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 :شرح لالختصارات
 

 مؤسسة الحوار والمناظرة  المؤسسة
 2022 مصراتة -الدوري الرمضاني للمناظرات   دوري ال

 2022مصراتة   – للدوري الرمضاني للمناظراتالفرق المشاركة أو المتقدمة   الفرق 
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 الفصل األول 
 دوري ال

 دوري): نبذة عن ال1مادة (
  دوري من قبل مؤسسة الحوار والمناظرة. تفتح ھذه ال مصراتة - الدوري الرمضاني للمناظرات ینظم 

 . دوريللتنافس على لقب الفي مرحلتي التعلیم الثانوي والجامعي  الباب أمام الطلبة 
عبر تطبیق    عن بعد بحیث تقام المرحلة األولى (مرحلة جمع النقاط)  على مرحلتین،   دوريتنظم ھذه ال

خل مبنى  دا األدوار اإلقصائیة المتقدمة، بینما تنظم Microsoft Teamsالمایكروسوفت تیمز  
 . بمدینة مصراتة   والمناظرةمؤسسة الحوار  

 :دوري): أھداف ال2مادة (
 .تنمیة مھارات الطلبة وتشجیعھم على االھتمام ومناقشة القضایا المتعلقة بمحیطھم  •
 .تنویع النشاطات الشبابیة والطالبیة واخراط الطلبة في منافسات ثقافیة •
 .توثیق الروابط والصالت بین الطلبة وخلق روح المنافسة بینھم  •
 وتنمیة القدرات اإلبداعیة في الخطابة والتعبیر عن اآلراء والتفاعل مع الرأي اآلخر.   اكتشاف •
 .اللیبیة المدارسطلبة اابراز الشخصیات القیادیة بین  •
 .نقل صورة طیبة عن المستوى الثقافي للیبیا  •

 دوري إقامة ال وموعد ): مكان3مادة (
ال ستكون    دوريتقام  مرحلتین،  التأھیلیةعلى  النقاط(مرحلة    الجولة  بعد   ) جمع  تطبیق    عن  عبر 

  15إلى    12  الجمعة الموافقوحتى    الثالثاء في األیام من    Microsoft Teamsالمایكروسوف تیمز   
العام  ابریل   عبارة عن  2022من  األقل   جوالت   3، وھي  المتأھلة    على  الفرق  تحدید  یتم من خاللھا 

عصراً إلى    4:00تقام الجوالت التأھیلیة على فترتین، األولى قبل اإلفطار، من الساعة  للمرحلة الثانیة.  
  1:30  – مساءاً    11:00مساءاً. بینما تكون الجولة الثانیة في فترة ما بعد اإلفطار، من الساعة    6:30
 مساءاً. 

ستقام    في مبنى المؤسسة،ستقام  والتي    المرحلة اإلقصائیة المتمثلة في  ، ودوريمن الالمرحلة الثانیة  في  
  16الثالثاء الموافق  المناظرات بشكل حضوري في مبنى المؤسسة، وذلك في الفترة من السبت وحتى  

سیتم اإلعالن عن موعد المناظرة النھائیة   مساءاً.   5:30 –  3:00، مابین الساعة 2022إبریل  19إلى 
 الحفل الختامي في وقت الحق. و
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 الفصل الثاني 
 التسجیل 

 ): الفرق المشاركة4مادة (

  ،في الدوري بشكل فردي  بطریقة عشوائیة بعد تسجیلھممناظرین  3ل الفرق المشاركة من یتشكیتم  
حیث سیتم تشكیل الفرق مع مراعاة أن یكون في كل فریق مستویات مختلفة من الخبرة والمستوى  

 الدراسي.
 

