
 

 الالئحة الفنية للبطولة الدولية الرابعة لمناظرات المدارس باللغة العربية
 

 مقدمـــــة:

مناظرات حظيت البطوالت الدولية لمناظرات المدارس باللغة العربية بمكانة مرموقة من خالل ارتباطها باسم مركز 

في تأسيس ونشرِّ علم المناظرة والحوار باللغة العربية ليصل  –عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع  –قطر 

صداها إلى أنحاء العالم كافة. وتعتبر هذه البطوالت حافزاً هاماً لإلبداع الفكري، فهي تشجع الطلبة على ممارسة التفكير 

ومن جانب آخر تساهم في النهوض باللغة العربية  ،وصقل شخصياتهم القيادية ومهاراتهم اللغويةالناقد، والبحث والدراسة، 

 كي تصول وتجول بين المتناظرين ومن مختلف البالد الناطقة وغير الناطقة بها.

 

يسعى كل  كما تؤكد هذه البطوالت إدراك قيادتنا الرشيدة بمدى أهمية الحوار البناء وتبادل وجهات النظر بين طرفين

منهما للدفاع عن وجهة نظره باألدلة والحجج والبراهين المتنوعة محاوالً تفنيد رأي الطرف اآلخر للقبول أو الرفض من 

والدول بما يحقق وكذلك دورها في التقارب والتعايش بين األفراد والطوائف  ،بينهم خالل التنافس الشريف وبث روح النجاح

 ترجمة حقيقية لما يرمي إليه المركز. وهذا بدوره ،األهداف السامية

 

وقد أصبحت هذه البطوالت من أهم األحداث الثقافية ذات العالمة المميزة في سجل الفعاليات الوطنية والعالمية في 

لمناظرات المدارس الرابعة وبهذه المناسبة يتشرف مركز مناظرات قطر بدعوتكم للمشاركة في البطولة الدولية  ،دولة قطر

 إتقان هذا الفن الراقي ونشره.  بهدفتمكين الشباب ومخاطبة عقولهم المبدعة  بهدفة العربية في نسختها الجديدة باللغ

 

 بالتوفيق لجميع المشاركين تمنياتنامع خالص 

 
 

 أولية مالحظات .1
 

 تغيير القواعد الواردة في هذه الوثيقة.مركز مناظرات قطر يحق ل .1
 دناه.أالمذكورة  قواعدال على تغييرات أيسوف يتم إعالم المشاركين عن  .2
  .القواعد المذكورة أدناه إلى الوصول بطولةال في مشاركباستطاعة أي  .3

 

 الفرق المشاركة .2
 
   دولته. يمثلبتسجيل فريق واحد دولة مشاركة  يسمح لكل .1
 . وتسليم الوثائق المطلوبةالفريق األسرع في إنهاء قبول مشاركة مركز مناظرات قطرل قيح .2

 . برفقة مدرب واحد الغير احتياط( 1أساسيين،  3) طالب 4يتكون الفريق من  .3
 

 لشروط التسجي .3
 

 سنة. 18إلى  15يسمح فقط بمشاركة طلبة المرحلة الثانوية، الذين تتراوح أعمارهم بين  .1

 ذلك. أثناء إقامة البطولة. وإرفاق وثيقة رسمية تثبتفي المرحلة الثانوية مقيداً  الطالبأن يكون يشترط  .2

 

 رسوم التسجيل .4
 يجب على المشاركين دفع الرسوم التالي:        

 
 .مشارك طالب مريكي لكلأدوالر  100 .1
ب الذي المدر لتدريب قطر مناظرات أكاديميةحضور  الرسوم هذه وتشملللمدرب،  مريكيأدوالر  200 .2

 الدورة ألول مرة. يحضر
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 وقدرها رسوم دفع عليها يجب نفسه المدرب إرسال في وترغب السابقة، البطوالت في شاركت التيدول ال .3
  التدريبية الدورة الرسوم تلك إضافية، بحيث تغطي تدريبات وتلقي األكاديمية لحضور أمريكي دوالر 400

يتحمل المدرب رسوم تذكرة السفر واإلقامة في  بشرط أن، أعاله المذكورة التسجيل رسوم إلى باإلضافة
 مركز والتي سيتكفلالدوحة، ماعدا المواصالت ووجبات الطعام والمواد التعليمية المقدمة خالل الدورة 

