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 ستعقد المسابقات التالٌة فً النادي:

 الخطب اإلرتجالٌةو  الخطب الفكاهٌة مسابقات فصل الخرٌف:

 التقٌٌمو الخطب العالمٌة مسابقات فصل الربٌع:

 

 مهام و مسؤولٌات لجنة المسابقات

 رئٌس المسابقات

عادة ما ٌكون رئٌس المسابقات هو نائب الرئٌس للشؤون التعلٌمٌة للنادي، والكن من الممكن أن ٌأخذ هذا 

أو أنه   فً مسابقات المنطقةٌكون محافظ المنطقة هو رئٌس المسابقات الدور أي عضو فً النادي. و 

ن ٌخطط و ٌعد للمسابقات أو على أي حال، ٌجب  عضاء فً المنطقة.حد األٌعرض هذا الدور القٌادي أل

رئٌس  مهامكما تتشتمل  عضاء المعنٌٌن بالتنظٌم.خبار جمٌع األإالمسابقات بوقت كاف و  موعدجٌدا قبل 

 :ما ٌلً على المسابقات

 :قبل المسابقة

 ٌوضع تارٌخ المسابقات بناء على المواعٌد المقررة من التوستماسترز ٌجب أن  د تارٌخ المسابقة.ٌحدت

، حٌث تقرر مواعٌد إنهاء مسابقات النادي فالمنطقة فالمحافظة المقاطعة التً ٌتبعها النادية و العالمٌ

 توى التالً.سقل من مسابقة المسبوعٌن على األأن ٌكون تارٌخ المسابقة قبل أفالقطاع. حاول 

 كبر أختٌار مكان إعادة ما تكون مسابقات النادي فً مقر النادي إال إذا قررت  د مكان المسابقات.ٌحدت

غٌر  ن ٌتحدثوا فً مكان آخرأعضاء الفرصة من مقر النادي الستٌعاب ضٌوف أكثر و إعطاء األ

جتماع جلسة الهٌئة التنفٌذٌة إما بالنسبة لمسابقات المنطقة، فٌحدد المكان فً أ. المكان الذي إعتادوا علٌه

ستظافة المسابقات فً إادي الذي سبق له ستضافة المسابقة و معرفة النعط فرصة لكل نادي إلأ. للمنطقة

 عوام السابقة. األ

 جار إٌعتبار مصارٌف عدٌدة مثل ضع فً عٌن اإل قتصاد فً تكالٌف المسبقات قدر االمكان.علٌك اإل

ل كل نادي بمصارٌف كف  خرى. ٌت  القاعة، و الضٌافة، الدروع للفائزٌن، الشهادات، و المتفرقات األ

أو قد ٌتعٌن على  نادي فً المنطقة بتغطٌة نفاقات مسابقات المنطقة بالتساوي.مسابقاته، كما ٌساهم كل 



المنطقة وضع رسوم لدخول المسابقات لتغطٌة المصارٌف. قد ٌقوم النادي أو المنطقة بإٌجاد راعً 

 لٌتكفل بتكالٌف المسابقات.

 التً تحتفظ بها  المدربٌنختٌار ذلك من قائمة المحكمٌن إو ٌتم  لمحكمٌن و خمسة محكمٌن.ٌن كبٌر اعٌت

ن ٌكون هناك خمسة أ. ٌفضل ن ٌعٌن حكما فاصالا أ المحكمٌن لكبٌر . و ٌمكنالمحافظة أو القطاع

ن ٌكون محكمً مسابقات المنطقة من أٌجب و محكمٌن و حكما فصال لمسبقات النادي و المنطقة. 

، فمن المفضل ى مستوى المحافظةندٌة بالتساوي. أما علندٌة المنطقة حٌث ٌمثلون األأخارجها أو من 

قل و حكما فصال من خارج المحافظة، و إن لم ٌمكن ذلك فمن كل ون عدد المحكمٌن سبعة على األن ٌكأ

 منطقة بالتساوي. و أما على مستوى القطاع فمن كل محافظة حكمان.

 أحقٌة و االحكام  ري توقٌع شهادة االٌفاء بالشروط. من الضروشروطلإٌفاء المتسابقٌن باد من ك  تأال(

 و أصلٌة الخطبة.المشاركة( 

 خبار كبٌر المحكمٌن بأسماء المتسابقٌنإ. 