 ): رسوم التسجیل 5مادة (
   . في الدوري الرمضانيال توجد رسوم تسجیل للمشاركة 

 دوري للمشاركة في ال المناظرین ): آلیة تسجیل6مادة (
التي سیتم نشرھا في المجموعات الخاصة بالمتدربین   تسجیل ال بتعبئة استمارة  المناظر تسجیل  تم  ی

ویتطلب تعبئة    .، على أن تستكمل إلكترونیا وباللغة العربیة والمناظرین من فئة الجامعات وفئة المدارس
 ھذه االستمارة الملفات التالیة: 

 . ) صورة معامل التصویر للمعامالت رسمیةھنا أن تكون الصورة  النقصد ( مناظرلكل  رسمیة صور شخصیة  .1
 

 ً  ستنشر المؤسسة قوائم المقبولین، والفرق المشكلّة الحقا
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 الفصل الثالث 
 المسؤولیات

 ): مسؤولیات المنظمین 7مادة (
 . والمدرجة في ھذه الالئحة، ونظمھا التحكیمیة  دوري االلتزام بالبنود والمواد الخاصة بال .1
 . متحدثین، وأفضل خطاب رد  ) 10، وأفضل عشرة (دوريالفائزة بالالثالثة الفرق اإلعالن عن  .2

 ): مسؤولیات المشاركین 8مادة (
والمدرجة في ھذه الالئحة، ونظمھا التحكیمیة، وااللتزام    دوريااللتزام بالبنود والمواد الخاصة بال .1

 . أو لجنة التحكیم /أو اللجنة التنظیمیة و/بتعلیمات المؤسسة و
 . عدم ارتكاب أي مخالفات منصوص علیھا في الئحة المخالفات  .2
احترام  االنضباط والتحلي بروح المسؤولیة والبعد عن التحیز والتحامل والتعصب، وترسیخ مبدأ   .3

 . وجھة نظر اآلخرین
 . االلتزام بالقوانین واألنظمة والتعلیمات والقیم والعادات والتقالید المتبعة في دولة لیبیا .4
قرارات لجان التحكیم، متى تم اإلعالن علیھا، بغض النظر عن أي  القبول بنتائج المناظرات و .5

  عوامل أو مسببات. 



 

ة  ح ف  14     | 6  ص
 

 الفصل الرابع 
 أحكام عامة 

 امة ): أحكام ع9مادة (
 . دوريمحتوى فصول وبنود ھذه الالئحة تمثل المرجعیة لكافة اإلجراءات والعملیات لھذه ال  .1
للمؤسسة فقط الحق في تفسیر نصوص ھذه الالئحة أو تعدیلھا وإصدار القرارات في المسائل   .2

 . التي لم یرد بشأنھا نص واضح في ھذه الالئحة وذلك في أي وقت من األوقات 
 . بذلك المؤسسة لغى بمجرد صدور قرار من وتُ   ، وتَُحّدث الالئحةعتمد ھذه تُ  .3
عن طریق البرید االلكتروني    مؤسسة الحوار والمناظرةترسل جمیع المخاطبات الرسمیة باسم  .4

 : التالي
 
 

 DDAمؤسسة الحوار والمناظرة  
 : البرید االلكتروني 
info@dda.ly 

 
  00218910196868: ھاتف 

 
 

 
 
 

  

about:blank
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 الخامس الفصل 

 المناظرات االفتراضیة أحكام 
ا المؤسسة  التدرك  فعالیات  تیسیر  في  ومنظمین  حكام  مناظرین،  الجمیع،  تواجھ  التي    دوري لتحدیات 

ھذ  إدارة  تسھیل  في  تساھم  التي  المنظمة  القواعد  بعض  تضع  بإنھا  لذلك  االنترنت،  وعبر    ا افتراضیا 
 وتضمن سیرھا بأكبر قدر من السالسة للجمیع. ، دوريال

 :  دوريأوال: البرنامج المستخدم إلقامة ال •
،  دوريمن الفي إقامة المرحلة األولى    Microsoft Teamsتعتمد المؤسسة استخدام برنامج 

لذلك فإن المسؤولیة تقع على جمیع الحكام والمناظرین و التأكد من قدرتھم على استخدام التطبیق  
المخصصة   للمجموعة  الوصول واإلنضمام  على  قدرتھم  إلى  باإلضافة  اجھزتھم  وتفعیلھ على 

 . دوري لتنظیم ال
 : قاعات المناظرة: ثانیا •

یقوم الفریق التقني بضم الحكام والمناظرین من الفریقین داخل قاعة المناظرة فور انتھاء زمن  
المناظرة   أحداث  بحیث تجري جمیع  فیھا إعطاء  التحضیر مباشرة،  یتم  القاعة كما  خالل ھذه 

 النتیجة والتغذیة الراجعة للمناظرین، بعد انتھاء الحكام من جلسة المداولة. 
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 السادسالفصل 
 الئحة المخالفات 

