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ثالثة أھداف

توفر الفرصة للتنافس في مسابقات الخطابة1.

توفر برامج تعليمية لألعضاء و العامة 2.

توفر فرصة للتعلم بمشاھدة الخطباء البارعين3.

1

لمسابقات الخطابة



المتسابقين

 منظمة
التوستماسترز

الجمھور

انفسھم

للمحكمين التزامات تجاه

2



 اختيار الفائز= التحكيم

 التقويم و تقديم المشورة= التقييم

التحكيم و التقييم

3

قرارات المحكمين سرية 



دقيقين

عدول

ثقات

ملمين و مطلعين

منصتين جيدين

المحكمين المتمكننين ھم
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منصب الخطيب

مساعدة األضعف

تأثير الھالة

تأثير الھالة العكسي

متسابق المرة الثانية

مخالف للمعتاد

التحيزات والتفضيالت الشخصية

المتسابق االول و االخير

إعطاء الفرصة لآلخرين

معوقات نزاھة التحكيم
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 يجب على المحكم تجنب أي نوع من المحاباة في اختيار الفائزين بالمركز األول و
فلن ينظر المحكم  إلى النادي أو المنطقة أو المحافظة أو القطاع . الثاني و الثالث

الذي يمثله المتسابق، و لن ينظر إيضاً إلى عمر المتسابق أو جنسه أو عرقه أو 
كما يجب أن يلتزم المحكم بالموضوعية في . عقيدته أو مھنته أو توجھاته السياسية

.اختيار الفائزين
 يجب أن ال يقوم المحكم بحساب و قت الخطب، كما يجب أن ال ينظر في عملية

التحكيم إلى الوقت الذي إستغرقه الخطيب سواء كان أقل أو أكثر من الوقت المسموح 
.به
 ًكما يجب عليه أن . يجب أن يّتِبع المحكم قوانين و مقاييس التحكيم جملة و تفصيال

يتجّنب اإلنتقاد العلني للمسابقة، و أن ال يفصح عن درجات و ترتيب المتسابقين ألي 
أحد كائنا من كان، إالّ أن يكون ذلك حسب االجراءات المتبعة في لوائح و قوانين 

.المسابقات

ميثاق اخالقيات التحكيم
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تعرف على االحكام و القواعد  
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لتجنب المفاھيم الخاطئة



7

نماذج دليل المحكمين و بطاقات التصويت



دون ملحوظاتك

استخدم تقسيم الدرجات المقترح

 استخدم تقسيم الدرجات المتعلق بالتقييم
المقترح

التصفيق و عالمات الناقص

دليل المحكمين   
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المحتوى

اإللقاء

اللغة

معايير تحكيم الخطبة العالمية 
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ھي الطريقة : بناء الخطبة
التي يرتب فيھا الخطيب أفكاره 

بحيث يفھمھا الجمھور

تقاس الفعالية بنسبة : الفعالية
ما حسب إدراك الجمھور للخطبة

قيمة  :قيمة الخطبة
الخطبة تبرر الھدف من 

إلقائھا

الخطبة العالمية–المحتوى  
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الھيئة الخارجية : الھيئة
للخطيب تعزز من قوة خطبته

الصوت ھو ما يحمل :الصوت
الرسالة

األسلوب ھو : االسلوب
التعبير الغير مباشر عن نفسية 
الخطيب وتوجھاته خالل إلقائه 

لخطبته

الخطبة العالمية–اإللقاء   
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مالئمة اللغة : المالئمة
تعني أن إختيار الكلمات كان 

متناسباً مع الجمھور

طالقة اللغة : الصحة
تضمن أن اإلنتباه سيوجه لما 
سيقوله الخطيب ال كيف قاله

الخطبة العالمية–اللغة   
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المحتوى

اإللقاء

اللغة

معايير تحكيم الخطبة الفكاھية 
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بناء الخطبة
الفعالية
قيمة الخطبة
تجاوب الجمھور

