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  الواليات املتحدة األمريكيةالالئحة الفنية لبطولة 

 باللغة العربية الجامعاتملناظرات 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ مقدمة  ـــ ــ  ــ

 

حظيت البطوالت الدولية لمناظرات الجامعات باللغة العربية بمكانة مرموقة من خالل 

عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع  –ارتباطها باسم مركز مناظرات قطر 

في تأسيس ونشر علم المناظرة والحوار باللغة العربية ليصل صداها إلى أنحاء العالم  –

 كافة. 

طوالت حافزاً هاماً لإلبداع الفكري، فهي تشجع الطلبة على ممارسة التفكير وتعتبر هذه الب

الناقد، والبحث والدراسة وصقل شخصياتهم القيادية ومهاراتهم اللغوية، ومن جانب آخر 

تساهم في النهوض باللغة العربية وتعزيزها بين المتناظرين من مختلف البالد الناطقة 

 وغير الناطقة بها.

 

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

 الفعاليات الوطنية والعالمية في دولة قطر.

 

 بالتوفيق لجميع المشاركين تمنياتنامع خالص 
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ــ ـــ ــ ـــ ــــ التســـــجيل ـ ـــ ــ  ــ

 الفرق المشاركة: .1

واآلخر سيكون على قائمة االنتظار ويتكون كل يسمح لكل جامعة بتسجيل فريقين ، أحدهما أساسي 

 -فريق من خمسة أعضاء كالتالي: 

 احتياط( 1أساسيين،  3أربعة طلبة يشكلون الفريق )  -1

 يكون لكل فريق قائد مسؤول عن تسجيل بقية أعضاء الفريق -2

 يتم قبول الفرق من على قائمة االنتظار بأسبقية التسجيل -3

 

 شروط التسجيل: .2

المتناظر طالباً مسجالً في مرحلة ما قبل التخرج ) البكالوريس( من يجب أن يكون  -1

 .الجامعة التي يمثلها بغض النظر عن الكلية أو السنة الدراسية التي ينتمي إليها

على كل متناظر تقديم خطاب رسمي يفيد أنه مازال مسجالً في مرحلة ما قبل التخرج  -2

 من الجامعة أثناء إقامة البطولة.

 أشهر المشاركة في البطولة أيضاً. 6ب الذين أنهوا دراستهم في آخر يسمح للطال -3

 

 -الورشة التدريبية: .3

على جميع المدربين المسجلين حضور ورشة التدريب على التحكيم التي سيقوم المركز بموافاتكم 

 بتفاصيلها الحقاً.

 

 -تسجيل المدرب: .4

معلوماته كاملة حسب موقع التسجيل التابع للمركز ترشح الجامعة مدرب لتدريب الفريق وذلك بتسجيل 

 ويتم تحميل خطاب ترشيح المدرب موقعاً ومعتمداً بختم الجامعة.

كما أنه يجب إرفاق الوثائق التالية على الموقع عند تسجيل المدرب، معتمدة بختم الجامعة وتوقيع 

 المدرب:

 صورة شخصية حديثة. −
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 خطاب الترشيح من الجامعة. −

 جواز سفر ساري المفعول ال تقل صالحيته عن ستة أشهر.نسخة من  −

 

 تسجيل الطلبة: .5

 يتم تسجيل الطلبة بإرفاق الوثائق التالية:

وثيقة رسمية من إدارة الجامعة تثبت إن الطالب مسجالً في مرحلة ما قبل التخرج من  -1

 الجامعة ) البكالوريس (.

 اللغة العربية.استمارة تسجيل الطالب، على أن تستكمل إلكترونياً وب −

 نسخة من جواز سفر كل طالب، سارية المفعول وال تقل صالحيته عن ستة أشهر. −

ينبغي على المدرب ضرورة تسجيل وإرفاق جميع مستندات التسجيل المطلوبة عبر  -2

 موقع التسجيل اإللكتروني التابع للبطولة.