 بتوفيرها له. قطر مناظرات

 مســـؤوليات المـــدرب  .1
 

 .بالبطولة الفريق المشارك المدرب يصاحب أن يجب .1
 .البطولةإقامة عند  عاماً  19عن ال الفريق ب ن ال يقل عمر مدرأيجب  .2
التي يقدمها مركز مناظرات قطر وذلك فقط  - ورش تدريب المدربين -الحضور والمشاركة في أكاديمية مناظرات قطر  .3

 في بطوالت المدارس الدولية والتي ينظمها المركز. المشاركين للمرة األولىللمدربين 

من الطلبة  ةامل على فنون المناظرة وقوانينها، وتوضيح جميع المهارات المطلوباختيار الطلبة وتدريبهم التدريب الك .4

 وتوضيح آلية التقييم من خالل تقديم أقوى المواقف والحجج، وتفنّيد مواقف وحجج الفريق المنافس. 

 تزويد الطلبة بالمعلومات والمعارف والوسائل التعليمية المتعلقة بالمناظرات والمعتمدة من مركز مناظرات قطر.  .5

المخاطبات الرسمية، إرسال وثائق الطلبة،  -العمل كحلقة وصل بين مركز مناظرات قطر والمؤسسة التعليمية المشاركة  .6

 . - استالم تأشيرات وتذاكر السفر وتسليمها للطلبة

 إلى دولة قطر. جراءات سفرهم ومرافقتهم إتواجد الطلبة في المطار وتسهيل  التأكد من .7

 اإلشراف الكامل على فريقه طوال فترة البطولة.  .8

 االلتزام بقوانين ونظم البطولة المدرجة في هذه الالئحة أو من خالل تعميمات المركز وإلزام جميع أعضاء الفريق بها.  .9

 أثناء البطولة. تحكيمناظر التي تكلفه بها لجنة الت التااللتزام بتحكيم جوال .10

 لها خالل فعاليات البطولة. وسفير   ،ة لدولتهفالمدرب صورة مشرّ  .11

  
 

 المحكـــــمون والتحكـــــيم  .2
 

يون ودولّيون معتمدون من قبل مركز مناظرات قطر. ويجب أن المناظرة في البطولة محكمون محل يدير جميع جوالت .1

 دون ضابط الوقت. مثال (9 – 5 – 3أعضاء لجنة التحكيم فردياً )يكون عدد 

يدير المناظرة في العادة شخص يسمى "رئيس الجلسة" حيث يقوم بطرح القضية والتعريف بالمتحدثين قبل إعطائهم  . .2
 ومن واجباته: ،الخطاب كما أنه يحافظ على نظام المناظرة وسيرها

  ذا كان من األقلية إذا كان في األغلبية أما إ - التعليق على األداء.إصدار الحكم مع بيان األسباب، بعد
 .-يترك أحد محكمي األغلبية ليعلن النتيجة و التبرير

   بناء على تصويت المحكمين باإلجماع أو  وليس التعادل., يصدر قراراً بالفوز أو الخسارة(
 األغلبية(

 ما لم يخل ذلك بالنظام, ويكون  - وقائع المناظرة. عدم التدخل أو التعليق على أداء المتناظرين أثناء
 - تدخل رئيس الجلسة في هذه الحالة بطلب النظام فقط دون التأثير على سير المناظرة

 خارج حدود النقاش لعرض  .عدم التأثر والتأثير على المحكمين اآلخرين أثناء إصدار القرار(
 وجهات النظر بين المحكمين(

 أو،يغادر الحضور  يأمر رئيس الجلسة بإخالء مكان المناظرة "القاعة" أو أن وبعد نهاية كل مناظرة 
وتعود مرة  تغادر لجنة التحكيم مكان المناظرة وتختلي في مكان معزول للتداول في أمر النتيجة.

 أخرى إلى مكان المناظرة إلعالن النتيجة.

     ويجب عليه  ن الفائز مباشرة بعد إعاليجب على رئيس لجنة التحكيم تقديم تبرير حول الحكم
ر الوقت يالمتناظرين إذا طلب منهم وتوف ية الراجعة الفردية لجميعوعلى بقية المحكمين تقديم التغذ

 سير البطولة لذلك بدون عرقلة

  دور ضابط الوقت
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بالضرب مرة واحدة هو التنبيه واإلشارة إلى المتحدثين بالوقت وما تبقى لهم منه بواسطة دق الجرس أو التصفيق. فيقوم  .3
دقائق عند انتهاء الوقت المحدد  6دقائق ومّرتين بعد  5بعد مرور الدقيقة األولى من الخطاب وأخرى بعد 