الخطبة الفكاھية -المحتوى  
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الھيئة الخارجية : الھيئة
للخطيب تعزز من قوة خطبته

الصوت ھو ما يحمل :الصوت
الرسالة

االسلوب

الخطبة الفكاھية -اإللقاء   
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مالئمة اللغة : المالئمة
تعني أن إختيار الكلمات كان 

متناسباً مع الجمھور

طالقة اللغة : الصحة
تضمن أن اإلنتباه سيوجه لما 
سيقوله الخطيب ال كيف قاله

الخطبة الفكاھية -اللغة   
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المحتوى

اإللقاء

اللغة

معايير تحكيم الخطبة االرتجالية 
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بناء الخطبة
الفعالية

الخطبة االرتجالية -المحتوى  
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الھيئة الخارجية : الھيئة
للخطيب تعزز من قوة خطبته

الصوت ھو ما يحمل :الصوت
الرسالة

الخطبة االرتجالية -اإللقاء   
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اللغة

الخطبة االرتجالية -اللغة   
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جودة التحليل

التوصيات

االسلوب

الخالصة

معايير تحكيم مسابقة التقييم 
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تعرف على االحكام و القواعد  
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لتجنب المفاھيم الخاطئة



قوانين مسابقات التوستماسترز

دليل قوانين مسابقات التوستماسترز1.

إقرأ 2.

1

لمسابقات الخطابة



الخطبة العالمية
التقييم
الخطبة االرتجالية
الخطبة القصصية
 لألعضاء -الخطبة المسجلة:

– ً .األندية التي ال تتبع قطاعا
.األندية في القطاع المؤھل للتشكيل–

المسابقات المعترف بھا



المسابقات التي تعترف بھا منظمة التوستماسترز العالمية و تساندھا 
:ھي الواردة في القائمة أدناه

الخطبة العالمية
التقييم
الخطبة االرتجالية
الخطبة القصصية
 لألعضاء -الخطبة المسجلة:

– ً .األندية التي ال تتبع قطاعا
.األندية في القطاع المؤھل للتشكيل–

سياسات مسابقات الخطابة



يجب أن تتبع جميع المسابقات المتطلبات التالية:
يجب أن يستوفي المتنافسين جميع متطلبات أحقية المشاركة المدرجة في ھذا الدليل في –

.جميع المسابقات
.يجب على القطاع إقامة مسابقة الخطبة العالمية–
.يمكن للقطاع إقامة ثالثة مسابقات إضافية من المسابقات المدرجة في القائمة أعاله–
المسابقات المسموح بعقدھا على مستوى المنطقة و المحافظة و القطاع ھي التي تبدأ –

.من مستوى النادي و تستمر إلى مستوى المنطقة و المحافظة و القطاع
 يعتبر ھذا الدليل بروتوكل و يطبق على جميع مسابقات الخطابة في التوستماسترز، و يكون

تعديل قوانين ھذا الدليل عن طريق عملية مراجعة برتوكول إداري في التوستماسترز 
.يجب أن ال يسمح باالستثناءات. العالمية

سياسات مسابقات الخطابة



 يكون المتسابق مستوفياً لشروط العضويه، في النادي و المنطقة و المحافظة
.  و القطاع الذي يتنافس فيه

 يتطلب للمشاركة في مسابقة الخطبة العالمية فقط، إتمام ستة مشاريع خطابية
.من دليل المتواصل المتمكن قبل المشاركه في المسابقه على مستوى النادي

يستثنى العضو المؤسس للنادي الجديد و الذي تم تأسيسه في يوليو الماضي.
المحافظة على أحقية المشاركة في جميع المستويات في أي مسابقة.
؟...ال يحق لمن يلي المشاركة في أي مسابقة
المشاركة في اكثر مرة؟

يجب حضور المتسابق شخصيا للمشاركة في المسابقة.