   متمكنا  لكل مسابقة تعٌٌن عرٌفا. 

 تعٌٌن أمٌنا للمراسم. 

  شارات الضوئٌة و البطاقات )اإللمهمتهما  حضار المواد الالزمةإتعٌٌن مؤقتٌن و تأكد من وجود و

 (لتوقٌت، نماذج االملونة و ساعتً توقٌت

 صوات.تعٌٌن عدادٌن لأل 

  ن ٌكون أالرأي فً موضوع عام. ٌجب إبداء عن  حدد سؤاال مناسبا لمسابقة الخطب االرتجالٌة:و

 كثر.أو أقط و ال ٌحتوي على شقٌن واحد ف مكونا من شق السؤال مباشراا 

  :للمسابقة الهدف ختٌار و تعٌٌن الخطٌبإلمسابقة التقٌٌم. 

 شراء و إعداد الدروع. 

 ٌوفر القطاع شهادات مسابقات المنطقة و المحافظة و نائب محافظ . إعداد جمٌع الشهادات الالزمة

مشاركة لكل متسابق و كذلك شهادات القاطاع للشؤون التعلٌمٌة و التدرٌب. ستحتاج إلى شهادة 

 .الثالثة األولى كزاالمرألصحاب 

 خلو  توزٌع الوقت على الفقرات بدقة و بشكل مناسب. تأكد . تأكد منطباعة جدول برنامج المسابقات

فً  رتبةالكتابة  عدمسماء و تأكد من مالئٌة و تأكد من صحة كتابة األخطاء اإلالجدول من األ

القائد المتقدم، التوستماستر  ،)المتواصل المتمكن، القائد المتمكن، المتواصل المتقدم التوستماسترز

 لنادي.المتمٌز( أو المنصب فً ا

 خالل المسابقات:

  حكام و قوانٌن المسابقات و كذلك نماذج التحكٌم، و نماذج المؤقت و نماذج أأحضر معك نسخة من

 عددادي االصوات.

 ا فضل حضور كبٌر المحكمٌن فً هذالمتسابقٌن و من األ ترتٌب المتسابقٌن لتحدٌد تسلسل إجتمع مع

فً  المتسابقٌن بإزالة الشارات التً تحمل الرتب. و من المناسب فً هذا الوقت تذكٌر اإلجتماع

 سماء من المتسابقٌن قبل الدخول فً المسابقة.و األ التوستماسترز



 الخطبة لكبٌر المحكمٌن. ةلاو أص )أحقٌة المشاركة( و االحكام ٌفاء بالشروط تسلٌم شهادات اإل 

  تقدٌم الشهادات و الدروع فً عرٌف المسابقة لٌساعدك فإستعن بتقدٌم الجوائز. عٌن مساعدا لك أو ً

 الوقت المناسب. 

 بعد المسابقات:

  المنطقة أو القطاع( سماء الفائزٌن إلى رئٌس المسابقات فً المستوى التالً أو المحافظأسلم(. 

 .تسدٌد الفواتٌر 

 :المسابقات راسممأمٌن 

ٌ ف ٌكون هو من ٌمث ل و ٌعد المكان للمسابقات و ٌحتاج إلً تعٌٌن مساعدٌن لترتٌب  فً المسابقات المض

 المقاعد و الطاوالت و المنصة و غٌر ذلك.

 و من مهامة:

 شروبات الباردة و الحارة  و الضٌافة كما ٌلزم.متجهٌز ال 

 ترتٌب القاعة 

 إعداد االجهزة 

 و التسجٌل ستقبالترتٌبات اإل 

 تقدٌم عرٌف كل مسابقة 

  نتظار لحٌن مجٌئ دورهم. و من ثم مكان اإلى لإ: مصاحبة المتسابقٌن االتجالٌةفً مسابقة الخطب

 تسابق إلى قاعة المسابقة بالدور.دخال كل مإ

 نتظار لحٌن مجٌئ دورهم. جمع مذكرات : مصاحبة المتسابقٌن إلى مكان اإلفً مسابقة التقٌٌم

 وراق المذكرات الخاصة به.إر و تسلٌمه دخال كل متسابق إلى قاعة المسابقة بالدوإالمتسابقٌن. و من ثم 

 عرٌف المسابقات:

جراء المسابقات و ٌقدم فرٌق المسابقة و المتسابقٌن و ٌجري المقابالت إعرٌف المسابقات هو المسؤول عن 

 بعد المسابقة مع المتسابقٌن.