معلناً  ثانية 25 و بعد دقائق 6ويقوم بالضرب المتواصل بعد مرور  ،ولتنبيه المتحدث إلى ضرورة إنهاء كلمته
 إضافة من المتحدث.   عدم قبول أي

أما في جوالت  ،يدير المناظرة رئيس الجلسة ويساعده محكمون وضابط الوقت –أول خمس جوالت  –تصفيات في جوالت ال .4

 و النهائي يزيد عدد أفراد لجنة التحكيم بما تقضيه اللجنة المنظمةالربع نهائي والنصف نهائي وقبل النهائي 

 نظـــام البطولـــة وتوزيـــع الفـــرق .3

 
للتناظر  متقاربة المستوى( للحصول على فرق Power Matchنظام مسابقات القوة )يستخدم مركز مناظرات قطر  .1

، يتم توزيع الفرق بشكل عشوائي في الجولة األولى تأهل أفضل الفرقدون اإلضرار بفرص  في كل جولة

ي قوة وبعد إعالن نتيجة الجولة األولى وتحديد الجولة الثانية ترتب الفرق بناء على التقارب ف ،دون اقتراع

األمر الذي يساهم في  ؛عاد تحديد ترتيب الفرق من جديد تبعاً للنظام المذكوري   وبعد كل جولة ،الِفرق والمستوى

ومن المحتمل أن يتناظر فريقان معينان أكثر  ،وضمان إتاحة الفرص المتساوية لكل فريقرفع مستوى البطولة 

في  –مواالة أو معارضة  –من مرة في جوالت التصفية األولى ويمكن أن يتكرر توزيع الفرق بنفس الموقف 

 أكثر من جولة. ولذا ال يحق ألي فريق أو مدرب االعتراض على التوزيع.  

 ـة:معـــايير ترتيـــب الفـــرق الفـــائزة فـــي البطولــ .4

ستراتيجية إقناعاً مع األخذ باالعتبار األسلوب واإلوالردود يقرر المحكمون الفريق الفائز على أساس تقديمه ألكثر الحجج والبراهين 
 المعتمدة.

 
 يتم ترتيب الفرق الفائزة في البطولة حسب المعايير اآلتية:

 الفوز والخسارة. .1
 مجموع النقاط. .2
 الفرق في الدرجات. .3

 توزيع الدرجات:معـــايير  .5

 وتمنح على أساس ثالثة معايير وهي: ،( درجة100ناظر هي مائة )تالدرجة الكبرى لتقييم كل م
 

 .درجة(: وهو كل ما يتضمنه الخطاب من حجج وأفكار وأدلة وردود 40المحتوى ) .1
 المداخالت والرد عليها.درجة(: وهو التواصل ولغة الجسد واإليماءات واللغة والثقة بالنفس وعرض  40األسلوب ) .2
 درجة(: وهي تنظيم الخطاب والترابط المنطقي وأداء المتحدث للدور المناط به وانسجامه مع الفريق.    20ستراتيجية )اإل .3

 قـــرارات المحكمـــين: .6

الطلبة المتناظرين وقائعها وأحداثها وتصرفات المحكمين الخاصة بنتائج الجوالت، ومن أحكام لوائح البطولة تعتبر قرارات 
 والمدربين نهائية، وال يسمح الطعن فيها.

 

 :قاعـــة المنـــاظرة .7

رئيس الجلسة صالحيته القانونية.  ال يحق ألي من الفرق المتناظرة االعتراض على صالحية مكان المناظرة "القاعة" متى ما أقر  
 شأن اللقاء.كما ال يجوز لهم مغادرة المكان طالما لم يتخذ القرار النهائي ب

 
 

 :الوقـــت .8
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 بين كل خطاب وآخر( واحدة" دقيقة" ،ة تقريباً دقيق 50) دقيقة. 44الوقت الكلي للمناظرة )عرض األفكار + التلخيص( هو 
 
 

 :الـــتظلم .9

مدة  -هو االعتراض الذي يقدمه مدرب الفريق إلى لجنة الشكاوي والتظلم مباشرة بعد االنتهاء من المناظرة في أسرع وقت ممكن 
والبد من أخذ النقاط التالية بعين االعتبار أثناء كتابة  ،قديم التظلم الغياً وال يؤخذ بهوإال فسيعتبر الحق في ت ، - أقصاها ساعة واحدة