األحقية



يحق للنادي إختيار المتسابق بأية  طريقة يراھا مناسبه
  في حالة عدم إستطاعة الفائز األول من المشاركة في المسابقة

في المستوى التالي سواء كان في المنطقة أو المحافظة يتأھل 
.الفائز بالمركز التالي بدال عنه

 يقوم كبير المحكمين بإصدار قائمة بترتيب أسماء المتسابقين
الواردة بنتائج المسابقة ثم يرسل القائمة إلى المركز الرئيسي 

.للتوستماسترز العالمية

تسلسل إختيار المتسابقين



الخطبة العالمية : المتسابق يختار–
القصصيه  -الفكاھية 

الخطبة : رئيس المسابقة يختار
اإلرتجالة

توقيع نموذج أصالة : أصالة الخطبة
.الخطبة

موضوع الخطبة و تحضيرھا



شھادة الخطيب ألصالة الخطبة و احقية المشاركة في 
المسابقات

بيانات نادي 
المتسابق

قوانين المسابقة

بيانات أحقية 
المتسابق

بيانات أصالة 
الخطبة



دور المؤقت
ادوات المؤقت
الخطبة العالمية، الفكاھية، القصصية، : الوقت المحدد

االرتجالية، التقييم
متى يبدأ حساب الوقت؟
مسائل أخرى

توقيت الخطب



جدول قيد الوقت و التعليمات للمؤقت

الوقت الذي 
استغرقة المتسابق

قوانين توقيت 
المسابقة

اسم المتسابق



جدول قيد عدادي األصوات

اسماء المتسابقين

نقاط التحكيم

اسم المحكم

نتيجة التحكيم



دليل و بطاقة المحكم الفصل

اسماء المتسابقين

نقاط التحكيم

معايير التحكيم

نتيجة التحكيم



متى و كيف تستخدام دليل و بطاقة المحكم الفصل

2 13
مدحت
سمير

خالد

سھيل
توفيق

2 13
21 3

21 3
2 1 3

747102 0 0

تعادل
تعادل



عمر
محمد
عثمان

عبدالعزيز

علي

سليمان
يوسف

2 13 مدحت
سمير
خالد

سھيل
توفيق

2 13
21 3

21 3
2 1 3

747102 0 0

محمد
عبدالعزيز
علي
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االحتجاج للمحكمين و المتسابقين فقط
اصالة الخطبة/األحقية
تقدم قبل اعالن النتيجة
يجب ان يستمع المحكمين لرأي المتسابق قبل اتخاذ القرار
 يحق لرئيس المسابقة أن يقرر خروج أي متسابق بسبب عدم

.أستيفائة لشروط أحقية المشاركة بالمسابقة 
كل قرارات المحكمين و محكمي التأھيل نھائية.

االحتجاجات و حاالت االلغاء



 عين محكمين، عدادين لالصوات، مؤقتين، و محكم
.فصل سري

 إعمل ككبير لعدادي األصوات، عين ثالثة عدادين
نموذج رقم (لالصوات و أعطھم نموذج معد النتائج 

1176.(
 إعقد اجتماعا اعداديا للمحكمين و المؤقتين و عدادي

.األصوات

قبل المسابقة–مھام كبير المحكمين 



وزع االوراق و النماذج التالية لكل محكم:
.قائمة بترتيب دور المتسابقين–
).1172نموذج رقم (نموذج دليل و بطاقة التصويت للمحكم –
).1171دليل رقم (قوانين المسابقة –
 وجه محكمي المسابقة إلى أن يجلسوا بالقرب من المنطقة المحددة و المخصصة للحديث في المسابقة و

.ذلك في حال حدوث أي إزعاج من الخارج أو تعطل أجھزة مكبر الصوت
 و المنطقة المحددة و المخصصة ) 1172نموذج رقم (راجع دليل و بطاقة التصويت للمحكمين

.للحديث في المسابقة
 1176نموذج رقم (إعقد اجتماعا إعداديا للعدادي األصوات لشرح و مراجعة نموذج معد النتائج.(
 1175نموذج رقم (راجع مع المؤقتين نموذج توقيت المسابقة و التعليمات للمؤقتين.(
وّفر ساعة التوقيت للمؤقتين.
ناقش و اشرح للمؤقتين طريقة استخدام ألة االشارة بالوقت إن لزم االمر.

