ع اﻻﻋﺪاادي ﻟﻠﻤُُـﺘﺴﺎﺑﻘﻘﻴﻦ
ﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻻ
على األقــل
.......لتبـبـدأ بِــ  10ددقائق ى
قـبلل موعد بدءء المـســــابقبقة

تـأكد من صحة و ِدقّــة جميع ممــا يتم
سموع ،و د
بته بصوت مس
 (.1قُـم بإعالن اسمم كل متسابق ووعنوان خطبت
ب مالحظاتك ع
الن عنه] .اكتب
اإلعال
على ال ُمذكــرةة إذا استدعت الحاجة[.
سابقين تقلـﱡـد ببطاقات االسم الخاصة به ،أو أي شيء يُســھل
التعرف عليه
 (.2ال يــُنبغي على أي من المتس
ﱡ
من برروش أو زر ووما شابھه.

ســاندة  ،، ....وإن ككان ھناك بالفععل من
ة
عامة ُم
ســأل ال ُمتســاابقين في إذا مما كان أحدھم يحتاج أي دع
 .(3أس
ن المراسم قبلل بداية المساببقة.
ج تأكد من التننسيق مع أمين
يحتاج

ببعض التعديالت إن كان أحد
يع) .و قُم ض
حدد منطقة التّــحدﱡث ....وتأككد من أنــھا ُمــالئمة للجميع
 .(4ح
المتس
سابقين يحتاج لمزيد من الممساحة(.
 .(5قمم بمراجعة دلييل التوقيت باللنسبة ُ
ب.
للخطب

بقة التقييم:
مسابق
ث دقائق.....
من دققيقتين إلى ثالث
الحد ااألدنى دقيقة وونصف

/

قصى ثالث دققائق ونصف
الحد األقص

الضووء األخضر – دقيقتين
صف
الضووء األصفر  --دقيقتين ونصف
حتى ينتھي الخط
الضووء األحمـر --ثثالث دقائق )تتبقى اإلشــارةة ُمــضاءة ى
طيب من حديثهه(

مسابقة ُ
الخـطب االرتجالية:
من دقيقة إلى دقيقتين......
الحد األدنى دقيقة واحدة

/

الحد األقصى دقيقتين ونصف

الضوء األخضر – دقيقة واحدة
الضوء األصفر – دقيقة ونصف
الضوء األحمـر --دقيقتين )تبقى اإلشــارة ُمــضاءة حتى ينتھي الخطيب من حديثه(

مسابقات الخطب الفكاھية  /الــعالمية
من خمس إلى سبع دقائق............
الحد األدنى أربع دقائق ونصف

 /الحد األقصى سبع دقائق ونصف

الضوء األخضر – خمــس دقائق
الضوء األصفر – ست دقائق
الضوء األحمـر  --سبع دقائق )تبقى اإلشــارة ُمــضاءة حتى ينتھي الخطيب من حديثه(

 (.6راجــع أدوات التوقيت االحتياطية و كيفية عملھــا.

 (.7راجــع إجراءات التقديم قبل بدء المسابقة.

مسابقة التقييم:
عندمــا يدعوك أمين المراسم لدخول القاعة ،انتظر لـُطفا ً منك بجانب الباب حتى أُنــاديك باسمك .عندمــا
تسمع اسمك ،تقــ ّدم إلى المنصّة و صافحني يــداً بيد .وعندما تنتھي من ُخطبتك سوف تقوم ب ُمــصافحتي
ُمجدداً قبل ُمــغادرتك المنصة ،فيمـا عدا إذا تقدمت بذلك في الحال.

مسابقة ُ
الخطب االرتجالية:
عندمــا يدعوك أمين المراسم لدخول القاعة ،انتظر لـُطفا ً منك بجانب الباب حتى أُنــاديك باسمك .عندمــا
تسمع اسمك ،تقــ ّدم إلى المنصّة و صافحني يــداً بيد .سوف أقــرأ عليك الســؤال مرتين وبعدھا سوف

أتنحى جانــبا ً ألُفسح لك المجال لإلجابة .وعندمـا تنتھي من ُخطبتك سوف تقوم ب ُمــصافحتي ُمجدداً قبل
ُمــغادرتك المنصة ،فيمـا عدا إذا تقدمت بذلك في الحال.

مســابقات ُ
الخطب الفكاھية  /العالمية:
عندمــا أقوم بتقديم كل ُمتســابق ،سوف أذكر االسم وعنــوان ال ُخطبة ......ثم سـأُكرر االسم مرة أُخــرى.
حــينمـا أُقــدمك ،تفضّـل إلى المنصة وسوف أُصــافحك يداً بيد وسأُترك لك المنصة .وعندمـا تنتھي من
ُخطبتك سوف تقوم ب ُمــصافحتي ُمجدداً قبل ُمــغادرتك المنصة ،فيمـا عدا إذا تقدمت بذلك في الحال.

 (.8في حال إذا لم تؤمن بِـأصالة ُخطبة أي ُمتســابق ...لديك أنت َكــ ُمتسابق و ال ُمــح ّكـمين الحق في
النّـظر في الموضوع .لـذا فضالً قم بتنويه كبير ال ُمح ّكمين أو رئيس المسـابقة بذلك ليتولوا بدورھم األمر
ويتخذوا اإلجراء السليم.

 (.9قُـم بإعداد ُخـطة ترتيب ظھور ُ
الخـطباء على المنصة .ثم أكــد ھذا الترتيب بقراءته علنــا ً أمام كافة
مجموعة ال ُمـتسابقين) .تـأكد من تدوين ترتيب ظھورھم في ال ُمـذكرة الخاصة بك(.

 (.10ھــل ھناك أي أسئلة أو استفسارات؟؟

 (.11حظــا ً ُمــوفّـقا ً بــإذن ﷲ!!...