 التظلم:
 قرار المحكمين نهائي وغير قابل للنقاش بعد تسليم استمارة النتائج لغرفة التحكم. .1
 رجى تقديم هذا االعتراض إلى لجنة التظلم. في حال وجود أي اعتراض على النتيجة ي .2
 مناظرة ستقوم باتخاذ القرار المناسب لحماية مصالح جميع األطراف.  ة التظلم أي خلل فني في إدارة أيإذا وجدت لجن .3
 يجب أن يقدم التظلم في شكل خطاب موقع من مسؤول البعثة و ال يقبل من غيره .4

 :االحتجـــاج أثنـــاء المنـــاظرة .10

 مخالفة لقواعد المناظرة مثل: انتباه الرئيس تجاه أي االعتراض الذي يّقدمه المتناظر إلى رئيس الجلسة أثناء المناظرة للفتوهو 
 

 استخدام لغة غير مهذبة أو تصرفات غير محمودة أو تجاوز المدة المحددة للمداخلة أو الخوض في األمور الحساسة.  .1
قار المناظر وازدرائه لخصمه أو وصفه بالجهل أو قلة الفهم، بما في ذلك ستهزاء وسخرية وكل ما يشير إلى احتا  .2

 الضحك والغمز والهمز واللمز.

 

 قواعـــــد المنـــــاظرة: .11

غير أنه على الرغم من اختالف أشكال  ،لمشاركين فيها اتباعها واحترامهاتخضع المناظرة لقواعد صارمة يتعين على األفراد ا
أن جميعها ت كسب المشاركين المهارات الالزمة للحوار والنقاش شرط التزام جميع المتناظرين بالقواعد  المناظرات وأنواعها إال 

 نفسها.
على كل فريق يتألف كّل منهما من ثالثة متحدثين. ويتعين   –فريٍق مواٍل وفريٍق معارض  –تجرى المناظرة بين فريقين  .1

 العمل بشكل جماعي لطرح موقفه وحججه المؤيدة أو المعارضة للقضية المطروحة. 
دقائق بالترتيب متبادلين األدوار بين الفريقين، حيث يفتتح القضية فريق المواالة  6يتحدث كل مشارك في المناظرة لمدة  .2

 ثم يليه فريق المعارضة.
دقائق إلى فريق المعارضة. ويسمح بخطاب  4ومدته  –يص األفكار واآلراء تلخ –تعطى األسبقية في تقديم خطاب الرد  .3

 جديدة. أي معلومة أو  الخصممن  الرد فقط للمتحدث األول أو الثاني من كال الفريقين، وال يسمح خالله بتقديم أي مداخلة
يتعاون أفراد الفريق الواحد للفوز بالمناظرة بعرض أكثر الحجج إقناعاً وإثباتاً لرأيهم سواًء أكان معارضاً أم موالياً  .4

الحجج التي يطرحها الفريق اآلخر. ولذلك يتعين على أفراد الفريق محاولة توزيع  تفنيد (وبالرد بشكل فعال على)للقضية، 
 حدث بحجة مختلفة ومكّملة لحجج زمالئه مع الرد بصورة مناسبة على الفريق الخصم.الحجج فيما بينهم بحيث يدلي كل مت

 اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية في الجدال أثناء التناظر. مثل  النصوص الدينية عدم استخدام  .5
 عدم رفع الّصوت فوق المسموح به أو استخدام ألفاظ جارحة أو خارجة عن الموضوع. .6
 بالوقت المحدد وبالهدوء وعدم االنفعال.االلتزام  .7

 

 المداخلـــة: .12

 لتحقيق األهداف التالية:  )بعد موافقة المتحدث( هي مقاطعة قصيرة للمتحدث يقوم بها الفريق الخصم

 لطرح تساؤل واستفهام 

  إليضاح نقطة معينة 

  لتشتيت أفكار المتحدث 

 لتصحيح المتحدث وتنبيهه إلى التناقض في كالمه 
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 قواعـــد المداخلـــة:
 

ما عدا خطابات الرد حيث ال يسمح بطرح  يجوزالقيام بالمداخالت بعد الدقيقة األولى وقبل الدقيقة األخيرة من كلمة المتحدث الخصم
 –المداخلة . ويدق الجرس مرة واحدة إيذاناً بفتح باب المداخلة. ولطرح المداخلة يتعين على المداخل الوقوف لطلب المداخلة فيها
قبول   يفضلثانية، و 15وللمتحدث الحرية في قبول المداخلة أو رفضها. تكون المداخلة قصيرة وال تدوم أكثر من  –بلفظ مداخلة 

 .خطابالأو مداخلتين خالل  )على األقل( مداخلة
ضة قبل الشروع في تقديم مداخلة ثانية على األقل بعد كل مداخلة مقبولة كانت أو مرفو 15يجب على جميع أعضاء الفريق انتظار 