 

 مسؤوليات المدرب: .6

ريب المحكمين التي سيتم يشترط على المدرب الحضور والمشاركة في ورشة تد −

 إعالمهم بتفاصيلها من قبل المركز.

يختار الطلبة ويدربهم التدريب الكامل على فنون المناظرة وقوانينها، مع توضيح  −

جميع المهارات المطلوبة من الطلبة وآلية التقييم من خالل تقديم أقوى المواقف 

 والحجج، وتفنيد مواقف وحجج الفريق المنافس.

ة بالمعلومات والمعارف والوسائل التعليمية المتعلقة بالمناظرات يزود الطلب −

 والمعتمدة من مركز مناظرات قطر.

يعمل كحلقة وصل بين مركز مناظرات قطر والمؤسسة التعليمية المشاركة )  −

المخاطبات الرسمية، وإرسال وثائق الطلبة، واستالم تأشيرات وتذاكر السفر 

 وتسليمها للطلبة(

 إشرافاً كامالً على فريقه طوال فترة البطولة.يشرف  −

يلتزم بقوانين ونظم البطولة المدرجة في هذه الالئحة أو من خالل تعليمات المركز  −

 وإلزام جميع أعضاء الفريق بها.

 بلتزم بتحكيم جوالت التناظر أثناء البطولة. −

 قواعد المناظرة: .7
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يتألف كل منهما من  – فريق موال وفريق معارض –تجري المناظرة بين فريقين  .1

 ثالثة متحدثين.

(  20سيتم اإلعالن عن القضية ) موضوع المناظرة ( وتحديد موقف الفريق البديل )  .2

 دقيقة من بدء جولة المناظرة.

دقائق بالترتيب متبادلين األدوار بين متحدثي  7يتحدث كل مشارك في المناظرة لمدة  .3

 الفريقين.

 دقائق. 3رد إلى فريق المعارضة ومدته تعطي األسبقية في تقديم خطاب ال .4

 عدم استخدام النصوص الدينية مثل اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية. .5

 عدم استخدام أسلوب وألفاظ جارحة. .6

 االلتزام بالوقت المحدد وبالهدوء وعدم االنفعال. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوار المتحـــدثين .8
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 المعارضة  المواالة

 

 دقائق(: 7المتحدث األول )خطاب 

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

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

 
 

 دقائق(: 7خطاب المتحدث األول )

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

 

 دقائق(: 7خطاب المتحدث الثاني )

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

 
 

 دقائق(: 7خطاب المتحدث الثاني )

 االفتتاح. .1
 تفنيد حجج المتحدث الثاني من فريق المواالة. .2
 الحجج : تحديد وشرح وتوضيح. .3
 تلخيص الخطاب. .4

 

 دقائق(: 7خطاب المتحدث الثالث )

 االفتتاح. .1

تفنيد الحجج المهّمة التي طرحها المتحدث األول  .2

 والثاني من فريق المعارضة.

 فريقه.من وجهة نظر  مناقشة محاور المناظرة .3

 تلخيص الخطاب. .4

 
 

 دقائق(: 7خطاب 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

   

 

 

 دقائق( 3خطاب رد المواالة )

 المعارضة.يُلقى بعد  خطاب رد فريق  −

يُلقيه المتحدث األول أو الثاني من فريق  −

 .المواالة

 

 مقدمة مختصرة. .1

تحديد نقاط القوة  لفريق المواالة ونقاط  .2

 الضعف لفريق المعارضة.

 بيان سبب استحقاق فريقه للفوز. .3

 
 

 دقائق( 3خطاب رد المعارضة )

 يُلقى قبل خطاب رد فريق المواالة. −

الثاني من فريق يُلقيه المتحدث األول أو  −

 المعارضة.

 

 مقدمة مختصرة. .1

تحديد نقاط القوة لفريق المعارضة ونقاط  .2

 الضعف لفريق المواالة.

