
 

0202السادة احلكام لبطولة املناظرات املدرسية السورية للعام   
 

ً لدوركم الهام واحملوري في إجناح بطولة املناظرات املدرسية، حيث ترسخون بعملكم الشفاف والنزيه  نظرا
والتربوي القيم السلوكية واألخالقية واملعرفية التي نسعى للوصول إليها ضمن مشروع نشر ثقافة التميز 

 واإلبداع في سورية، 

 األلعاب اخلاصة باملناظرات. نود التأكيد على السلوكيات التالية أثناء حتكيم

التحضير اجليد مللفاتكم التحكيمية ولقواعد التحكيم، كي يدرك الالعبون أهمية ما يقدمونه،  -
 وضرورة أخذه بجدية ليكونو على مستوى التحكيم االحترافي املأمول منكم.

أفكار واضحة إيصال رسالة واضحة لالعبني أن املهم هو قدرتهم على طرح أفكارهم بجرأة أدبية، وب -
 ومرتبة، وبأسلوب شيق يحترم عقل اجلمهور املستمع.

عدم التورط في شكليات القواعد وإهمال تقدير املضمون امللفت واألفكار اخلالقة أو الشخصيات  -
 املميزة.

مراعاة العدالة والشفافية في عملكم، فما ستقدمونه خالل التحكيم من رقي في األداء، وتعالي عن  -
وتقدير للمتميز، وصبر على املتعثر، سيكون مثاالً لهؤالء اليافعني، يعزز األمل واألمان لديهم، املصالح، 

ويساعدهم على جتاوز طفولة صعبة عاشوها خالل سنوات احلرب على بلدهم هزت استقرارهم 
 النفسي واالجتماعي.

باشر، وحاجتها للتشجيع مراعاة الفئة العمرية التي تتعاملون معها، جلهة حساسيتها جتاه النقد امل -
، فقد يؤدي نقد جارح أو محرج بسيط في هذا السن واالستحسان قبل اإلشارة إلى مكامن اخلطأ

اخلطر إلى خسارة شاب متحمس يشكل قيمة مستقبلية جملتمعه، وعليه سيرافق اجللسات خبراء 
قق جميعاً الغاية للتأكد من أننا نحوتربويون للمساعدة في تقومي آليات التعامل مع اليافعني 

 املطلوبة.
جعة الشخصية من احلكام في جلسات االستراحة وبشكل اأن يحصل الفريق على التغذية الر -

لتلك التغذية الراجعة، فإن لم يطلبوها، ال حاجة  الفريق جماعي مع احلكام الثالثة في حال طلب
 إلحراجهم بها.

عبر املدربني بعد إعالن  العتراض للفرقاب اتخفيفاً للنقاشات معكم من قبل الالعبني، سيتم فتح ب -
، وعليه سيتم تسجيل جميع األلعاب، لتعرض على اللجنة اخملتصة بدراسة النتيجة مباشرة

 االعتراضات والبت فيها.
وإبالغ  ،ال تنسوا ابتساماتكم وكلماتكم التشجيعيةاملتعة هدف أساسي في هذا النشاط أيضاً،  -

الالعبني بفخركم بهم وبجراتهم وحماسهم، فأنتم اليوم مركز اهتمامهم، وما تعبرون عنه قوال أو 
 فعال أو حركة، سيظل في وجدانهم لسنوات طويلة، يذكرونكم فيه مبا تريدون من عرفان أو غضب.

استطاعوا بدأبهم وشغفهم في نهاية هذه املرحلة من البطولة، ستقدم الهيئة شهادات متيز للحكام الذين 
وإميانهم بضرورة مساعدة هذا اجليل، على إيصال الرسالة احلضارية ملشروع املناظرات، من حيث هو تطوير 

 للعقل وإظهار للشخصية احلضارية ورسم ملالمح مجتمع يتميز بشبابه.

 دوره، وال يستسلم مع متنياتنا لكم بالتوفيق في عمل هام وشاق يحمل في ثناياه رسالة شباب سوري يدرك

 

ع  هيئة التميز واإلبدا