 أخرى(
 

 :أدوار المتحـــدثين  .13

 

 المعارضة  المواالة

 
 دقائق(: 6خطاب المتحدث األول )

 االفتتاح ) للفت نظر الجمهور ( .1
التعريف بالقضية ) من؟ وماذا؟ وأين؟ ومتى؟   .2

 ( وكيف؟
 موقف الفريق .3
 مكونات الخطاب ) الحجج التي يقدمها الفريق .4
 وشرح وتوضيحتحديد : الحجج .5
 تلخيص الخطاب .6

  
 دقائق(: 6خطاب المتحدث األول )

 االفتتاح  .1
 موقف الفريق .2
 مكونات الخطاب .3
 تفنيد المتحدث األول من فريق المواالة  .4
 تحديد وشرح وتوضيح: الحجج .5
 تلخيص الخطاب .6

 
 دقائق(: 6خطاب المتحدث الثاني )

 االفتتاح .1
 تفنيد حجج المتحدث األول من المعارضة. .2
 تحديد وشرح وتوضيح.: الحجج .3
 تلخيص الخطاب .4

  
 دقائق(: 6خطاب المتحدث الثاني )

 االفتتاح .1
الرّد على حجج المتحدث الثاني من فريق  .2

 المواالة.
 تحديد وشرح وتوضيح.:  الحجج .3
 تلخيص الخطاب .4
 

 
 دقائق(: 6خطاب المتحدث الثالث )

 االفتتاح .1
تفنيد الحجج المهّمة التي طرحها المتحدث األول  .2

 والثاني من فريق المعارضة.
 من وجهة نظر فريقه. مناقشة محاور المناظرة .3
 تلخيص الخطاب .4

  
 دقائق(: 6خطاب المتحدث الثالث )

 االفتتاح .1
تفنيد الحجج المهّمة التي طرحها المتحدث  .2

 األول والثاني من فريق المواالة.
 مناقشة محاور المناظرة من وجهة نظر فريقه. .3
 تلخيص الخطاب .4
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 دقائق( 4خطاب رد المواالة )

   لقى بعد  خطاب رد فريق المعارضةي 

   لقيه المتحدث األول أو الثاني من فريق ي
 المواالة

 
 

 مقدمة مختصرة .1
تحديد نقاط القوة  لفريق المواالة ونقاط  .2

 الضعف لفريق المعارضة.
 بيان سبب استحقاق فريقه للفوز. .3

  
 دقائق( 4خطاب رد المعارضة )

   خطاب رد فريق المواالةلقى قبل ي 

   لقيه المتحدث األول أو الثاني من فريق ي
 المعارضة

 
 مقدمة مختصرة .1
تحديد نقاط القوة لفريق المعارضة ونقاط  .2

 الضعف لفريق المواالة.
 بيان سبب استحقاق فريقه للفوز. .3

 
 

 أســـــئلة متكــــررة

 

 ماهي المناظرة؟ .1
عبارة عن مواجهة بالغية بين متحدثين اثنين أو أكثر حول قضية معينة ضمن وقت المناظرة هي شكل من أشكال الخطاب العام، 

محدد. وحسب التعاريف الواردة في القاموس بشكل عام، فإن المناظرة نقاش رسمي يدور حول قضية معينة ويتم في جلسة عامة 
َتعارضة أو م تصادمة، وغالباً ما تنتهي بتصويت من الجمهور م فيها حجج م  أولجنة تحكيم حيث ي ْفضي هذا التصويت إلى ترجيح  ت قد 

 كف ة حجج أحد الطرفين.
 

وبناء على ذلك نستخلص أن المناظرة مسابقة رسمية تحكمها ضوابط معينة تقام في إطار محدد ويديرها رئيس هيئة تحكيم. وقد 
ات ألصول وقواعد معينة حيث تعرض قضية تشمل المناظرة متحدثين أفراداً أو ِفرقاً تضم عدة متحدثين، كما تخضع المناظر

ا لتقديم حججهم وإثباتاتهم. وبناًء على ما سبق فالمناظرات تجري المناظرة على الفريقين المتناظرين وي   منح كال الفريقين وقًتا محدًدّ
ثو كال الفريقين حججهم والدفاع عنها / للمزيد من المعلومات يرج ٍم يَقدم فيها متحدِّ نظ   ى الدخول على الرابط أدناه:في جوٍّ م 

ar-debate-is-ar/what-debating-and-http://www.qatardebate.org/debate 
 

 ماهي بطولة المناظرات؟ .2
تتحدى مهارات اإلنسان في التفكير والتحليل والنقد حيث يحاول كل فريق إثبات هي منافسة علمية ذهنية لغوية رفيعة المستوى 

وجهة نظره أو موقفه حول موضوع المناظرة إلى اإلقناع بالدالئل العقلية والمنطقية، األمر الذي ي مكن المتناظر من االطالع على 
 مختلف أنواع العلوم ألنها تتناول موضوعات إنسانية وعصرية. 