 و مهامه ما ٌلً:

 مختصرا و مبٌنا مؤهالته لهذه المهمة.. و ٌكون التقدٌم تقدٌم كبٌر المحكمٌن لقراءة قوانٌن المسابقة 

 سماء المتسابقٌن و فرٌق المسابقة.تأكد من النطق الصحٌح ألال 

 سم المتسابق.إبقراءة عنوان الخطبة  ثم  ذلك سمه ثم عنوان الخطبة ثم كررإم كل متسابق بقراءة ٌقدت 

  برصد درجاتهم. عد أن ٌنتهً كل متسابق لٌقوم المحكمٌنعالن دقٌقة واحدة للصمت بإتأكد من 



 المسابقة. المعلومات التً تهم الجمهور هً  فً ختام على المنصة مقابلة كل متسابقجراء ر إلٌحضالت

 المتسابق و تارٌخ العضوٌة. ثم قدم شهادة المشاركة بالمسابقة. الذي ٌنتمً إلٌه نادي

 كبٌر المحكمٌن:

لمام بجمٌع قوانٌن المسابقات المدرجة فً دلٌل مسابقات التوستماسترز العالمٌة فً على كبٌر المحكمٌن اإل

 .ستعداد تام لتطبٌق تلك القوانٌن جملة و تفصٌالا إذلك العام و ٌكون على 

 و مهامه ما ٌلً:

 محكم الفصل، وهً نموذج التحكٌم، ال :تأكد من وجود جمٌع نماذج التحكٌم مع رئٌس المسابقاتال

 صوات.األ و عدادالمؤقت، 

 الخطبة للمتسابقٌن من رئٌس  ةلاصأو  )أحقٌة المشاركة( ٌفاء بالمتطلباتاإلل على نماذج وحصال

 .المسابقات

  شارةاإلعن كٌفٌة تحدث مع المحكمٌن  مٌن و المؤقتٌن، و عدادي االصوات:جتماع االعداد للمحكإعقد 

بحٌث ٌكونون بطاقة التصوٌت. تأكد من مكان جلوس المحكمٌن  إتمامهم تعبئةعند  لعدادي األصوات

 رجاء القاعة.أفً جمٌع منتشرٌن 

 و تأكد من أن جمٌع المتسابقٌن ٌمكنهم عدادي مع رئٌس المسابقات و المتسابقٌنجتماع اإلحضور اإل .

 .من المكان المخصص للمسابقة فً المسرح شارات الضوئٌةاإلرؤٌة 

 ت عندما ٌطلب منك عرٌف المسابقاتقراءة قوانٌن المسابقا. 

 فوراا  عتراض فاجتمعإحد المتسابقٌن أو المحكمٌن بتقدٌم أإذا قام . فعتراضات كما ٌجبالتعامل مع اإل 

أو  عتراض و التوصل إلى قرارعالن نتائج المسابقة لمناقشة اإلإقبل  بدون إستثناء مع جمٌع المحكمٌن

أمام  خالل هذا اإلجتماع عن نفسه الفرصة لكً ٌتحدثالمعترض علٌه ٌعطى المتسابق  و ٌجب أن حل

 .جمٌع المحكمٌن

 ثم سل م النتائج لرئٌس المسابقات.و بطاقات التصوٌت صواتعد األ ةراقبم . 

 م:المحك  

فضل أن من األ و نهى ستة مشارٌع من دلٌل المتواصل المتمكن.أو قد  عضوا فاعالا المحكِّم ن ٌكون أٌجب 

 مكان.المتسابقٌن قدر اإل ال ٌنتمً إلٌهاالتً  محافظاتندٌة و المناطق و الختٌار المحكمٌن من األإٌتم 

 و من مهام المحكم ما ٌلً:

 ول و الثانً و الثالث من المتسابقٌنأختٌار الفائز األ. 

 و  إسم نادٌهعلٌها ثم توقٌعها و كتابة  ، و كتابة إسمهفصل بطاقة التصوٌت عن نموذج التحكٌم

 التارٌخ.