 ): احترام النظم والقوانین10مادة (
أھداف سامیة تسعى لتحقیقھا، أھمھا ھي احترام تقبل اآلخر واحترام وجھات النظر المختلفة،    دوريلل

یطلب    دوري ال  اواألدب وحسن االستماع والحدیث، وتقویة أواصر األخوة والمحبة، وللمشاركة في ھذ 
إلى تح  التي تؤدي  السلوك  القیم والعادات وأنماط  المشاركین االلتزام بمجموعة من  قیق تلك  من جمیع 

ویضیع    دورياألھداف، ویأتي في مقدمتھا االنضباط والتحلي بروح المسؤولیة، فبدونھا یختل نظام ال
 .الجھد 

فإنھا تسعى إلى تھیئة فرص االستفادة التعلیمیة الكاملة للمشاركین، وتنمیة  ھا،  أھداف  دوريال  تحقق كي  لو
، والبعد عن التحیز والتحامل  دوريالتنظیمیة لل  الروح اإلیجابیة فیھم، واحترام النظم والقوانین واللوائح 

 . والتعصب 

 ): الفرق المشاركة:11مادة (
عن طریق ألفاظ أو    - باللفظ أو بالفعل    دوريكل فریق یتصرف أحد أعضائھ تصرفا یسيء لل .1

في    -   أفعال احتقار أو تمییز أو تشویھ السمعة تتعلق بالجنس أو اللون أو اللغة أو الدین أو األصل
 ). كحد أقصى(تلغى نتیجتھ في ھذه الفعالیة ویحرم من إكمال باقي الفعالیات    دوري ء فعالیات الأثنا

أو مناقشة    -باللفظ أو الفعل-في أثناء المناظرة أو بعدھا، یمنع منعاً باتا التعدي على المحكمین   .2
 . قراراتھم بصورة عدوانیة 

ألعضاءه  وال تسلم    دوري من إتمام جوالت الوإقصاءه  من حق اللجنة التنظیمیة إلغاء نتائج الفریق   .3
 . لشروط التسجیل ة مخالفأي مشاركة في حال اكتشاف  ات شھاد 

 ): االنسحاب12مادة (
استكمالھا  ھا أو یمتنع عن  ئأو أثنا   بدئھاقبل    دوريھو الفریق الذي ینسحب من أي جولة من جوالت ال

وغیر ذلك من األمور والتصرفات التي تندرج تحت لفظ االنسحاب دون النظر ألسبابھا أو لظروفھا أو  
 . دوريمالبساتھا یعتبر الفریق منسحباً وتشطب جمیع نتائجھ ویحرم من تكملة باقي جوالت ال

  أحد أفرادهمھ  ، ولكن یحق لھ رفع كتاب تظلم یسلدوريوال یسمح ألي فریق االنسحاب من جوالت ال
 : فیھ، وفي حال انسحاب فریق معین یترتب علیھ اآلتي  ث للب دوري بال  اللجنة التنظیمیةلرئیس 
، وال  دوريتشطب جمیع نتائج الفریق المنسحب، وال یحق لھ حضور أي فعالیة من فعالیات ال .1

 . تسلم لھ شھادة مشاركة 
 . الحرمان من المشاركة في اي فعالیة قادمة تنظمھا المؤسسة .2

 ): المناظرون 13مادة (
إذا تعمد المناظر مخالفة اللوائح والتعلیمات أو تعدى باللفظ أو بالفعل على أعضاء اللجنة المنظمة أو ھیئة  
التحكیم عن طریق ألفاظ أو أفعال احتقار أو تمییز أو تشویھ السمعة تتعلق بالجنس أو اللون أو اللغة أو  
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قرارات ھیئة التحكیم، أو ظھر بمظھر مناف للروح األخالقیة،  أو أبدى عدم احترام ل  - الدین أو األصل  
،  المنظمین  من قبل  یتم إجراء تحقیق معھم أدلة ملفقة،  أو قدّ وقیمھا،    دوريأو سلك سلوكا یسيء لمبادئ ال

