
  

 

 
 

 

 بطولة المناظرات بجامعة تونس المنار 

 جانفي 2019

 

ّلمناظراتاّاإلعالنّرسمياّعنّانطالقّالتسجيلّلبطولةوجامعةّتونسّالمنارّّالتونسيةّللمناظراتّالمنظمةّيسرّ 

ّ.2019جانفيّ

 طلبة جامعة تونس المنار المشاركون:  •

 الموجودةّعلىّالرابطّالتالي:استمارة الترشح  تعمير عبرالكترونيا  يكونالتسجيل  •

https://goo.gl/forms/e0rJDsUX0oY1efDH3 .والتيّتتضمنّشروطّوقوانينّوطريقةّالمشاركة 

    2018نوفمبر  27يوم  انطالق التسجيل: •

 00:00على الساعة  2018ديسمبر  16يوم  نهاية التسجيل: •

I/ مراحل البطولة: 

2019ّجانفي  23و 22و 21:مكثفةّيقدمهاّمدربوّالمنظمةّفيّأساليبّالمناظرةّوتقنياتهاّأيامّ:مرحلة تدريبية -

 2019 جانفي 25يومّ :مرحلة التصفيات -

  2019 جانفي 26يوم ّ:مرحلة النصف النهائي والنهائي -

البطولةّالتيّستفضيّإلىّمناظرةّنهائيةّجماهريةّيتوجّعلىّإثرهاّالفريقّالفائز،ّكماّسيتمّّمرحلة تنافسية: -

تونسّتتويجّأفضلّثالثةّمتناظرينّيتمّاختيارهمّمنّكلّالفرقّالمشاركةّوالذيّسيمثلونّرسميا:ّفريقّجامعةّ

 2019في شهر مارس  باللغة العربية""البطولة الدولية لمناظرات الجامعات الذيّسيمثلّجامعتهّفيّّالمنار

 .بالدوحة

II/ شروط المشاركة: 

 .فقطّتونسّالمناريفتحّبابّالمشاركةّللنواديّوالجمعياتّالناشطةّداخلّالوسطّالطالبيّلجامعةّ

ّوقانونياّ ّأخالقيا ّملتزمين ّمتناظرين ّأربعة ّمن ّيتكون ّفقط ّواحد ّبفريق ّالمشاركة ّوالجمعيات ّللنوادي يسمح

 .كاملّفعالياتّالبطولةبحضورّ

 .سنة26ّالّيجبّأنّيتجاوزّسنّالمتناظرينّ

 .يجبّعلىّكلّفريقّتحديدّ"مسؤولّفريق"ّتتعاملّمعهّالمنظمةّويعنىّبالتواصلّبينهاّوبينّباقيّأفرادّفريقه

ّ.تتوفرّفيهّالشروطّالسابقةّوالتقدمّبهيمكنّلألفرادّالراغبينّفيّالمشاركةّتكوينّفريقّ: مالحظة هامة

ّ

ّ



  

 

 
 

III/ الوثائق المطلوبة من كل متناظر: 

 .2018/2019للسنةّالدراسيةّّتونسّالمناروثيقةّتثبتّانتماءهّكطالبّلجامعةّ

إعالمكمّّمعّمنسقّالبطولةّعلماّأنهّسيتمّالمعاليم)تتمّعمليةّخالصّّوصلّخالصّمعاليمّالتسجيلّفيّالبطولة

ّالحقاّبتفاصيلّاإلجراءات(.ّ

ّوإمضاؤها.استمارةّالمشاركةّباللغةّالعربيةّتعميرّ

 :آلية دفع معاليم التسجيل في البطولة

ّ.بطولةالهذهّالرسومّجزءاّمنّتدريباتّّيتغطّ.رسومّالتسجيلّبخمسةّدنانيرّللفردّالواحدّرّ تقد ّ

تسديدّالرسومّالمقررةّمصحوبةّبالوثائقّالممضيةّمنّقبلّأفرادّالفريقّوالتيّّالّيعتمدّتسجيلّأيّفريقّإالّبعد

 .خالصّفيّالغرضتسلمّمباشرةّلمنسقّالبطولةّمعّتلقيّوصلّ

ّ 

 :مالحظة هامة

ولنّيتمّقبولّأيّطلبّمشاركةّبعدّاكتمالّالعددّالمطلوبّّ،ةّلمنّيكملّإجراءاتّالتسجيلّأوالستعطىّاألولوي ّ

ّ.للفرق

 .الرسومّغيرّقابلةّلالستردادّإالّفيّحالّإلغاءّالبطولةّوتحتفظّالمنظمةّبحقّإلغاءّالبطولةّفيّأيّوقت

 VI/  البطولةقوانين: 

ّ: اختيار الفرق المشاركة في البطولة( 1

ّالفرقّالتيّتتوفر ّواختيار ّللمناظراتّبفرزّطلباتّالمشاركة ّالتونسية ّالمنظمة ّوالشروطّّتتكفل ّالمعايير فيها

ّ.المطلوبة

 .ّوالتيّسيتمّالتواصلّمعهاّإلتمامّدفعّمعاليمّالترسيمّوالمشاركةّفيّالبطولة

الناديّالمشاركّنقلّالمعلومةّلكافةّمنخرطيهمّواالختيارّبينهمّعلىّأساسّاألفضليةّفيّيتوجبّعلىّالجمعيةّأوّ

 .الثقافةّالعامةّولغتهمّالعربيةّالجيدة

 :الفريق الدوليواختيار الفرق الرابحة ( 2

وأعدادّتقييميةّتتنافسّكلّالفرقّفيّمرحلةّالتصفياتّبالّاستثناءّوتسندّلهمّفيّكلّمناظرةّأعدادّتقييميةّللفريقّ

