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 نظام البطولة الوطنية للمناظرات املدرسية 

   

وكذلك   ، ذات الترتيب األعلى في تصنيف حتدي السلّم  48تدعى للمشاركة في البطولة الفرق الـ  .1

التي شاركت بتحدي واحد على األقل بتاريخ توقف التحديات،   48تدعى الفرق ذات الترتيب ما دون  

وبحيث يشارك فريق واحد من نفس املدرسة/ املنارة/ النادي، فيما يسمح مبشاركة فريقني في حال  

 حتقق أحد الشرطني: 

a. حديات الفرق العشرة األوائل في تصنيف حتدي السلّم بتاريخ توقف الت 

b.    الفرق التي شاركت بثالثة حتديات على األقل بتاريخ توقف التحديات 

فرق بحسب إجمالي عدد الفرق املشاركة، وتلعب   5 –  4تقسم الفرق املشاركة إلى مجموعات من   .2

 :نيجتمعمرحلة التصفيات ضمن 

I.   جتمع الالذقية 

II.  :جتمع دمشق وذلك مبوجب قرعة موجهة تلحظ 

I.  عدم وجود فريقني من نفس املدرسة/املنارة ضمن مجموعة واحدة 

II.   ترتيب الفرق على تصنيف حتدي السلّم 

 تلعب الفرق ضمن اجملموعة الواحدة دوري من مرحلة واحدة .3

 الفريق الفائز وعالمة كل من الفريقني املتناظرينعند انتهاء كل مباراة يعلن  .4

يتأهل الفريق الفائز بأكبر عدد من النقاط ضمن اجملموعة الواحدة في كل جتمع مباشرة إلى   .5

لتعادل بالنقاط يستخدم متوسط عالمات كل فريق في  نهائيات البطولة الوطنية ، وفي حال ا

 املباريات لكسر التعادل    

مع مراعاة عدد الفرق املشاركة واجملموعات وتقارب املستويات، تدعو اللجنة العلمية الفرق  .6

األفضل )مبوجب عدد النقاط ومعدل العالمات( احلاصلة على الترتيب الثاني في مجموعاتها إلى  

 فريق  20 – 16الوطنية، بحيث يكون عدد الفرق املتأهلة إلى النهائيات من  نهائيات البطولة 

  –  4مبوجب قرعة موجهة تقسم الفرق املتأهلة إلى نهائيات البطولة الوطنية إلى مجموعات من  .7

 فرق بحيث تلحظ:  5

I.  عدم وجود فريقني من نفس املدرسة/املنارة ضمن مجموعة واحدة 

II. ع على اجملموعات ما أمكن توزيع الفرق املتأهلة من كل جتم 
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فرق إلى األدوار اإلقصائية )خروج املغلوب(:   8أو  4بحسب عدد الفرق املشاركة في النهائيات يتأهل  .8

 ربع نهائي/ نصف نهائي/ نهائي/ املركز الثالث  

يشترط لكل فريق مشارك حتديد أسماء أعضاء الفريق اخلمسة واسم املدرب، لدى تثبيت   .9

تم اإلعالن عنها رسمياً على موقع الهيئة، بحيث يحّظر تغيير أسماء  املشاركة ضمن مهلة ي

 الفريق بعد التثبيت إال في حاالت القوة القاهرة التي توافق عليها اللجنة العلمية  

تعد جلنة اجلمل اجلدلية مسبقاً بنك للجمل اجلدلية بنوعيها احملّضرة واالرجتالية، وذلك مبوجب   .10

ة، فيما تختار اللجنة العلمية وتعلن اجلمل اجلدلية احملّضرة قبل فئات حتددها اللجنة العلمي 

 ساعة   24أسبوع من موعد املباراة، وحتدد فرق التأييد واملعارضة قبل 

تسمي اللجنة العلمية جلنة للبت باالعتراضات وحتدد آلية لتسجيل االعتراضات والبت بها،   .11

نقاط من متوسط    3الفريق املعترض  وتكون قرارات اللجنة قطعية وبحال رد االعتراض يفقد 

 نقاطه      

والتعليمات احملددة التي مت اعتمادها في التدريبات    WSDCتطبق على منافسات البطولة قواعد  .12

 الرسمية لهيئة التميز واإلبداع وفي كل من : 

I. الدليل التعريفي 

II. دليل التدريب 

III.  دليل التحكيم 

IV.    قواعد السلوك 
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