 : جنة عند ذلك تنفیذ أحد الجزاءات التالیةیحق للّ  ،وإذا أثبت التحقیق إدانة المناظر
 . اإلنذار .1
 . بحسب المدة التي تحددھا اللجنة   دوريالمشاركة في جمیع أو بعض جوالت الاإلیقاف عن  .2
 . ، واإلیقاف عن مرافقة فریقھ، وعدم تسلیمھ شھادة مشاركةدوريشطب المناظر من ال .3

 قرار المحكمین ): 14مادة (
 قرار المحكمین نھائي وغیر قابل للنقاش بعد إعالن النتیجة. 
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 السابعالفصل 
 التحكیم

 دوري): محكمو ال15مادة (
یكون عدد أعضاء  وس محكمون تم تعیینھم من قبل المؤسسة،   دوريیدیر جمیع جوالت المناظرة في ال

وذلك بدون احتساب ضابط  )  9 - 7 -  5  - 3( في كل الجوالت  - قدر اإلمكان  –  لجنة التحكیم فردیا
 . وقت 

 ): رئیس الجلسة16مادة (
حیث یقوم بطرح القضیة والتعریف بالمتحدثین  "  رئیس الجلسة "یدیر المناظرة في العادة شخص یسمى  

 : ھم الخطاب كما أنھ یحافظ على نظام المناظرة وسیرھا ومن واجباتھ ئقبل إعطا
 . إصدار الحكم مع بیان األسباب، بعد التعلیق على األداء .1
 . یصدر قراراً بالفوز أو الخسارة، ولیس التعادل .2
 . عدم التدخل أو التعلیق على أداء المناظرین أثناء وقائع المناظرة .3

یتواصل رئیس الجلسة مع اللجنة المنظمة من أجل ضم أعضاء لجنة التحكیم في  وبعد نھایة كل مناظرة  
یقوم  ، وفي العادة  لمناظرة إلعالن النتیجةالغرفة الرئیسیة لإلى  ویتم العودة  ،  غرفة فرعیة خاصة بالمداولة

بمالحظات لجنة التحكیم حول المناظرة، وبیان أوجھ القصور والقوة في المناظرة    رئیس الجلسة باإلدالء
 . وأسباب الحكم، ومن ثم یعلن النتیجة 

 ): ضابط الوقت17مادة (
(إذا توفر) ھو مشاركة شاشة المؤقت اإللكتروني الخاصة بمؤسسة الحوار والمناظرة    دور ضابط الوقت 

للم  وتقدیرهللسماح  المتبقي  الوقت  بمعرفة  في خالل    . ناظرین  بأنفسھم  استخدامھ  للمناظرین  یمكن  كما 
 http://timer.dda.lyخطاباتھم عن طریق أجھزتھم الخاصة من خالل الدخول للرابط التالي: 

 وتوزیع الفرق دوري): نظام ال18مادة (
من ثم تتواجھ  ، وبشكل عشوائيفي الجولة األولى    ستوزع الفرق، حیث  القوةوفق نظام    دوريسیتم إقامة ال

المستوى ِ المتقاربة في  أالفرق  التأھیلیة،  الجوالت  الجوالت اإلقصائیة  مع بعضھا في  سیتواجھ  فما في 
كما وقد صممت المؤسسة منظومة   المترشحون من أعلى القائمة مع المترشحین من نھایة القائمة وھكذا.

  ، وإعالن النتائج، وإجراء قرعة المواالة والمعارضة،  فرز وتوزیع الفرق  إلكترونیة خاصة للقیام بعملیة
 لكل الجوالت بطریقة آلیة. 

ستتكفل  تنویھ كما  ومجریاتھ،  النظام  ھذا  تفاصیل  فھم  المحكمین  وال  المناظرین  مسؤولیة  من  لیست   :
ال یحق  في مطلع الیوم األول، و دوري المؤسسة بشرح بعض التفاصیل المھمة للمناظرین خالل افتتاح ال

 . المتبع دوري أو نظام ال التوزیع آلیة ألي فریق االعتراض على 
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 ): معاییر ترتیب الفرق الفائزة19مادة (
 : حسب المعاییر اآلتیة دوريیتم ترتیب الفرق الفائزة في ال

 . الفوز والخسارة  .1
 . نقاط الفریق (مجموع نقاط المتحدثین في كل مناظرة) مجموع  .2
 االنحراف المعیاري  .3