 المؤقت:



 ٌجب أن ٌقوم بهذه المهمة مؤقتٌن إثنٌن، على نموذج المؤقت. ٌحسب المؤقت الوقت لكل متسابق و ٌدونه

شارة الضوئٌة نها تعمل و فً حال تعطل اإلأحد المؤقتٌن تشغٌل االشارة الضوئٌة و ٌتأكد من ٌتولى أ

ل ساعة المؤقت و ٌراقب الوقت، ثم ٌقوم ٌشغبتخر اآل بطاقات الملونة. كما ٌقومٌتصرف بسرعة و ٌستخدم ال

فً نهاٌة المسابقة ٌقوم بتسلٌم  ى نموذج المؤقت، وستغرقه كل متسابق علإحدهما بتدوٌن الوقت الذي أ

 النموذج لرئٌس المحكمٌن.

 صوات:األ ادي  عد  

من المحكمٌن ثم  بطاقات التصوٌت فً نهاٌة المسابقة مباشرةادٌن إثنٌن ٌجمعان ٌقوم بهذه المهمة عد  

صوات بصحبة كبٌر المحكمٌن. ٌحسب األٌغادران قاعة المسابقة أو ٌتوجهان إلى المكان المخصص لعد 

فً الخانة المخصصة  نهاٌحسبون النقاط لكل متسابق و ٌدوناصوات مرتٌن للتأكد من دقة العد ثم العدادٌن األ

 بٌر المحكمٌن.بتسلٌم النتائج إلى ك صوات. ثم ٌقوماناأل فً نموذج عد  

 :المتسابقون

بقوانٌن و  تامة على دراٌةأن ٌكون المسابقات و للمشاركة فً هلٌته أحقٌته و أكد المتسابق من أن ٌتأٌجب 

 .ٌعمل ما بوسعهستمتع بالتجربة و ٌ فله قواعد المسابقات.

 قوانٌن المسابقات:

 قتبست القوانٌن التالٌة من دلٌل قوانٌن مسابقات التوستماسترز:إ

 أحقٌة المشاركة:

 ٌن شروط العضوٌة النشطة فً التوستماسترز العالمٌةمستوف الأن ٌكون المتسابق عضوا فاعال فً نادي فع  

تم ستة أن ٌكون الخطٌب قد أ. بالنسبة لمسابقة الخطبة العالمٌة، ٌجب و هً دفع رسوم تجدٌد العضوٌة

نشئ فً أعضاء فً النادي الجدٌد الذي ك األالئأوستثناء إمن دلٌل المتواصل المتمكن مع  خطابٌة مشارٌع

 الجدٌد النادي ذلك ن ٌدشنأٌجب  .الستة تمام المشارٌعإشهر ٌولٌو السابق فٌمكنهم المشاركة بدون شرط 

قبل مسابقات المنطقة. ال ٌحق لمحافظً المناطق و المحافظات و كذلك أعضاء الهٌئة التنفٌذٌة فً  رسمٌاا 

 سابقات.القطاع المشاركة فً الم

 و تحضٌرها: المسابقة خطبةموضوع 

 ً الفكاهٌة و الخطبة العالمٌة( و إعداد الخطبة التًٌجب على المتسابق اختٌار موضوع الخطبة )فً مسابقت

المتسابق  لى أصالتهاأصلٌة بوجه عام و أن ٌصادق ع إلى سبع دقائق، على أن تكون الخطبةمن خمس  مدها

 .إن وجد اإلقتباسات خالل الخطبة مصدر قبل المسابقة. ٌجب بٌان المحكمٌنكتابٌاا و ٌسلمها إلى كبٌر 

تحتوي على بحٌث  اا أو فكرة رئٌسة )لخطبة موضوعفٌجب أن ٌكون لالفكاهٌة،  ةلمسابقة الخطب بالنسبة

 و نوادر موضوع و خاتمة(، و ٌجب أن ال تكون مشهداا تمثٌلٌاا أو حواراا و سلسلة من نكتصلب المقدمة و 



أما بالنسبة للخطب العالمٌة، فعند المشاركة فً مسابقات اإلقالٌم و المسابقة على مستوى العالم،  قصٌرة.

