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 تعريف المناظرة :

المناظرة هي مواجهة طالبية بين فريقين متنافسين من الطلبة، أحدهم يؤيد القضية المطروحة ويسمى بالمواالة، واآلخر 
ً لضوابط وقواعد محددة تنظم  يعارض القضية المطروحة ويسمى بالمعارضة، وذلك في جلسة يسودها النقاش والجدال وفقا

 عملية التناظر.

وللمناظرة عدة أشكال وأنواع ومجاالت، ويلتزم القائمون على بطولة مناظرات الجامعات على تقديم شكل من أشكال المناظرة 
 التعليمية والمعتمدة دوليا حرصا على تطوير الطلبة وتثقيفهم بطريقة ترفيهية.

 :البطولة أهداف 

 اعد على نشر المعرفة ويفسح المجال لالختالف والتنوع المثري.ترسيخ ثقافة الحوار الهادف والبناء الذي يس .1
صقل مواهب الطلبة وتمكينهم من إتقان فنون التعبير والمناقشة والجدل الهادف في ظل احترام الرأي اآلخر ولو كان  .2

 مخالفا.
 تشجيع الطلبة على التعبير عن آرائهم وتقبل اآلراء المختلفة والتفاعل معها دون تصادم. .3
 اب الطلبة مهارة تحديد المشكلة والقدرة على صياغتها بطريقة واضحة ومفهومة.إكس .4
 إكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد والتحليل. .5
 تنمية الجانب المعرفي والتشجيع على القراءة والبحث. .6
 تمكين الطلبة من التعبير بلغتهم األم. .7
 تنشيط المناظرة العربية واالهتمام بها. .8
 من المشاركة في البطوالت المحلية والدولية. امعات والكلياتالجتمكين طلبة  .9

تنمية قدرات الطلبة الستيعاب مبادئ الحوار ومفاهيمه، وغرسها في نفوسهم، وتحفيز طاقاتهم وإعدادهم لبناء مجتمع  .10
 .المعرفة
  :–شروط التسجيل ❖
 التي يمثلها بغض النظر عنأو الكلية  يجب أن يكون المتناظر طالباً مسجالً في مرحلة ما قبل التخرج من الجامعة  .1

 .السنة الدراسية التي ينتمي إليها
 على كل متناظر تقديم خطاب رسمي يفيد أنه ما زال مسجالً في مرحلة ما قبل التخرج من الجامعة أثناء إقامة .2

 .البطولة
 .سنة  26أن ال يزيد عمر الطالب عن  .3
 . وواحد احتياط أساسين 3طالب  4يتكون كل فريق من  .4
 يحق لكل جامعة أو كلية المشاركة بفريقين بحد أقصى . .5

 
 :  التالي الرابط على التسجيل وآلية للبطولة  المنظمة اللوائح الفنية ❖

                             www.Kilaw.edu.kw\Debates2018  
 

  لالستفسار : إدارة التطوير الطالبي والمسابقات:
• 22280180- 22280338 – 22280384   
  c.p.d@kilaw.edu.kw : البريد االلكتروني  •



 

   

 

 الالئحة الفنية للبطولة الوطنية لمناظرات الجامعات والكليات
  2018باللغة العربية 

 آلية العمل:
 تعتمد المنافسات على نظام الدوري. .1
 .اللغة العربيةلغة المناظرة هي  .2
 طالبية مرشحة من جامعاتهم.تكون المنافسات بين فرق  .3
 لكل جامعة الحق في المشاركة بفريقين. .4
 احتياط( 1طلبة أساسيين +  3طلبة) 4يتكون كل فريق من  .5
 متناظرين. 3ال يجوز دخول المناظرة بأقل من  .6
 يخوض الفريق الواحد المنافسة بثالث جوالت أمام منافسين لهم من الفرق المشاركة. .7
 بالقرعة ومن ثم على حسب النتائج.تحدد المواجهة األولى  .8
 يحدد كل فريق )كابتن( من أعضاء الفريق. .9

 مراحل المنافسة على النحو التالي :  .10

 يوم االنطالقة )ثالث جوالت تمهيدية( + جولة نصف النهائي. •
 يوم للنهائي. •

 التمهيدية.يخوض التصفيات )نصف النهائي( الفرق األربعة األولى بناء على نتائج الجوالت الثالث  .11

 جميع الجوالت علنية ويمكن للجمهور الحضور والمشاهدة. .12

  -تكون الجوائز على النحو التالي : .13
 جائزة للفريق الفائز بالمركز األول والثاني. •
متحدثين في المناظرات من بين الطلبة المشاركين وسيتم تحديد ذلك وفقا  5جائزة ألفضل  •