 

 بطولة؟للمنظم المن  .3
عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم  –ت نّظم البطوالت الدولية لمناظرات المدارس باللغة العربية من قبل مركز مناظرات قطر 

 5825الكائن في المدينة التعليمية بدولة قطر، وعنوانه: ص.ب:  –وهي مؤسسة غير ربحية  -وتنمية المجتمع
 

 خبرة سابقة في فن المناظرة؟هل تستوجب المشاركة في البطولة  .4
ليس من الضروري أن يكون للمشاركين الخبرة في فن المناظرة، ولكن من الضروري أن ينالوا قسطاً من التدريب من خالل 

 مدربيهم للتعرف على القواعد والقوانين المتبعة في المناظرات وليتسنى لهم المشاركة في البطولة بفاعلية ونجاح.
 

 غة العربية الفصحى؟هل المناظرة بالل .5
نعم، ستكون المناظرة باللغة العربية الفصحى. وهي فرصة ذهبية يقدمها المركز لالستفادة في تحسين األداء اللغوي لدى الطلبه 

 سواء. الناطقين بالعربية وغير الناطقين بها على حدٍ 
 

 ماالقضايا التي تتناولها بطولة المناظرات؟ .6
 بقضايا اجتماعية وصحية وتعليمية واقتصادية وسياسية راهنة.ستكون مواضيع المناظرة متعلقة 

 

 متى يتم إعالن قضايا المناظرة؟ .7

http://www.qatardebate.org/debate-and-debating-ar/what-is-debate-ar
http://www.qatardebate.org/debate-and-debating-ar/what-is-debate-ar
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 من بدء البطولة، حيث سيتم التناظر حول هذه القضايا في البطولة دون ترتيب.  األقلعلى  تعلن القضايا للفرق المشاركة قبل شهر
 

 كيف يتلقى الطلبة التدريب على فن المناظرة؟ .8
 طرق للتدرب على فن المناظرة هي: هناك عدة

  سيوجه مركز مناظرات قطر دعوة )للدول التي ستشارك ألول مرة( لحضور مدربيهم ورش عمل ستقام في
 دولة قطر قبل البطولة بوقٍت كاٍف لتلقي التدريبات الالزمة. 

  يكون ذلك قبل بدء بإمكان الدول المشاركة إرسال مدربيهم إلى دولة قطر لتلقي تدريبات إضافية، شرط أن
 البطولة بشهر على األقل، وعليهم تحمل تكاليف تذاكر السفر والسكن والمواصالت.

 .قراءة المواد التعليمية المقدمة من المركز بتمعن وروية 
 

 لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفصل الثالث والرابع.  مالحظة: *
 
 

 مهارات من أدربهم في مجال المناظرات باللغة العربية؟هل توجد كتب أستطيع استخدامها لتطوير مهاراتي أو  .9
نعم توجد هنالك كتب متخصصة قام بنشرها مركز مناظرات قطر وهي متاحة للجميع وتستطيع تحميلها بصيغة إلكترونية من 

 الموقع اإللكتروني لمركز مناظرات قطر على الروابط أدناه:  
 كتاب المرشد:  .1

ar-ar/almurshed-http://www.qatardebate.org/publications 
 

 كتاب قاموس مصطلحات المناظرة: .10
ar-ionarydict-ar/qd-http://www.qatardebate.org/publications 
 

 كتاب المدخل إلى فن المناظرة: .11
ar-debating-of-art-the-to-ar/introduction-http://www.qatardebate.org/publications 
 

المناظرة أستطيع استخدامها لتطوير نفسي أو من أدربهم في مجال هل توجد مواد تدريبية متاحة في فن  .12
 المناظرات باللغة العربية؟

للحصول  توجد مواد تدريبية خاصة بالمركز لمختلف الفئات والمراحل. تستطيع التواصل معنا عن طريق البريد اإللكتروني التالي
 qatardebate@qf.org.qaعلى مواد تدريبية تساعدك : 

 