 خالل تلك السنة.مسابقات أي فٌجب أن ٌعد و ٌقدم المتسابق خطبة جدٌدة و تختلف عن تلك التً فاز بها فً 

 مسابقات التقٌٌم:

خطبة معدة تكون دتها من خمس إلى سبع دقائق، و فً مطلع المسابقة سٌقدم "الخطٌب الهدف" خطبة م

أن  ٌنعالمٌة أو خطبة ألحد مشارٌع الخطب فً دلٌل المتواصل المتمكن. ٌمكن للمتسابقاللمسابقة الخطبة 

. و من و باستخدم المواد و االدوات حسب اختٌارهم الخاص للخطبة أثناء استماعهم مملحوظاته واٌدون

 نادي الذي ٌنتمً إلٌهالالمفضل، فً جمٌع مستوٌات هذه المسابقة، أن ال ٌكون "الخطٌب الهدف" عضوا فً 

اسمه ثم عنوان خطبته ثم ٌعود مباشرة و ٌذكر ذكر ن ٌقدم "الخطٌب الهدف" بأمن المتسابقٌن. ٌجب  حد  أ أي

و فً نهاٌة ٌن و ال الحكام و ال الجمهور. ٌجب أن ال تذكر أهداف الخطبة للمتسابق .عنوان خطبته ثم اسمه

مغادرة قاعة المسابقة. ٌمنح المستابقون فترة مدتها خمس دقائق لٌتمكنوا من  بقٌنالخطبة ٌجب على المتسا

أمٌن مراسم المسابقات  ٌجب أن ٌكون باستخدم المواد و االدوات حسب اختٌارهم الخاص.تدوٌن ملحوظاتهم 

ن أدقائق، ٌجب نقضاء الخمس إبعد  سٌر عمل المسابقة.التوقٌت و  شر علىكم تام و إشراف مباعلى تح  

إلى أمٌن مراسم المسابقة  )الملحوظات( و تسلٌم مادة التقٌٌم همملحوظاتٌتوقف المتسابقون من تدوٌن 

م لكل باستثناء المتسابق األول و الذي سٌدعوه عرٌف المسابقة لتقدٌم تقٌٌمه. سٌسلم أمٌن المراسم مادة التقٌٌ

 الث دقائق، و المتسابق الذي ٌنتهًمتسابق عندما ٌأتً دوره فً المسابقة. مدة مسابقة التقٌٌم من إثنٌن إلى ث

و ٌخرج من  سٌكون غٌر مؤهالا  من فترة الوقت المحدد هذا ثانٌة 41ثانٌة أو بعد  41من تقٌٌمه قبل 

 المسابقة.

 الخطب االرتجالٌة:

 عنه المستابقون ٌتحدث اا نفس السؤال أو الموضوع، و الذي ٌجب أن ٌكون عام  سابقٌن تٌجب أن ٌتلقى كل الم

عرفة معلومات متخصصة ٌجب أن ال تحتاج اإلجابة عن السؤال أو الموضوع إلى ملمدة دقٌقة إلى دقٌقتٌن. 

كن ٌستطٌع المتسابق أن ٌجٌب بعرض وجهة نظره الخاصة بالموضوع أو ٌتوصل إلى نتٌجة و دقٌقة و ل

 المتسابق األول. ٌنتظر المتسابقون،قاعة المسابقات باستثناء  ا تبدأ المسابقة ٌغادر المتسابقونعندم ة.محدد

ٌقرأ عرٌف المسابقة السؤال  .ما ٌدور فً قاعة المسابقة فً مكان ال ٌمكنهم فٌه سماع ،دوارهمألحٌن مجًء 

إلى دقٌقتٌن. المتسابق لمدة من دقٌقة مرتٌن، فٌقوم المتسابق األول باإلجابة علٌه بصوت واضح و مسموع 

و ٌخرج من  ثانٌة من فترة الوقت المحدد سٌكون غٌر مؤهالا  41ثانٌة أو بعد  41من حدٌثه قبل  الذي ٌنتهً

 المسابقة.

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج مخطط إعداد المسابقات:

 

 __________________النادي الراعً:

 _________________تارٌخ المسابقات:

 __________________المسابقات:مكان 

 ___________________وقت المسابقات:

 ملحوظات النادي المسؤول العمل

مكان ل حجر و التنسٌق
 المسابقات

 حجز المكان - 
 إعداد و تجهٌز القاعة

 نعزلةهل توجد غرفة م -
 ؟مناسبة النتظار المتسابقٌن

الضٌافة )المأكوالت و  -
 المشروبات(

 :االستقبالفرٌق تكوٌن 
- 
- 
- 

فرٌق ٌستقبل جمهور  - رئٌس المسابقات
 المسابقات.