 لتي سيحصل عليها المرشح من قبل لجنة التحكيم.لمجموع درجات الثالث جوالت التمهيدية ا
للجنة المنظمة حق إضافة أو تعديل أي من البنود بما يساهم ويدعم بطولة المناظرات ويشجع  .14

 .المشاركة الفعالة
 
 

 

 



 

 

 

 

 مسؤوليات مدرب الفريق: 
 الفريق وما ينوط به من مهام ومسؤوليات: مدربفيما يلي تلخيص دور 

 قبل البطولة:
 والفريق المشارك.لجنة التنظيم العمل كحلقة وصل بين  .1
 حضور الورش التدريبية الخاصة بالمتناظرين. .2
 لجنة التنظيم .من قبل  الحرص على تزويد الفريق بجميع المعلومات المتعلقة بالمناظرات والمعتمدة .3
للحصول على االهتمام بتدريب الطلبة والحرص على التواصل مع لجنة التدريب وإعداد المحكمين  .4

 تدريبات إضافية من قبل مدربين معتمدين في مجال المناظرات في حال حاجة الفريق لذلك.
 أثناء البطولة: 

 فترة البطولة. خالل  التواجد مع الفريق واإلشراف عليه .1
وإلزام  لجنة التنظيمئحة الفنية أو من خالل تعميمات االلتزام بقوانين ونظم البطولة المدرجة في الال .2

 جميع أعضاء الفريق بها. 
 مسؤوليات الطالب:

والتحامل والتعصب، وترسيخ مبدأ احترام  التحيزاالنضباط والتحلي بروح المسؤولية والبعد عن  .1
 وجهة نظر اآلخرين.

 االلتزام بأنظمة ولوائح البطولة وعدم ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الئحة الجزاءات. .2
 االلتزام بالقوانين واألنظمة المتبعة في بطولة مناظرات الجامعات.  .3

 مسؤوليات المحكم:
يدير المناظرة رئيس الجلسة )لجنة التحكيم( حيث يقوم بطرح القضية والتعريف بالمتحدثين قبل  .1

 تقديمهم لخطاباتهم.
 يحافظ رئيس الجلسة على النظام عند الضرورة. .2
 شخص من الجمهور ممن يؤثر على سير المناظرة.  ويحق لرئيس الجلسة استبعاد أي .3
 على المحكم ترك آراءه خارج القاعة والتحكيم عن طريق المراقبة والتقييم دون تدخل. .4
 يقرر المحكمون الفريق الفائز وفق معايير التحكيم المعتمدة. .5

 تلتزم لجنة التحكيم بتدوين النتيجة على الورقة الخاصة بذلك.  .6

تلتزم لجنة التحكيم باستدعاء الفريقين بعد المداوالت إلعالن النتيجة وتقديم رأيها بأسباب الفوز   .7
 والخسارة )فيما عدا الجوالت الصامتة(.

 يلتزم المحكم بتقديم التغذية الراجعة مع عدم الخوض بتفاصيل الدرجات. .8
 
 



 

 
 قواعد المناظرات

األفراد المشاركين فيها اتباعها واحترامها، وبالرغم تخضع المناظرات لقواعد صارمة يتعين على 
من اختالف أشكال المناظرات وأنواعها إال أن جميعها تكسب المشاركين المهارات الالزمة للنقاش 

 والحوار شرط التزام جميع المشاركين بنفس القواعد.

ثالثة متحدثين،  تجري المناظرة بين فريقين ) فريق مواٍل وفريق معارض ( ويتألف كل منهما من .1
المعارضة للقضية  وحججه المؤيدة أو ويتعين على كل فريق العمل بشكل جماعي لطرح موقفه

 المطروحة.
يدير المناظرة شخص يسمى )رئيس الجلسة( يتولى مهمة تقديم كل متحدث على التوالي بحسب  .2

 دوره، كما أنه يقوم بضبط النظام عند الحاجة.
قضية ) مواالة أو معارضة ( عن طريق القرعة وقبل البدء بالتحضير يتم تحديد موقف الفريق من ال .3

 للمناظرة.
وهي الفترة المسموح بها للفريق بالتحضير  دقيقة 20تطرح قضية المناظرة قبل بدء الجولة ب  .4

 للمناظرة.
ال يجوز االستعانة بأشخاص من خارج الفريق أو بأجهزة إلكترونية خالل فترة التحضير وإال تعرض  .5

