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 نظام البطولة الوطنية للمناظرات املدرسية 

 حتدي السّلم 
 
 

 .حتفيز التدريب املتواصلإلى  حالة مستمرة و  إلى جعل التحديات في املناظرات املدرسية  السلّم  حتديتهدف صيغة  
 

لدى أي فريق مناظرة فرصة لتحسني الترتيب على السلّم من خالل حتدي فريق يتبوأ درجة أعلى    املبدأ بسيط للغاية: 
 على السلّم، وفي حال الفوز عليه يتبادل الفريقان مواقع الترتيب.  

    
اً،  احملّصلة: الفريق اجملتهد الذي يتابع التدريب ويتحدى الفرق األعلى منه ترتيباً لديه فرصة حتسني موقعه تدريجي

وبالتالي حتسني موقعه في البطولة الوطنية، ذلك أن قرعة توزيع الفرق على اجملموعات ستكون موجهة بحيث  
تراعي ترتيب الفرق على السلّم، أما الفريق الذي يتراجع ترتيبه على السلّم فقد يفقد فرصة املشاركة في 

 البطولة الوطنية بالكامل.    
 

، ثم تعاود منافساتها   2023وتستمر حتى بدء مرحلة التجمعات لعام    2022  أيلول  18السلّم في  تنطلق بطولة  
وحتديث ترتيب الفرق على السلّم مبوجب نتائجها، ويدعى    2023فور صدور نتائج البطولة الوطنية للمناظرات  

 . 2023الفرق األعلى ترتيباً على السلّم للمشاركة في البطولة الوطنية للمناظرات املدرسية 
   
 

 : تحدي يمات ال تعل 
املشاركة في البطولة    57لترتيب الفرق الـ  2022يعتمد التصنيف الناجم عن نتائج البطولة الوطنية   .1

إلى السلم، وينشر الكترونياً   2022الوطنية للمناظرات املدرسية إضافة للفرق التي أنضمت في عام  
حملافظة، ويصار إلى  على موقع الهيئة متضمناً اسم الفريق )املدرسة/ املنارة/ النادي( واسم املدرب وا

 حتديثه طبقاً لنتائج املنافسات. 
ميكن ألي فريق مدرسة أو منارة أو نادي مناظرة مدرسية جديد االنضمام إلى منافسات السلّم، بحيث  .2

 .يدخلها من الدرجة األدنى على السلّم بتاريخ قبوله من الهيئة
ظرة حتدي فريق آخر يعلوه بالترتيب على من على سلّم الترتيب املنشور الكترونياً ميكن ألي فريق منا .3

السلّم مبوجب درجة أو درجتني كحد أقصى بغض النظر عن محافظة الفريق الذي يعلوه، وميكن تنفيذ  
املناظرات أونالين في حال البعد اللوجستي )بني احملافظات( بالتنسيق مع أمني سر اللجنة العلمية 

 ي املذكور أدناه:عنوان البريد االلكترون للمناظرات عن طريق
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بطلب    .4 بادر  الذي  للفريق  يحق  متجاورتني  محافظتني  من  فريقني  بني  املنافسة  كانت  حال  في  أما 
أيام يقترح    3التحدي استضافة التحدي في مقره، ويتوجب على الفريق األعلى الرد على التحدي خالل  

 . ضمن مهلة أسبوع واحد يلي الرد  تحديخاللها موعدين اثنني إلقامة ال
ب .5 التحدي  واالثنني فقط ضمن  ميكن طلب  األحد  أيام  االلكتروني في  البريد  شكل رسمي عن طريق 

 أوقات الدوام الرسمي.
 السبت،األربعاء،اخلميس( وفقاً ملا تراه اللجنة العلمية مناسباً. )يتم تنفيذ التحديات في األيام التالية   .6
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فرق ترتيب واحد  ميكن ألي جهة تشكيل عدة فرق للمشاركة في حتدي السلّم، حيث تأخذ جميع ال .7
 فقط في حتدي السلّم يحمل اسم اجلهة املشاركة. 

 التحدي،أيام، أو اعتذاره عن قبول التحدي أو خسارته    3في حال تأخر رد الفريق األعلى عن مهلة الـ .8
الفريقني على   ترتيب  فإن  األعلى  الفريق  فاز  إذا  أما  الترتيب،  مواقعهما على سلّم  الفريقان  يتبادل 

 السلّم يبقى على حاله. 
حتدي بعضهما قبل أن يلعب    املتحدينيبغض النظر عن نتيجة املباراة فإنه ال يحق لنفس الفريقني   .9

 . لّم الترتيبمع فريق آخر أعلى أو أدنى منه على سحتدي أحد الفريقني 
  

 
مع القدرة التنظيمية واللوجستية  بميكن أن يتم تنظيم ألعاب حتدي السلّم عن بعد )أونالين( مبا يتناس  .10

 . وبالتنسيق مع أمني سر اللجنة العلمية للمناظرات
 . تعتمد آلية االعتراضات في البطولة الوطنية للمناظرات املدرسية .11
 لعبة.تلتقط صورة جماعية قبل بداية كل  .12
 وجود جتهيزات صوت.  طال يشتر .13
تكون اجلمل اجلدلية إما ارجتالية )غير محضرة( وتعلن قبل موعد اللعبة بساعة واحدة فقط او محضرة   .14

ساعة فقط   24وفي هذه احلالة تعطى للطالب قبل يوم واحد فقط من تاريخ اللعبة احملددة وبقرعة قبل  
أو ارجتالية( واملوقف )اقتراح أو معارضة( ومواعيد األلعاب   من موعد اللعبة ويعود اختيار اجلمل )محضرة

 بالتنسيق مع أمني السر وتبعا للقدرة التنظيمية. 
 

مع القدرة التنظيمية واللوجستية  بميكن أن يتم تنظيم ألعاب حتدي السلّم عن بعد )أونالين( مبا يتناس  .15
 . وبالتنسيق مع أمني سر اللجنة العلمية للمناظرات

 . آلية االعتراضات في البطولة الوطنية للمناظرات املدرسيةتعتمد  .16
 تلتقط صورة جماعية قبل بداية كل لعبة. .17
 وجود جتهيزات صوت.  طال يشتر .18
 .ميكن قبول حتدي أو إجراء حتدي قبل حسم حتدي موجود سلفاً  .19
 تعتمد قواعد البطولة الوطنية للمناظرات املدرسية.  .20

 
 هيئة التميز واإلبداع:في كل لعبة تعتمد            

a.  وجتهيزاته  اللعبةمكان 
b.  جلنة التحكيم 
c. مراقب محايد ممكن أن يكون مدرب معتمد لنادي مناظرة قريب 
d.  اجلملة اجلدلية 
e.  والبت باالعتراضات  التحدينتيجة 
f.  ًحتديث سلّم الترتيب مرة على األقل أسبوعيا 

 
 علماً أن هيئة التمّيز واإلبداع غير مسؤولة عن تكاليف النقل. 

 
 

 : السّلم   تحدي شروط التقدم ل 
 نادي معتمد أو فريق مشارك في البطولة الوطنية للمناظرات املدرسية  .1
 وجود مدرب واحد على األقل معتمد  .2
 وأخر شريطة عدم االستعانة بالعبني من فرق أخرى  حتديميكن ألي فريق تغيير العبيه بني  .3
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 للتقدم إلى حتدي السلم يرجى تعبئة االستمارة التالية: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Os8Zwl02qKM34EJPt3zcVeSrBgizq9

QyBaUO1xowmlVyJw/viewform?usp=sf_link 
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