 بيان سبب استحقاق فريقه للفوز. .3

 :المداخلـــة .9
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 هي مقاطعة قصيرة للمتحدث يقوم بها الفريق الخصم )بعد موافقة المتحدث( لتحقيق األهداف التالية:

 .واستفهامطرح تساؤل  .1

 .إيضاح نقطة معينة .2

 .تشتيت أفكار المتحدث .3

 تصحيح المتحدث وتنبيهه إلى التناقض في كالمه. .4

 :قواعـــد المداخلـــة .10

يجوزالقيام بالمداخالت بعد الدقيقة األولى وقبل الدقيقة األخيرة من خطاب المتحدث  •

 .ما عدا خطابات الرد حيث ال يسمح بطرح المداخلة فيهاالخصم 

 سيقوم ضابط الوقت باإلشارة إلى بدء وانتهاء وقت المداخالت  •

وللمتحدث  –بلفظ مداخلة  –لطرح المداخلة يتعين على المتناظر الوقوف لطلب المداخلة  •

ثانية وال يسمح بطلب  15الحرية في قبول المداخلة أو رفضها. ال تتجاوز المداخلة 

 داخلة السابقة.ثانية من الم 15المداخلة األخرى إال بعد مرور 

 يفضل قبول مداخلة أو مداخلتين خالل الخطاب •

 

 :االحتجـــاج أثنـــاء المنـــاظرة .11

وهو االعتراض الذي يقّدمه المتناظر إلى رئيس الجلسة أثناء المناظرة للفت انتباه الرئيس تجاه أي 

 مخالفة لقواعد المناظرة مثل:

تجاوز المدة المحددة للمداخلة  استخدام لغة غير مهذبة أو تصرفات غير محمودة أو .1

 أو الخوض في األمور الحساسة.

 ستهزاء وسخرية وكل ما يشير إلى احتقار المناظر وازدرائه لخصمه ا .2

 يتم ذكر االحتجاج خالل خطاب المتحدث. .3

 

 

 

 

 

 

 

 :التحكيم .12
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يدير جميع جوالت المناظرة في البطولة محكمون معتمدون من قبل مركز مناظرات  .1

 ويكون عدد أعضاء لجنة التحكيم فردياً  دون احتساب ضابط الوقت.قطر. 

يدير المناظرة في العادة شخص يلقب ب"رئيس الجلسة" ويساعده محكمون وضابط  .2

 الوقت.

يقوم "رئيس الجلسة" بطرح القضية والتعريف بالمتحدثين قبل إعطائهم الخطاب كما  .3

 ه:أنه يحافظ على نظام المناظرة وسيرها، ومن واجبات

إصدار قرار الفوز أو الخسارة مع بيان األسباب )بناًء على تصويت المحكمين  •

باإلجماع أو األغلبية( وتقديم التغذية الراجعة الفردية للمتناظرين بعد انتهاء 

 المناظرة.

يسمح بتدخل رئيس الجلسة في حالة مخالفة النظام فقط دون التأثير على سير  •

 ام"المناظرة. وذلك بقوله كلمة "نظ

عدم التدخل أو التعليق على أداء المتناظرين أثناء وقائع المناظرة. )ما لم يخلُّ  •

ذلك بالنظام، ويكون تدخل رئيس الجلسة في هذه الحالة بطلب النظام فقط دون 

 التأثير على سير المناظرة(.

عدم التأثير على المحكمين اآلخرين أثناء إصدار القرار. )خارج حدود النقاش  •

 هات النظر بين المحكمين(.لعرض وج

يطلب رئيس الجلسة من الجميع مغادرة قاعة المناظرة أو مغادرة لجنة التحكيم  •

 للتداول في أمر النتيجة والعودة إلعالنها.

يقوم ضابط الوقت باإلشارة إلى المتحدثين بالوقت وما تبقى لهم منه بواسطة دق الجرس  .4

رور الدقيقة األولى من الخطاب وأخرى أو التصفيق. فيقوم بالضرب مرة واحدة بعد م

دقائق عند انتهاء الوقت المحدد ولتنبيه المتحدث إلى  5دقائق ومّرتين بعد  4بعد 

ثانية  25دقائق و بعد  5ضرورة إنهاء كلمته، ويقوم بالضرب المتواصل بعد مرور 

 معلناً عدم قبول أي إضافة من المتحدث. 