 الفريق للعواقب الجزائية. 
 يلتزم كل مشترك بتعليق الهوية الخاصة بالبطولة.  .6
 .من الجولة منسحبا  دقائق يعتبر  10الفريق الذي يتأخر عن دخول قاعة المناظرة لمدة تزيد عن  .7
 باآلداب العامة والسلوك أثناء المناظرة يعرض الفريق للعواقب الجزائية.اإلخالل  .8
دقائق )عدا خطاب الرد( بالترتيب متبادلين األدوار بين الفريقين، حيث  5يتحدث كل متناظر لمدة  .9

 يفتتح القضية فريق المواالة ثم يليه فريق المعارضة.
 )الشكل التالي يوضح ترتيب كل متحدث(

 

 

 

 

 

 

 

 المواالةفريق 
 
 

 فريق المواالةمن  األولالمتحدث 
 

 المتحدث الثاني من فريق المواالة
 

 الثالث من فريق المواالة المتحدث
 

 فريق المعارضة
 
 

 المتحدث األول من فريق المعارضة
 

 المتحدث الثاني من فريق المعارضة
 

 المتحدث الثالث من فريق المعارضة
 

 خطاب الرد خطاب الرد



 

 

تعطى األسبقية في تقديم خطاب الرد )تلخيص  .10

دقائق إلى فريق المعارضة. ويسمح بخطاب الرد  3األفكار واآلراء( ومدته 

 فقط للمتحدث األول والثاني من كال الفريقين، وال يسمح خالله بتقديم أي مداخلة.

 لتحقيق األهداف التالية:هي مقاطعة قصيرة للمتحدث يقوم بها الفريق الخصم المداخلة:  .11

 لالستفهام واالستيضاح -

 إليضاح نقطة معينة -

 لتشتيت أفكار المتحدث -

 لتقديم البيانات -

من كلمة المتحدث الخصم،  بعد الدقيقة األولى وقبل الدقيقة األخيرةيجوز القيام بالمداخالت  .12

 15وللمتحدث الحرية في قبول المداخلة أو رفضها على أن تكون المداخلة قصيرة وال تدوم أكثر من 

ثانية، ولطرح المداخلة يتعين على المداخل الوقوف وعرض موقفه أو رأيه بوضوح، كما يجب أال 

 ثانية. 15تقل الفترة الزمنية بين كل مداخلة  وأخرى عن 

مح للفريق باالستعانة باألدوات البصرية والسمعية خالل المناظرة، وينبغي على المتحدث الرد ال يس .13

 على الحجج المطروحة دون التعرض للمتحدثين بصفة شخصية. 

 يتم اختيار الفرق المتأهلة وفق لآلتي:  .14

 عدد الجوالت التي فاز بها الفريق. -

 على أعلى تقييم.فرق ترجح الفرق الحاصلة  4في حال تعادل أكثر من  -

، لجنة التنظيم أي تغيير في أعضاء الفريق )األساسي واالحتياط( يتم بخطاب رسمي وموجه إلى   .15

وذلك قبل ما ال يقل عن يوم من بدء بطولة المناظرات، وال يجوز تغيير أعضاء الفريق مع انطالق 

 .لجنة التنظيمالبطولة إال في حاالت استثنائية تقدرها 

يعتبر خاسراً كل فريق مشارك بغير األسماء المسجلة والمعتمدة من قبل الجهة المشاركة ومن قبل   .16

 ووفقا الستمارات المشاركة. لجنة التنظيم 

 

 



 

 ثالثا : أدوار المتـــحـدثيــــن:

 المعارضة المواالة
 :دقائق(  5) خطاب المتحدث األول

 نظر الجمهور( )للفتاالفتتاح .1
 وأين؟ ومتى؟وكيف؟ ( ) من؟وماذا؟بالقضية التعريف .2
 الفريق موقف .3
 الفريق( يقدمها التي ) الحججالخطاب مكونات .4
 وتوضيح وشرح الحجج: تحديد ❖

 خالصة الخطاب .5

 :دقائق(  5)  خطاب المتحدث األول
 االفتتاح 1
 موقف الفريق 2
 مكونات المناظرة 3
 تفنيد المتحدث األول من فريق المواالة 4