 هل توجد هنالك مناظرات مسجلة أستطيع االطالع عليها لتعزيز مهاراتي في مجال المناظرة؟ .13
ا في قناة مركز نعم توجد العديد من المناظرات والفعاليات األخرى واألفالم الوثائقية عن المناظرات باللغة العربية تستطيع أن تجده

 مناظرات قطر في موقع اليوتيوب في الرابط أدناه: 
http://www.youtube.com/channel/UCTXMwdXqpPNfL7WZz64ZE4w 

 
ة الدولية الثانية لمناظرات الجامعات بين جامعة الخرطوم وتحتوي القناة على العديد من المناظرات القوية مثل نصف نهائي للبطول

 :والجامعة األردنية
http://www.youtube.com/watch?v=a4px06fhkBc 

 

 لعام الدراسي؟كيف يمكنني بشكل عام االنضمام للدورات التدريبية المحلية التي ينظمها المركز خالل ا .14
 يتم اإلعالن عنها في مواقع التواصل االجتماعي أو على موقع المركز اإللكتروني.

 

كيف أستطيع أن أحصل على مساعدة من مركز مناظرات قطر ألبدأ برنامج خاص بالمناظرة في المؤسسة التي  .15
 ؟أنتمي إليها

ة حسب حاجتها من تدريب أو مواد تعليمية وذلك بمراسلتنا على يقدم المركز الدعم الكافي للمؤسسات التعليمية التي تحتاج مساعد
 qatardebate@qf.org.qaالعنوان اإللكتروني التالي مع توضيح طبيعة المساعدة: 

 

 للمناظرات؟  يما الهدف من إنشاء ناد .16

http://www.qatardebate.org/publications-ar/almurshed-ar
http://www.qatardebate.org/publications-ar/almurshed-ar
http://www.qatardebate.org/publications-ar/qd-dictionary-ar
http://www.qatardebate.org/publications-ar/qd-dictionary-ar
http://www.qatardebate.org/publications-ar/introduction-to-the-art-of-debating-ar
http://www.qatardebate.org/publications-ar/introduction-to-the-art-of-debating-ar
mailto:qatardebate@qf.org.qa
http://www.youtube.com/channel/UCTXMwdXqpPNfL7WZz64ZE4w
http://www.youtube.com/channel/UCTXMwdXqpPNfL7WZz64ZE4w
http://www.youtube.com/watch?v=a4px06fhkBc
http://www.youtube.com/watch?v=a4px06fhkBc
mailto:qatardebate@qf.org.qa
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 (. 2نشر ثقافة وفن الحوار محلياً ودولياً وعالمياً وتعزيز مكانة اللغة العربية لدى الشباب. ولمزيد من المعلومات انظر صفحه رقم )
 

 للمناظرات في المؤسسات التعليمية المختلفة؟ يل يقوم المركز برعاية تأسيس نواده .17
للمناظرات في  يأي مبادرات إلنشاء نواد –معنوي ية والدعم التقديم التدريب والمواد التعليم –المركز يدعو ويشجع ويرعى 

 المؤسسات التعليمية المختلفة محلياً ودولياً.
 

 للمناظرات؟ يالتعليمية المختلفة لتأسيس نواد هل يدعم المركز مادياً المؤسسات .18
 للمناظرات وهذا من مسؤوليات المؤسسة التعليمية. ديركز بأي مبالغ مادية إلنشاء نواال يتكفل الم

 

 للمناظرات؟ يدمها المركز في حال تأسيس أي نادماهي الخدمات التي يق .19
 تقديم التدريب الالزم والكافي لمنتسبي النوادي وتشجيعهم على إقامة الدوريات والبطوالت المحلية حسب رغبة المؤسسات التعليمية.

 
 

 للمناظرات؟ يربية ينطبق عليها شرط تأسيس نوادللدول غيرالناطقة باللغة العهل المؤسسات التعليمية  .20
ليس شرطاً أساسياً ولكن يشترط تزويد المركز بتقرير سنوي يوضح األنشطة والفعاليات التي قامت بها المؤسسة لخدمة ونشر ثقافة 

 المناظرات باللغة العربية بين الطلبة.
 

