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Chief Judge Contest Officials Briefing Script4
مھام كبيــر ال ُمـحكـمين


مراجعة جميع المسؤولين الوارد ذكرھم في ھذه الملزمة.



التأكد من ملئ نموذج شھادة أحقية مشاركة الخطيب وأصالة ُخطبته لكل متسابق .ومن المفترض أن يصِ لـُك ھذا النموذج
من كل مُتسابق قبل يوم المسابقة بوقت كافِ  .وإذا لم تصلك  ,اطلب من المتسابق أن يمأله ويرسله إليك قبل بدء المسابقة.



حضور االجتماع التحضيري الذي سوف يُعقد بقيادة عريف المسابقة .وإن لم تستطع الحضور ,تأكد من الحصول على
أسماء المتسابقين المشاركين في المسابقة و ترتيب ظھورھم وبالتالي تتمكن من إبالغ الحُـكــام بذلك عند التحضير معھم
حول مھامھم.



كونك كبير المُحكمين  ,ال يــج ُدر بك أن تكون من أحد مُحــ ّكمــين المسابقة إال في حال أن اقتضت الحاجة أقصاھا.



عند انتھاء المسابقة ,تأكد من أن تطلب من كل المتسابقين الفائزين بالمركزين األول والثاني أن يقوموا بتعبئة نموذج
المالحظات للفائزين بالمسابقة .وعليك التأكد أيضا ً من تسليم تلك النماذج و شھادات أحقية مشاركة لخطيب و أصالة
ُخطبته لـِـكبير المُحكمين في المرحلة التالية.



كم عدد المُحكمين المُـفترض تواجدھم ؟
 oعلى مستوى النادي ,يُـفترض تواجد خمسة مُح ّكــمين إذا أمكن.
مساو لعدد األندية التي تتألف منھا المنطقة.
 oعلى مستوى المنطقة ,يتوجّ ــب وجود خمسة مُحكـّـمين على األقل أو عدد
ِ
مساو لعدد المناطق التي تتألف منھا
 oعلى مستوى المحافظة فأعلى ,يتوجب وجود سبعة مُح ّكــمين على األقل أو عدد
ِ
المُحافظة أو عدد المحافظات التي يتألف منھا القطـــاع.



أحد المُـحكمين في المسابقة يتوجب أن يكون صوته الحد الفاصل في التصويت .ھذا ال ُم َحـ َكــم يجب أن يكون عضواً في
نادي آخر ال ينتمي إلى األندية التي تخضع لھا لجنة تحكيم المسابقة .على سبيل المثال :في المسابقة على مستوى النادي,
الحــ َكـم عضواً من نادي آخر ; وفي المسابقة على مستوى المنطقة ,أن يكون عضواً في نادي ينتمي إلى
أن يكون ھذا َ
منطقة أخرى ..وھــكذا ...



يتوجب حضور ثالثة عدادوا أصوات.



ُــؤ ّقــ َتـين اثنين لحساب الوقت لكل متسابق.
يتوجب حضور م َ

قم بالتحضير والمراجعة والـتأكد من جميع ال ُمـح ّكـمين و المـؤقتين و عـدّادي األصوات و أمين المراسم قبل
بدء المسابقة.
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إيجــــاز ال ُمـح ّكــمين :


أبلـِـغ المُحكمين لديك بالتوقيع )أسفل الخط المتقطع( في بطاقات التصويت.



اشرح لھم طريقة التصويت:
 oأسمــاء المتسابقين المتنافسين سوف تكون مكتوبة في أعلى بطاقة التصويت .على ُكل حالُ ,ربّــما ال تكون على علم
بترتيب ظھور المتسابقين حتى وقت بدء المسابقة ,,ولكن َســ َيحين الوقت الذي سوف يقوم عريف المسابقة بإعالن
ترتيب ظھور المتسابقين.
 oعلى طول جانب بطاقة التصويت توجد بنود ال ّتــحكيم .عندما ينتھي المتسابق من تقديم خطبته ,اكتب الدرجة التي
يستحقھا كل متسابق على يسار كل بند من بنود التحكيم وفي نفس خانة العـمود الخاصة بكل متسابق.
 oسوف يتم منحك دقيقة واحدة من الصمت بعد عندما ينتھي كل متسابق من أداء خطبته حتى تتمكن من كتابة الدرجة
المُــستحقة و ليتم جمعھا للحصول على الدرجة ال ُكليــة لھذا المتسابق.
 oأقــرأ التعليمات المكتوبة على ظھــر ورقة التصويت والتي تشرح كل بند من بنود التحكيم.
 oأقــرأ ميثاق أخالقيات المُــح ّكم المكتوبة في ظھر ورقة التصويت.
 oعند انتھـاء المسابقة ,سوف ُتــمنح دقيقتين )أو أكثر حسب الحاجة( حتى ُتكمِــل عملية التصويت و تمأل الخانات في
أسفل الورقة.
 oاكتب فقط اختيارك للمرشحين بالفوز في كل من المركز األول والثاني والثالث .ال تقوم بكتابة أي شيء آخر في
الجزء السفلي من ورقة التصويت عــدا اختيارك للمرشحين بالفوز في المراكز األول والثاني والثالث باإلضافة إلى
توقيعك واسمك.
 oعند انتھاء المسابقة ,قُـم بتسليم الجزء السفلي فقط من ورقة التصويت إلى عداد األصوات ,وھو الذي سوف يقوم
بجمعھا.
 oقم بإتالف الجــزء العلوي من ورقة التصويت في مكان آخر يبعد عن موقع المسابقة.