أمٌن مراسم المسابقات و تعٌٌن 
 :فرٌقه من المساعدٌن

- 
- 
- 
- 
- 

لمساعدة عرٌف  - رئٌس المسابقات
 المسابقات

 حفظ النظام -
بواب أثناء غلق األ -

 المسابقات
 مرافقة المتسابقٌن -
تنظٌم دخول المتسابقٌن   -

 مساعدتهم فً تثبٌت
 القط مكبر الصوت.

 المحكمٌن وتشكٌل فرٌق 
كبٌر تعٌٌن  و المحكم الفاصل

 :للمحكمٌن
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-  

  - رئٌس المسابقات

رئٌس المسابقات و كبٌر  المتسابقٌن ملفاتإعداد 
 المحكمٌن

 قوانٌن المسابقات -
 تعبئة النماذج  -



رئٌس المسابقات و كبٌر  الحكام ملفاتإعداد 
 المحكمٌن

 المسابقاتقوانٌن  -
 تعبئة النماذج -

 –رتجالٌة مسابقة الخطب اال
اختٌار سؤال أو موضوع 

 المسابقة

اختٌار سؤال أو  - عرٌف المسابقة
 موضوع مناسب

 تسلسل المتسابقٌنإعداد  -  عرٌف المسابقة
 تقدٌم كبٌر المحكمٌن -
تقدٌم المتسابقٌن و  -

 عناوٌن خطبهم
جراء مقابلة مع إ -

المتسابقٌن و تسلٌم 
المشاركة فً شهادات 
 المسابقة

ٌقوم المؤقتٌن بإعداد و  - رئٌس المسابقة تعٌٌن مؤقتٌن إثنٌن
تجهٌز أدوات المؤقت 

)بطاقات ملونة، اإلشارة 
الضوئٌة، ساعة 

 مؤقت(ال

لبطاقات  ن إثنٌنعدادٌتعٌٌن 
 التصوٌت

ٌشرف علٌهما كبٌر  - رئٌس المسابقة
 المحكمٌن

 الدروعشراء  - رئٌس المسابقة إعداد الدروع
 الكتابة على الدروع -

شهادات المشاركة لكل  - رئٌس المسابقة إعداد الشهادات
صحاب األدوار و أ

 المتسابقٌن
لفائزٌن الثالثة شهادات ل -

 األوائل
حقٌة أ )نماذج( شهادات -

صالة أالمشاركة و 
 الخطبة

إعداد و طباعة جدول  - رئٌس المسابقات برنامج المسابقةجدول إعداد 
 المسابقات

تقدٌم الجوائز و الشهادات و 
 الدروع

  - رئٌس المسابقات

 

 ظات:وحمل

 

 

 



 مثال لمٌزانٌة تقدٌرٌة للمسابقات:

 

 الدخل:

 ( )     رسوم دخول المسابقات

 ( )      مساهمات النادي

 

 المصروفات:

 ( )     إٌجار مكان المسابقات

 ( )       الطعام

 ( )   الضٌافة )مشروبات/مأكوالت خفٌفة(

 ( )       اإلعالن

 ( )    مواد المسابقات )النماذج..الخ(

 ( )      النظام الصوتً

 ( )    الطباعة )جدول البرنامج، ..الخ(

 ( )     الشهادات و الدروع

 ( )       أخرى

 

 

 ( )     إجمالً المصروفات

 

 ( )     الربح أو الخسارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامج المسابقات جدول مثال على

 
 الفعالٌة  الوقت

 

 ستقبال و التسجٌلاال  11:11

 إجراء اجتماع إعدادي للمتسابقٌن و المحكمٌن  

 

 أمٌن المراسم  11:41

 لالجتماع الدعوة لإلنتظام  

 مسابقاتجدول الطرأت على رات ٌتغٌأي إعالن   

 تقدٌم رئٌس المسابقات  

 

 رئٌس المسابقات  11:46

 التوستماسترزبٌان أهداف مسابقات   

 ٌقدم اصحاب األدوار  

 ٌقدم المحكمٌن

 ٌقدم كبٌر المحكمٌن لٌشرح قوانٌن المسابقة بإٌجاز

 ٌقدم عرٌف المسابقة

 