 ): معاییر توزیع الدرجات20مادة (
مطابقتھ للمعاییر الموجودة    درجة، وتمنح على أساس)  82(الدرجة الكبرى لتقییم كل مناظر ھي مائة  

 . دوريالمتحدثین المعتمد في ھذه ال نموذج مقیاس درجات ب

 المناظرة): تحدید الفریق الفائز وأفضل المتحدثین في 21مادة (
على الدرجات التجمیعیة التي حصل علیھا كل    بناءً متحدث  یحدد الفریق الفائز وأفضل  في كل مناظرة،  

 . ر متناظ

 دوريمتحدثین في ال 10): معاییر اختیار أفضل 22مادة (
المتحدثین  التأھیلیة،    یتم اختیار أفضل  الفردیة خالل الجوالت    3بشرط خوضھم ل  بناءاً على نقاطھم 

ً تأھیلیة على األقل، وذلك جوالت   للترتیب التالي:  وفقا
 الجوالت التأھیلیة. في  عدد النقاط متوسط   -1
 اإلنحراف المعیاري.  -2

 ): قرارات المحكمین 23مادة (
 . تعتبر قرارات المحكمین الخاصة بنتائج الجوالت ووقائعھا وأحداثھا نھائیة وال یسمح بالطعن فیھا 

 انطالق المناظرة): التأخیر عن موعد 24مادة (
دقیقة عن الموعد المحدد  )  15(إذا تأخر أي فریق عن الحضور لقاعة المناظرة أكثر من خمسة عشر  

 . ویتم استبدال الفریق المنسحب بفریق آخر لبدایتھا، فإنھ یعتبر منسحباً،  

 ): لغة المناظرة25مادة (
  للغة البیضاء اأو  و/ھي اللغة العربیة الفصحى،    دورياللغة المستخدمة في المناظرات في جمیع مراحل ال

 . "اللغة العربیة الفصحى المخففة"

 ، والوقت الممنوح للفرق للتحضیردوري): قضایا المناظرات بال26مادة (
، في الجوالت  دقیقة من بدء المناظرة  30وموقف كل فریق منھا قبل    كل جولة من المناظرات   تعلن قضیة 
اجتماعیة  تعلیمیة و، وستكون مواضیع المناظرة متعلقة بقضایا  للجوالت الواقعیةدقیقة    20عن بعد، و

 . راھنة وفلسفیة واقتصادیة وسیاسیة  
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 الثامن الفصل 
 قواعد المناظرة 

 دوري): مبنى ال27مادة (

تخضع المناظرة لحزمة من القوانین المتعلقة بالوقت المخصص لكل متناظر، وتراتبیة الخطابات،  
وتركیبة ھذه الخطابات، وبعض القوانین التنظیمیة األخرى، تسمى ھذه الحزمة من القوانین بالمبنى،  

 . الجامعات الدولیة لمناظرات  البطولة باستخدام مبنى   دوريوستجري جمیع مناظرات ھذه ال

 الجامعات.الدولیة لمناظرات  البطولة): مبنى 28مادة (

 :  المبنىعن ة نبذ .1

ن قبل مركز مناظرات قطر الذي یعتبر أكبر مؤسسة  م  المدراسالدولیة لمناظرات    البطولةمبنى  وضع  
البطوالت    . یعتمد المركز ھذا المبنى في تدریباتھ حول العالم، وأیضا فيالمنطقة راعیة للمناظرة في  

) ینظمھا  التي  الدولیة العالمیة  العربیة  المدارسلمناظرات    البطولة  الدول،  باللغة  لمناظرات    یةالبطولة 
 باللغة العربیة).  الجامعات 

 المبنى  ھیكلیة  .2

 : ثالث متناظرین یتألف كل منھا من ، مواالة ومعارضة، فریقینیعتمد ھذا النموذج علي 

فریقھ في   یكتمل موقف  یلعبھ حتى  أن  دور معین یجب علیھ  الثالثة  المتحدثین  لكل متحدث من  یكون 
المثالي للمتحدثین  ھ من  وبالرغم من أن ة، دقائق كامل  6ى  في ھذا المبن  كل متحدث   خطاب مدة    المناظرة. 