حاول أال ّ تجلــس بجانب أو بالقرب من أي أحد من المتسابقين.



كيف يمكنك القيام باحتجاج:
 oالمُــحكمين والمتسابقين فقط ھم الذين يحق لھم االحتجاج.
 oاالحتجاج يتوجب أن يكون مُـنبني على أحقية مُــشاركة الخطيب أو أصالة ُخطبته.
 oاالحتجاج يجب أن يُــقدّم إلى كبير المُــح ّكمين أو رئيس المسابقة قبل اإلعالن بأسماء الفائزين .أمـا بعد ذلك سوف
يكون الوقت لالحتجاج قد تأخر كثيراً.
 oيجب أن يُعطى المتسابق الفرصة للرد واإلجابة على المُحكمين بما يتعلق في احتجاجاتھم على أصالة الخطبة .بعد
ذلك ,ال ُمحكمين سوف يقومون بالتصويت سواءاً باإلجماع على التأييد أو المعارضة .األغلبية العظمى من أصوات
المُــحكمين يتوجّ ب أن يؤخذ بھا.
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 oسوف يقوم رئيس المسابقة بالتحدث بكل خصوصية مع المتسابق الغير مؤھل بناءاً على أحقيته قبل انتھاء المسابقة
ورفع الجلسة.

إيجاز ال ُمــح ّكم الفصل في المسابقة:


تنطبق عليه نفس القوانين التي يتطلب أن يلزم بھـا المُــح ّكم االعتيادي.



كونك المُــح ّكم الفصل في المسابقة ,يتوجب عليك أن تضع المرتبة التي يستحقھا كل متسابق من المشاركين في المسابقة
على ورقة التصويت الخاصة بك ,وليس فقط المرشحون بالفوز في المراكز الثالثة األولى.



ورقة التصويت الخاصة بك سوف يتم استخدامھا في حالة إذا كان ھناك عدد متساو من األصوات حول المرشحين للفوز
بالمركز األول ,الثاني أو الثالث ويتطلب منك الفصل في الحُــكم على من يستحق الفوز  ..عدا ذلك لن يتم استخدام ورقتك.

إيجــاز ال ُمـؤقت:


استمع لل ُخــطيب حين يشرع في ُخطبته ويبدأ بال ُّنــطق في أول كلمة أو يقوم بحركة أو إيماءة واضحة ُتــعلن بداية خطبته.
في ذلك الحين ,قُــم بضبط ساعة التوقف.



قم بعرض اإلشارات الضوئية أو البطاقات الملونة حيثما يحين الوقت المناسب للحد األدنى ,المتوسط ,واألعلى.



أبق البطاقات الملونة مرفوعة وال تطفئھا أو ُتـخفض البطاقات حتى لو تجاوز
دع اإلشارة الضوئية على وضع التشغيل أو ِ
الخطيب الوقت المحدد.



المُــؤقت االحتياطي يقوم بحساب الوقت في حال إذا المؤقت األصلي لم يُـبدي انتباھه أو تــعطلت ساعة التوقف التي
يتحكم بھـا.

إيــجاز أمين المراسم:


قم بـتأمين البوابات قبل بدء المسابقة.



ال يُــسمح بدخول أو مُــغادرة القاعة حتى وقت انتھاء المسابقة و جمع كــافة أوراق التصويت.



في حال إذا أَلــ ّح أحدھم على الدخول أو الخروج من القاعة ,يُسمح له بذلك فقط في خالل دقيقة الصّمت التي تكون بين
ُخطب المتسابقين.

إعــالن الفائزين:


إذا أعلن رئيس المسابقة أسماء الفائزين بشكل غير صحيح أو بترتيب خاطئ ,يقوم كبير المُــح ّكمين أو عداد األصوات أو
المُــؤقت بلفت انتباه الجميع عن الخطأ .وفي الحال تتم مُــقاطعة رئيس المسابقة و اإلعالن عن ذلك وتبليغ كل من رئيس
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المسابقة و كبير المُـحكمين بكل خصوصية عن الترتيب الصحيح لمراكز الفائزين أو لِـ َمـاذا ال ينبغي اعتبار متسابق مُـعين
فائزاً.