 مسابقة الخطب اإلرتجالٌة عرٌف  11:56

 مٌن المراسم المتسابقٌن خارج القاعةأٌصطحب 

 م شهادات المشاركةمقابلة مع المتسابقٌن و تسلٌ :الخطب اإلرتجالٌة مسابقةعرٌف   12:16

 استراحة  12:21

 أمٌن المراسم  12:31

 الدعوة لإلنتظام من جدٌد  

 تقدٌم رئٌس المسابقات  

 

 رئٌس المسابقات  12:34

 ٌقدم اصحاب األدوار  

 ٌقدم المحكمٌن 

 ٌقدم كبٌر المحكمٌن لٌشرح قوانٌن المسابقة بإٌجاز

 ٌقدم عرٌف المسابقة

 

 التقٌٌممسابقة  عرٌف  12:41

 ٌصطحب امٌن المراسم المتسابقٌن خارج القاعة  

13:11 

 شهادات المشاركة مقابلة مع المتسابقٌن و تسلٌم :التقٌٌم مسابقةعرٌف   

 بقدم رئٌس المسابقات  

 

 رئٌس المسابقات:  13:16

 إعالن أسماء الفائزٌن  

 ر و التقدٌر لكلالختام بالشك  

 إعالنات  

 فض االجتماع  



 اإلجتماع التحضٌري للمتسابقٌن قبل المسابقة

 قائمة المهام:

 :ٌجب إتمام المهام التالٌة قبل المسابقات بوقت كاف

ٌكمل المتسابقون نموذج أحقٌة المشاركة و أصالة الخطبة، و ٌتم التحقق من أحقٌة المشارك فً  ______

 المسابقة. )تسلم لكبٌر المحكمٌن(

 متسابقون نموذج معلومات السٌرة الذاتٌة. )تسلم لعرٌف المسابقات(ٌكمل ال______

 :ٌجب إتمام المهام التالٌة قبل المسابقات

 ______ تأكد من صحة نطق أسماء المتسابقٌن

 ______ تأكد من عناوٌن الخطب

ى ______ مراجعة قوانٌن المسابقات و قوانٌن اإلحتجاجات. ٌمكن ألي متسابق أو حكم اإلحتجاج عل

 قبل إعالن نتائج المسابقات.أصالة الخطبة لكبٌر المحكمٌن أو رئٌس المسابقة 

 ______ مراجعة التوقٌت

دقائق. المتسابقون  8، و 7، و 6من خمس إلى سبع دقائق. تضاء اإلشارة عند  الخطب العالمٌة و الفكاهٌة:

ثانٌة غٌر مؤهلٌن و ٌخرجون  41قائق و  8ثانٌة أو آكثر من  41دقائق و  5الذٌن ٌتحدثون فً مدة تقل عن 

 من عملٌة التصوٌت.

دقٌقتان. المتسابقون  3، و 2:41، و 2تضاء اإلشارة عند الدقٌقة  : من دقٌقة إلى دقٌقتٌن.رتجالٌةالخطب اال

ثانٌة غٌر مؤهلٌن و ٌخرجون من  41دقٌقتٌن و  3دقٌقة أو آكثر من  2الذٌن ٌتحدثون فً مدة تقل عن 

 عملٌة التصوٌت.

دقائق. المتسابقون الذٌن ٌتحدثون  4، و 3:41، و 3من دقٌقتٌن إلى ثالث دقائق. تضاء اإلشارة عند  :التقٌٌم

ثانٌة غٌر مؤهلٌن و ٌخرجون من عملٌة  41قائق و  4ثانٌة أو آكثر من  41ة و دقٌق 2فً مدة تقل عن 

 التصوٌت.

 ٌبدأ حساب وقت المتسابقٌن عند أول تواصل مع الجمهور شفهٌاا كان أو غٌر شفهً.

