدع أوالمشارك، ثم صفة المَدعي 

 الصفحة. أسفليكون ترقيم الصفحات في منتصف  أن
 الوقائع -2الموضوع  -1اآلتي:أقسام رئيسية فقط على النحو  خمسةن تتضمن المذكرة أيجب  .7

 الطلبات. -5الدفوع  تفصيل  -4ملخص الدفوع  -3
خصم من  اسالفة البيان سوف يترتب عليه مكتوبةلشكلية المتعلقة بالمذكرات الأية مخالفة للقواعد ا .8

 جدول الجزاءات المرفق. وفق المكتوبةالعالمات الخاصة بالمذكرات 
ويكون إجمالي  منفرد،عليه بشكل  كان مدعيًا أو ُمدعًيالكل فريق سواء  مكتوبةيتم تقييم المذكرات ال .9

 ت التي يحصلن يكون إجمالي الدرجاأدرجة، على  100الدرجات المخصصة لكل مذكرة هو 
  .المكتوبةا هي نتيجة الفريق في المذكرات عليه معً  ىالمَدع أوعي في مذكرات المد كله الفريق عليها

في مذكرة  درجة 70ودرجة في مذكرة المَدعي  50إذا تحصل الفريق على  على سبيل المثال،
درجة مخصصة للمذكرات  200 أصلدرجة من  120عليه، يكون الفريق قد تحصل على  ىالمَدع

 المخصصة للفريق. مكتوبةال
المكتب  أحد أعضاءن تتكون من أعلى  مكتوبة،تتولى هيئة مستقلة تقييم المذكرات ال .10

وعضو محكم من  ،للمحاكمات الصورية بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس الدائم التنفيذي
 .القضاء اإلداري قضاة محكمةوعضو محكم من  ،حدى الكليات المشاركةإ



مذكرة  أفضلعلى عالمات )أسوف يتم اإلعالن فقط عن نتيجة المذكرة المتحصلة على    .11
 ( في اليوم األخير من المسابقة.مكتوبة

 