 

 :التظلم .13

هو االعتراض الذي يقدمه مدرب الفريق إلى لجنة الشكاوى والتظلم مباشرة بعد االنتهاء من المناظرة 

الغياً وال يؤخذ ، وإال فسيعتبر الحق في تقديم التظلم -مدة أقصاها ساعة واحدة  -في أسرع وقت ممكن 

 ، والبد من أخذ النقاط التالية بعين االعتبار أثناء كتابة التظلم:به

المحكمين نهائي وغير قابل للنقاش بعد تسليم استمارة النتائج لغرفة  قرار •

 التحكم.

إذا وجدت لجنة الشكاوى أي خلل فني في إدارة أي مناظرة ستقوم باتخاذ  •

 القرارالمناسب لحماية مصالح جميع األطراف.
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يجب أن يقدم التظلم في شكل خطاب موقع من مسؤول البعثة وال يقبل من  •

 غيره.

 

 :لبطولة وتوزيع الفرقنظام ا .14

( للحصول على فرق متقاربة المستوى للتناظر Power Matchيستخدم مركز مناظرات قطر نظام )

 في كل جولة ما عدى جولة أولى حيث يتم توزع الفرق المتناظرة بطريقة عشوائية.

ويمكن أن يتكرر توزيع من المحتمل أن يتقابل فريقان معينان أكثر من مرة في جوالت التصفية األولى 

في أكثر من جولة. لذا ال يحق ألي فريق أو مدرب  –مواالة أو معارضة  –الفرق بنفس الموقف 

 االعتراض على التوزيع.

 

 :معايير ترتيب الفرق الفائزة في البطولة .15

اً للقضية، يفوز الفريق بالمناظرة بعرض أكثر الحجج إقناعاً وإثباتاً لرأيهم سواًء أكان معارضاً أم موالي

وبالرد بشكل فعال على تفنيد الحجج التي يطرحها الفريق اآلخر. ولذلك يتعين على أفراد الفريق محاولة 

توزيع الحجج فيما بينهم بحيث يدلي كل متحدث بحجة مختلفة ومكملة لحجج زمالئه مع الرد بصورة 

 مناسبة على الفريق الخصم,

 المعايير التالية: يتم ترتيب الفرق الفائزة في البطولة حسب

 الفوز والخسارة. .1

 مجموع النقاط. .2

 الفرق في الدرجات. .3

 

 

 

 

 

 

 :معايير توزيع الدرجات .16
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 ( درجة، وتمنح على أساس ثالثة معايير وهي:100الدرجة الكبرى لتقييم كل متناظر هي مائة )

 

 .درجة(: وهو كل ما يتضمنه الخطاب من حجج وأفكار وأدلة وردود 40المحتوى ) .1

درجة(: وهو التواصل ولغة الجسد واإليماءات واللغة والثقة بالنفس  40األسلوب ) .2

 وعرض المداخالت والرد عليها.

درجة(: وهي تنظيم الخطاب والترابط المنطقي وأداء المتحدث  20اإلستراتيجية ) .3

 للدور المناط به وانسجامه مع الفريق.

 

 :قرارات المحكمين .17

قاعة والذي يحدد فوز وخسارة الفرق أو معاقبة أحد المتناظرين نهائي وال قرار لجنة التحكيم في كل 

 يجوز الطعن به.

 

 :الوقت .18

 دقيقة 60الوقت الكلي للمناظرة حوالي 

 

 :مالحظات عامة .19

 .يحق لمركز مناظرات قطر تغيير القواعد الواردة في هذه الوثيقة عند الضرورة .4

 .القواعد المذكورة أعالهسيتم إعالم المشاركين عن أي تغييرات على  .5
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