االجتماع االعدادي–مھام كبير المحكمين 



 1175نموذج رقم (اجمع نموذج توقيت المسابقة و التعليمات للمؤقتين.(
تسلم نموذج دليل و بطاقة التصويت للمحكم الفصل.
 تعامل و عالج أمر أي احتجاج يرفعه أي محكم أو متسابق بخصوص أحقية

.المشاركة أو أصالة الخطبة
أشرف على عملية عد األصوات مرتين . أشرف على عملية عد األصوات

.للتأكد من دقة العد
 تبين (قدم قائمة بأسماء المتسابقين لرئيس المسابقة توضح حالة المتسابقين

القائمة إن كان المتسابق تجاوز الوقت أو تنحيه عن المنافسة بسبب أصلة 
).الخطبة

أثناء المسابقة–مھام كبير المحكمين 



ما ھي اسباب التي من الممكن ان تقصي المتسابق من المسابقة؟
ماذا يحصل لو:

سلم اربعة محكمين بطاقات التصويت وقد كتبوا اسمائھم و وقعوا عليھا–
سلم محكم واحد بطاقة التصويت و قد كتب اسمه بدون توقيع–
سلم محكم واحد بطاقة التصويت و لم يكتب اسمه و لم يوقع عليھا–
سلم محكم واحد بطاقة التصويت و لم يكتب اسمه و قد وقع عليھا–

ماذا يحصل لو ترك احد المحكمين خانة الفائز بالمركز الثالث فارغة؟
 ما ھو التصرف المناسب في حالة لو طلب احد االعضاء أحد المسؤلين في

المسابقة رؤية الدرجات التي اعطيت لكل متسابق؟

1 -مسائل للمناقشة 



أعلنت النتائج و انتھت المسابقة، : ما ھو التصرف المناسب في الحالة التالية
وبعد ذلك اشتكى احد من الجمھور أن نتائج المسابقة غير عادلة؟

 ًھل الخطب التالية تعد اصيلة إجماال:
من الخطبة تحتوي على مقوالت لشخص آخر أو من احد المطبوعات، حتى و % 25–

.إن ذكر المصدر بصورة صحيحة
.جزء من الخطبة منقول من مصدر غير معروف–
.معظم الخطبة منقولة من مصدر قد يكون معروفا أو غير معروف–

 المتعلقة خالل المسابقة، ما ھي االجراءات التي تتعامل مع االحتجاجات
بأصالة الخطبة؟

ماھو المصدر العام؟ و ما ھو تأثيره على أصالة الخطبة؟

2 -مسائل للمناقشة 



 يشير دليل قوانين المسابقات ان على جميع المتسابقين التحدث من نفس
إذا تخطى المتسابق المنطقة المحددة . المنطقة المحددة من قبل رئيس المسابقة

، فھل سيكون غير مؤھل بسبب مخالفته لھذا القانون؟
 ثالثة متسابقين على مستوى المنطقة، احدھم غير مؤھل بسبب تجاوزه للوقت

المحدد، و ال يستطيع الفائزين االخرين بالمسابقة حضور مسابقة المحافظة، 
فھل يمكن لمتسابق غير المؤھل بسبب تجاوزه للوقت حضور المسابقة بدال 

عنھما؟
 قبل ان تبدأ مسابقة الخطبة العالمية على مستوى المنطقة، علمت ان احد

المتسابقين قد اكمل خمسة مشاريع فقط من دليل المتواصل المتمكن، و 
.ستكون خطبته في المسابقة ھي السادسة

 الحظت ان احد المحكمين قد انھى كتابة بطاقة التصويت، قبل ان ينتھي
ماذا تفعل؟ . المتسابق االخير خطبته

3 -مسائل للمناقشة 



الخاتمة

أقوى مبدأ لتطوير الذات يكمن 
في إختيار االنسان

جورج إليوت–
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