 ______ تفقد مكان اإلشارة الضوئٌة للمؤقتٌن

 رح إو المنصة______ تأكد من تعٌٌن مكان محدد ٌتحدث منه المتسابقٌن على المس

 ______ إجراء قرعة ترتٌب أدوار المتسابقٌن



 اإلجتماع التحضٌري للمحكمٌن قبل المسابقة

 _______ ملف المعلومات لكل محكم

 قائمة المتسابقٌن مع نموذج أحقٌة مشاركة كل متسابق -

 دلٌل و بطاقة التحكٌم -

 قوانٌن المسابقات -

 _______ التأكد من آحقٌة مشاركة المتسابقٌن

 _______ مراجعة نموذج دلٌل التحكٌم

مراجعة قوانٌن اإلحتجاجات. ٌمكن ألي متسابق أو حكم اإلحتجاج على أصالة الخطبة لكبٌر _______ 

 المحكمٌن أو رئٌس المسابقة قبل إعالن نتائج المسابقات.

 ٌم._______ تذكٌر بعدم اإلنشغال بمراقبة الوقت للمتسابقٌن و احتساب ذلك فً درجات التحك

_______ تذكٌرالمحكمٌن بضرورة توزٌع أماكن جلوسهم بٌن الجمهور و عدم التمركز فً مكان واحد. 

 و أن ال ٌجلس متسابق بالقرب من محكم.

 _______ تفقد مكان إشارة الوقت الضوئٌة.

 _______ التأكد من تخصٌص منطقة محددة للمتسابقٌن على المنصة أو المسرح

 بعدادي األصوات الذٌن سٌجمعون بطاقات التصوٌت._______ التعرٌف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع:

 دلٌل مسابقات التوستماسترز العالمٌة:

 و ٌشتمل على:

 قائمة مهام المسابقات -

 متطلبات و مهام أصحاب األدوار فً المسابقات -

 ، نماذج التقرٌر الرسمً، نموذج احقٌة المشاركة و أصالةنسخ من بطاقات التصوٌت لمحكمٌن -

 الخطبة، و نموذج معلومات السٌرة الذاتٌة للمتسابقٌن.

 كتٌب قوانٌن مسابقات التوستماسترز العالمٌة:

 و تشتمل على:

 قوانٌن مسابقة الخطب العالمٌة -

 قوانٌن مسابقة التقٌٌم -

 قوانٌن مسابقة الخطب الفكاهٌة -

 قوانٌن مسابقة الخطب اإلرتجالٌة -

 قائمة المحكمٌن:

 و تشتمتل على:

بٌن: االسم، و رقم الهاتف، و اسم النادي، و المنطقة، والمحافظة. -  المعلومات عن المحكمٌن المدر 

 

 محافظً المناطق و المحافظات

 

 

 التوستماستر عبدالعزٌز عبدالصمد الدلٌجان. مادةهذه ال ترجم

 3122ترجمت و نقحت: شتاء 

الشكر موصول لكل من المتواصل المتقدم مٌلودي كن اس، و ، و ندا هاوكجمع و ترتٌب هذه المادة من قبل التوستماستر المتمٌز لٌ تم

 التوستماستر المتمٌز دان هاردي.

 6::2كتبت: خرٌف 

 3113، و ربٌع 3111نقحت: ربٌع 



 المالحق

 نموذج معلومات السٌرة الذاتٌة للمتسابقٌن

 صالة الخطبة للمتسابقٌنأحقٌة المشاركة و أشهادة 

 دلٌل التحكٌم و بطاقة التصوٌت للمحكمٌن -العالمٌةمسابقة الخطبة 

 دلٌل التحكٌم و بطاقة التصوٌت للمحكم الفصل -مسابقة الخطبة العالمٌة

 دلٌل التحكٌم و بطاقة التصوٌت للمحكمٌن -مسابقة التقٌٌم

 دلٌل التحكٌم و بطاقة التصوٌت للمحكم الفصل -مسابقة التقٌٌم

 لتحكٌم و بطاقة التصوٌت للمحكمٌندلٌل ا -مسابقة الخطبة الفكاهٌة

 دلٌل التحكٌم و بطاقة التصوٌت للمحكم الفصل -مسابقة الخطبة الفكاهٌة

 دلٌل التحكٌم و بطاقة التصوٌت للمحكمٌن -مسابقة الخطبة اإلتجالٌة

 دلٌل التحكٌم و بطاقة التصوٌت للمحكم الفصل -مسابقة الخطبة اإلرتجالٌة

 نموذج عدادي بطاقات التصوٌت

 نموذج المؤقت

 نموذج إخطار بأسماء الفائزٌن بالمسابقات

 الوصاٌا العشر للمحكمٌن

  

  