 كيف يجري التحكيم؟ .21
م محكمون محليون ودوليون تلقوا التدريب من مركز مناظرات حيث يتم التحكيم باستخدام معايير يتولى التحكي

ترشد المحكمين إلى الوصول إلى النتائج المنطقية وتقديم األسباب  تدريبهم عليها(والمحكمين واضحة )سيتم توزيعها على 

لكل قاعة  في العادة النهائي. سيوفر المركز ثالثة حكامالعقالنية للعالمات التي أعطوها لكل فريق باإلضافة إلى القرار 

مناظرة للتحكيم بين الفرق، والفريق الفائز في المناظرة هو من يقدم أقوى المواقف والحجج، ويفّند مواقف وحجج الفريق 

ركين قبل حضورهم المنافس، و سيتم تحديد الفائز ودرجات تقييم المتحدثين بما يتفق مع الئحة التقييم التي ستقدم للمشا

 للمشاركة. لمزيد من المعلومات انظر الفصل الثامن.
 

 عند إعالن موضوع القضية، ما هو الوقت المسموح به؟ .22

 ( دقيقة فقط للتحضير.20الفترة المسموح بها هي عشرون )
 

 ما الذي يتوجب على الفريق فعله أثناء فترة التحضير؟ .23

وسيلة  أو بأشخاص من خارج الفريق، أو أييتعّين على الفريق االستعداد للمناظرة دون االستعانة بالمدرب 

ويمكن للفريق استخدام المواد المطبوعة للتحضير بشرط أال يتم إدخالها إلى قاعة  ،لكترونية من حاسب آلي أو غير ذلكإ

 المناظرة.
 

 لة المناظرة؟ما الذي يترتب على تأخر المتناظرين عن جو .24

( دقيقة من موعد بدء المناظرة فإنه يكون خاسراً بدون تناظر، 15إذا تأخر أي فريق عن الحضور خمس عشرة )

 ويكون الفريق الحاضر فائزاً.
 

 متحدثين في البطولة؟ 10كيف يتم اختيار أفضل  .25

البطولة، حيث ال يجوز  جوالت األولى من 5جوالت على األقل لكل متحدث من أصل الــ  3يتم احتساب متوسط 

 جوالت على األقل. 3للمتناظر المنافسة على لقب )أفضل متحدث( إن لم يشارك في 
 

 هل اللغة العربية من المعايير األساسية المؤهلة للفوز؟ .26
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 ( ولكن تخصص عشر32.2الالئحة )( من 32هناك معايير شاملة لتحديد الفوز والخسارة موضحة في مادة )

 أصل أربعين درجة.درجات للغة من 

 

 هل معيار التقييم لغير الناطقين بالعربية نفسه للناطق بها؟  .27

 في هذه الحالة يتم تجاوز األخطاء اللغوية ولكن ينظر إلى اللغة العربية المفهومة الواضحة.

 

 هل هناك خطوط حمراء للرأي الشخصي للمتناظر في القضايا المطروحة؟  .28

 خصي في المناظرة ما لم يتجاوز االستدالل المنطقي في المحاججة والتفنيد.بإمكان المتناظر توظيف رأيه الش

 

 هل سيقوم المركز بالتقاط صور فوتوغرافية شخصية وجماعية للمشاركين؟  .29

نعم، ألن الصور تؤرخ لحظات المشاركين الجميلة. كما أن المركز سيستخدمها للتقارير اإلخبارية في المنشورات 

 المطبوعات أو الجرائد والمجالت المحلية والدولية.اإللكترونية أو 

 

 نشر صوري؟  ب عدم رغبتيعلي فعله إلبالغ المركز ما الذي يتوجب .30

على المشارك عدم التوقيع بالموافقة على "استمارة عدم ممانعة من التصوير في البطولة". وضرورة تنبيه اللجنة 

 ن قبل بدء أي فعالية.المنظمة أو القائمين على البطولة أو حتى المصوري

 

 هل يجب علي أن أبلغ الصحفي الذي يجري مقابلة معي في عدم رغبتي بالتقاط الصور أو نشرها؟ .31

 على المشارك تنبيه الصحفي بذلك قبل إجراء المقابلة.

 

 هل سيقوم مركز مناظرات قطر بتسجيل فيديو للمناظرة التي أتحدث فيها؟ .32

رسميين مخولين منه، عن طريق الفيديو بعض الفعاليات والجوالت نعم، سيسجل المركز، من قبل مصورين 

  المختلفة للبطولة وحفل الختام.

 

هل سيستعمل المركز المناظرة المسجلة ألغراض تعليمية وتدريبية أو نشرها في مواقع التواصل االجتماعي أو  .33

 اليوتيوب؟

هادفة للربح ولغايات تعليمية خاصة فقط  نعم، سيستخدم المركز المناظرة المسجلة في الفيديو ألغراض غير

 بالمركز أو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مثل التدريس والتدريب والبحوث والتقارير اإلخبارية.

 

 

 
 