إيــجــاز عداد األصــوات:


عند انتھــاء المسابقة:
o

قُم بالمرور على كــافة المُحكمين واجمع منھم أوراق التصويت.

o

تذ ّكــر أن تأخذ ورقة حساب الوقت من المؤقت.

o

غادر أنت وكبير المُــح ّكـمين الغرفة وقتمـا يتم جمع أوراق التصويت و ورقة حسـاب الوقت لـ ُخطب المتسابقين.

o

يتوجب على كبير المُحــ ّكـمين و عداد األصوات أن يقوموا بحساب األصوات في مــكان آخر يختلف عن القاعة التي ُتـعقد فيھا
المسابقة.



حساب أوراق التصويت :
o

ال تـستخدم ورقة تصويت المُـح ّكم الفصل إال إذا استدعت الحاجة لذلك في الفصل بين متسابقين للفوز بمركز معين.

o

يتوجب على جميع عدادي األصوات مراقبة عملية حساب األصوات الستبعاد حدوث أي أخطـاء.

o

تــأكد من مراجعة ورقة حساب الوقت للمــؤقت تحسُّــبا ً لترشيح أي مُتسابق للفوز وھو غير مؤھل.

o

يتوجب على كل مُــح ّكم أن يُو ّقع ورقة التصويت الخاصة به ,وإن لم تكن مُو ّقعة فـ ُتلغى وال يتم احتسابھا.

o

استخدم ورقة تسجيل عداد األصوات الحتساب الدرجة المُستحقة:


اكتب أسمـاء المتسابقين في الجزء العلوي من ورقة التصويت .



اكتب أسمـاء المُحكـمين على طول جانب النموذج ,وال يلزم كتابة اسم المُــح ّكـم الفصل في المسابقة.



اكتب العدد المالئم من ال ُّنـقط الممنوحة من كل مُــح ّكم تحت اسم كل متسابق ثم قُـم بجمع الدرجات لكل متسابق.



لو تطلّب األمر الفصل لـِـ َمـن يستحق الفوز بالمركز األول ,الثاني أو الثالث ,فضالً اتبع الخطوات التالية:
 الرجوع إلى بطاقة المُـح ّكـم الفصل يكون فقط في الحاالت التي تستدعي األخذ بالصوت الفاصل في
التحكيم.
 ابحث عن أسماء المتسابقين الذين يستلزم الفصل بين مراكزھم في ورقة المُحكـّـم الفصل في المسابقة.
 سـيُحسم التعادل في عدد األصوات لصالح المتسابق ذو المرتبة األعلى في ورقة تصويت المُحــ ّكم الفصل.

o

وقتما يتم تعيين الفائزين بالمراكز األول والثاني والثالث ,سيقوم كبير المُـح ّكـمين بكتابة األسمــاء وتسليمھا لرئيس المسابقة .في
حال إذا تجاوز أحد المتسابقين الوقت المحدد ,قم بتدوين " مُتسابق لم يتأھل بسبب تجاوز الوقت المحدد" بدون ذكر اسم
المتسابق.
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استخدام ھذا النموذج ليساعدك في تتبّع المسؤولين والمتسابقين في المسابقة.
إذا أمكنك الحصول على أسمــاء لجنة التحكيم ,المُــؤقتين ,عدادي األصوات وأمين المراسم قبل بداية المسابقة بوقت كــافِ .
التوستماستر:
يتطلب وجود خمسة ُمحكمين في المسابقة على مستوى النادي وعلى مستوى المنطقة..
اسم ال ُمح ّكــم األول____________________________ :
اسم ال ُمح ّكــم الثاني____________________________ :
اسم ال ُمح ّكــم الثالث____________________________ :
اسم ال ُمح ّكــم الرابع____________________________ :
اسم ال ُمح ّكــم الخامس )المُحـ ّكم ذو الصوت الفاصل( ____________________________ :

ويتطلب وجود سبعة ُمـح ّكــمين في المسابقة على مستو كل من ال ُمــحافظة والقطــاع..
اسم ال ُمح ّكــم السادس____________________________ :
اسم ال ُمح ّكــم السابــع____________________________ :

اسم ال ُمـــؤقـــــــت ____________________________ :
اسم ال ُمؤقت االحتياطي____________________________ :

اسم أمين المــراسـم____________________________ :
اسم أمين المــراسـم____________________________ :

اسم المــســـــابقـــــة____________________________ :

ترتيب ظــھور المتسابقين في تقديم ُخطبھم

اسم المتسابق
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