 الحجج:تحديد وشرح وتوضيح ❖
 خالصة الخطاب 5

 
 :دقائق(  5) الثاني المتحدث خطاب

 
 االفتتاح .1
) رد لكل قضايا تفنيد حجج المتحدث األول من المعارضة  .2

 المعارضة (
 الحجج: تحديد وشرح وتوضيح ❖

 تلخيص الخطاب .3

 
 :دقائق(  5)  الثاني المتحدث خطاب

 
 االفتتاح .1
 المواالة فريق من الثاني المتحدث حجج على الرد .2

 وتوضيح وشرح الحجج:تحديد ❖
 الخطاب تلخيص .3

 
 :دقائق(  5) الثالث المتحدث خطاب
 االفتتاح .1
 : وتتضمن للكلمة الموضوعية المكونات .2

 من والثاني األول المتحدث طرحها التي المهمة الحجج تفنيد ❖
 المعارضة. فريق

 مناقشة المحاور من وجهة نظر فريقه. ❖
 لم تصدي والتي المواالة التي أثارها فريق الحجج ذكر إعادة ❖

 المعارضة فريق لها
 خالصة الخطاب .3

 
 :دقائق(  5) الثالث المتحدث خطاب
 االفتتاح .1
 : وتتضمن للكلمة الموضوعية المكونات .2

 طرحها التي المهمة تفنيد الحجج ❖
 فريق من المتحدث األول والثاني

 المواالة.
 مناقشة المحاور من وجهة نظر فريقه. ❖
أثارها فريق إعادة ذكر الحجج التي  ❖

المواالة والتي لم تصدي لها فريق 
 المواالة.

 خالصة الخطاب .3
 

 :دقائق (  3) خطاب الرد
 

 المعارضة. فريق رد خطاب بعد يلقى -
 المواالة. فريق من المتحدث األول أو الثاني يلقيه -
مقارنة بين ما قدمه الفريقان خالل المناظرة من حجج وتفانيد مع  .1

 تفضيل موقف فريقه.
 ونقاط المواالة فريق قوى نقاط بتوضيح المواالة فريق فاز لماذا .2

 المعارضة. ضعف

 
 :دقائق(  3) خطاب الرد 

 
 يلقى قبل خطاب رد فريق المواالة. -
يلقيه المتحدث األول أو الثاني من فريق  -

 المعارضة.
مقارنة بين ما قدمه الفريقان خالل المناظرة من  .1

 حجج وتفانيد مع تفضيل موقف فريقه.
لماذا فاز فريق المعارضة بتوضيح نقاط قوى  .2

 فريق المعارضة ونقاط ضعف المواالة.
 



 

 

 

 الئحة الجزاءات:

 ( الفرق المشاركة:1مادة )

إذا تعمد الطالب المشارك مخالفة اللوائح والتعليمات أو تعدى باللفظ أو الفعل على أعضاء اللجنة  •

المنظمة أو هيئة التحكيم أو أعضاء الفرق المشاركة األخرى )عن طريق أفعال أو عبارات 

احتقار أو تمييز... وغيره( أو أبدى عدم احترام قرارات هيئة التحكيم، أو ظهر بمظهر مناف 

ً يسيء إلى مبادئ المنافسة وقيمها، يتم ل تحقيق معه وفقا  إجراءلروح األخالقية، أو سلك سلوكا

للمناظرات أو من ينوب عنه وإذا أثبت التحقيق إدانة المتناظر يحق لجنة التنظيم لتقرير رئيس 

 للجنة عند ذلك تنفيذ أي من الجزاءات التالية:

 اإلنذار -

بعض أو جميع جوالت التناظر بحسب المدة التي إيقاف المتناظر عن المشاركة في  -

 تحددها اللجنة.

شطب المتناظر من المنافسة، واإليقاف من مرافقة فريقه أثناء فعاليات البطولة، وعدم  -

 تسليمه شهادة مشاركة.

 شطب الفريق من البطولة، وعدم تسليم أعضاء الفريق شهادة مشاركة. -

 : التظلم

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

، وإال فسيعتبر الحق في تقديم التظلم الغياً وال يؤخذ به، والبد من  دقيقة  15أقصاها  - أسرع وقت ممكن مدة

 :أخذ النقاط التالية بعين االعتبار أثناء كتابة التظلم

 .لنقاش بعد تسليم استمارة النتائج لغرفة التحكمقرار المحكمين نهائي وغير قابل ل 1.

إذا وجدت لجنة الشكاوى أي خلل فني في إدارة أي مناظرة ستقوم باتخاذ القرار المناسب لحماية مصالح  2.
 .جميع األطراف

 يجب أن يقدم التظلم في شكل خطاب موقع من مسؤول الفريق  وال يقبل من غيره. 3.