ّمرحلةّ ّفي ّللفرق ّالمسندة ّالنقاط ّعلى ّاعتمادا ّاألولى ّالثمانية ّالفرق ّاختيار ّيتم ّثم ّحدى، ّعلى ّمتناظر لكل

 .التصفيات

تبدأّالمرحلةّاإلقصائيةّبوضعّالفريقّالذيّتحصلّعلىّأعلىّمجموعّنقاطّضدّالفريقّالذيّتحصلّعلىّأقلّ

الثامن،ّالفريقّالثانيّضدّالفريقّالسابع...وهكذا(،ّيتوقفّإسنادّالنقاطّمجموعّنقاطّ)الفريقّاألولّضدّالفريقّ

 .للمتناظرينّفيّهذهّالمرحلة

ّ ّجامعة ّلقبّبطولة ّبحامل ّالفائز ّالفريق ّإثرها ّيتوجّعلى ّالتي ّالنهائية ّبالمناظرة ّالبطولة ّتونسّالمنارتنتهي

 .والفريقّالمتحصلّعلىّالمركزّالثاني



  

 

 
 

ّ ّثالثة ّأفضل ّتتويج ّيتم ّالدوليّكما ّالفريق ّسيمثلون ّوالذين ّالمشاركين ّالمتناظرين ّكل ّمن ّيختارون متحدثين

 تونسّالمنار.لجامعةّ

ّالبطولةّ ّفي ّسابقة ّتجربة ّلهم ّكانت ّممن ّالدولي ّللفريق ّالرابع ّالمتناظر ّللمناظرات ّالتونسية ّالمنظمة تختار

ّ.ّوالتجربةّالدوليةّوذلكّلتعزيزّقوةّالفريقّوضمانّتواجدّعنصرّالخبرة

 ( أثناء المناظرة: 3

ّيتكونّكلّفريقّمنّ ّبينّستةّمتناظرين، ّوفريقّمعارضة ّبينّفريقّمواالة ّالمناظرة متناظرينّويدير3ّّتقام

 .المناظرةّرئيسّجلسة

الّيختارّالفريقّالمشاركّموقفهّ)مواالةّأوّمعارضة(ّوالّفريقهّالمنافس،ّوإنماّيتمّذلكّعنّطريقّالقرعة،ّومنّ

 .يتنافسّفريقانّمعينانّضدّبعضهماّأكثرّمنّمرةالمحتملّأنّ

 .يمنعّاستخدامّالخطابّالدينيّ)آياتّقرآنيةّوأحاديثّنبوية(

 .يمنعّاستخدامّأيّلفظّغيرّأخالقيّأوّجارحّأوّموجهّلشخصّالمتناظر

 .حتقارّالمتناظرّأوّازدراءهّلخصمهايمنعّاالستهزاءّأوّالسخريةّأوّالقيامّبأيةّحركاتّأخرىّتشيرّإلىّ

ّفوراّ ّلالستبعاد ّويعرضّصاحبه ّالعنصري، ّالتمييز ّللعنفّأو ّأيّخطابّيدعو ّمسؤولية ّالمنظمة ّتتحمل ال

 .وبصفةّنهائية

 :التحكيم والتظلم (4

مونّمعتمدونّمنّقبلّالمنظمةّالتونسيةّللمناظراتّويكونّعددّأعضاءّلجنةّالتحكيمّفردياّيتكفلّبالتحكيمّمحكّ 

 .دونّاحتسابّضابطّالوقت

يديرّالمناظرةّ"رئيسّجلسةّ"ّومنّحقهّأنّيتدخلّبقولّكلمةّ"نظام"ّدونّتعطيلّسيرّالمناظرةّفيّحالّكانّ

 .هنالكّأيةّمخالفةّللقوانين

ّمنّقبلّ ّالحقا ّشرحه ّوالفريقّ)يتم ّللفرد ّاألعداد ّفيّإسناد ّالنزاهة ّلضمان ّنقاطّموحد ّنظام ّفيّالتقييم يعتمد

 .المدربين(

الفريقّالرابحّوالخاسرّمالحظاتّمتعلقةّبسببّربحهمّأوّخسارتهمّإضافةّإلىّنصائحّتوجهّلكلّيتلقىّكلّمنّ

ّوالّ ّالتحكيم ّلجنة ّمصداقية ّفي ّالطعن ّله ّيحق ّال ّولكن ّالتظلم ّللفريق ّويحق ّالمناظرة، ّانتهاء ّبعد متناظر

 .مونّقبلّالتظلمّأوّبعدهمواجهتهمّبالعنفّواأللفاظّالجارحةّوالّرفضّالقرارّالنهائيّالذيّأجمعّعليهّالمحك

التظلمّهوّاالعتراضّالذيّيقدمهّمسؤولّالفريقّإلىّلجنةّتنظيمّالبطولةّمباشرةّبعدّاالنتهاءّمنّالمناظرةّفيّ

ّأسرعّوقتّممكنّ)مدةّأقصاهاّنصفّساعة(ّوإالّفسيعتبرّالحقّفيّتقديمّالتظلمّالغياّوالّيؤخذّبه.ّ

يسّالناديّأوّالجمعيةّأوّالمسؤولّعنّالفريقّبالنسبةّلألفراد،ّيجبّأنّيقدمّالتظلمّفيّشكلّخطابّموقعّمنّرئ

ّجميعّ ّمصالح ّالمناسبّلحماية ّالقرار ّذلك ّإثر ّعلى ّويؤخذ ّخطابّالتظلم ّوالمحكمون ّالبطولة ّلجنة وتراجع

 .األطراف

 