ثانیة    15ما تبقى من خطاباتھم في    إكمال  للمتحدثین دقائق تماما، إال أنھ یسمح    6إنھاء خطاباتھم عند  
لعمل استنتاج نھائي.    ربما   أوھم في خضم الحدیث حولھا،  الجملة التي  الفكرة أو  إلنھاء ما تبقى من  وذلك  

 ویجب أال یتم التطرق في ھذا الوقت اإلضافي إلى أي نقطة جدیدة. 

 : أدوار أطراف المناظرة .3
لكل متحدث في الفریق دور مھم یجب أن یقوم بھ بالشكل الصحیح، وفیما یلي أھم المسؤولیات التي تقع على كل  

 متحدث في الفریِق:
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 ا�مناظر  ترتيب
  الوقت

 ا�مخصص 
 الدور 

 دقائق  6 األول   ا�موا�ي .1

  –تحديد مفهوم ومجال ا�مقولة  -تعر�ف ا�مصطلحات 

تبينان مشكلة الفر�ق والهدف الذي يسعون لتحقيقة 

عرض أهم حجج   -  استراتيجية الفر�ق -والحل ا�مقترح

 . الفر�ق ا�مؤيد

 دقائق  6 األول  ا�معارض  .2

تبينان   - أو رفضه  ا�مؤيدشقبول الطرح ا�مقدم من 

مشكلة الفر�ق والهدف الذي يسعون لتحقيقة والحل 

ا�مؤيد  دحض كل حجج  -استراتيجية الفر�ق   – ا�مقترح

 تقديم حجج ا�معارضة. -  األول

 دقائق  6 الثاني   ا�موا�ي .3
  - ا�مؤيد األولإعادة بنناء حجج  -دحض حجج ا�معارضة  

 إضافة حجج جديدة. 

 دقائق  6 ا�معارض الثاني .4
 -إعادة بنناء حجج ا�معارضة  - الفر�ق ا�مؤيد دحض حجج  

 إضافة حجج جديدة للمعارضة.

 دقائق  6 الثالث   ا�موا�ي .5

تفنيند ما لم   – بالفر�ق تذكير با�موقف والهدف الخاص 

التعمق في حجج فر�قه   –يتم تفنينده من الفر�ق الخصم 

 وتقويتها بمز�د من األمثله والتعليل.

 دقائق  6 ا�معارض الثالث  .6

تفنيند ما لم   – بالفر�ق تذكير با�موقف والهدف الخاص 

التعمق في حجج فر�قه   –يتم تفنينده من الفر�ق الخصم 

 وتقويتها بمز�د من األمثله والتعليل.

 دقائق 3 خطاب الرد (ا�معارضة) .7
تذكير الحكام بسبب استحقاق فر�قه   – تلخيص ا�مناظرة 

 للفوز 

 دقائق 3 ) ا�مواالةخطاب الرد (  .8
تذكير الحكام بسبب استحقاق فر�قه   – يص ا�مناظرة تلخ

 للفوز 
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عدد من المداخالت التي تطلب    بقبول  خطابھ   في  یقوم   أن   متحدث   كل  على   یجب   فإنھ  ھذا،  إلى   باإلضافة
 منھ، ویجب أن یحاول أن یشرك كال الفریقین في الجانب المقابل من المقولة. 

 ): قواعد تفصیلیة للمبنى 29مادة (
ما عدا  دقائق بالترتیب متبادلین األدوار بین الفریقین،    6یتحدث كل مشارك في المناظرة لمدة   .1

مدتھا   فإن  الرد،  لفریق    3خطابات  الرد  خطاب  أي  عكسي،  بترتیب  تحدث  أنھا  كما  دقائق 
 كما ھو موضح بالجدول أعاله. ثانیاً،  ة أوال، ثم خطاب الرد لفریق المواال ةالمعارض

في نقطة ما، یسمى ذلك   أعضاء الفریق الواحد أي من زمالئھ في نفس الفریق  إذا ناقض أي من  .2
 . طعنا وقد یكون سببا في خسارة الفریق للمناظرة

 . یمنع استخدام اآلیات القرآنیة أو األحادیث النبویة في الجدال أثناء المناظرات  .3

ة أو خارجة عن  یمنع الصراخ أو رفع الصوت فوق الحد المسموح بھ أو استخدام ألفاظ جارح .4
 . الموضوع

 یجب االلتزام بالوقت المحدد وبالھدوء وعدم االنفعال.  .5

 ): المداخلة 30مادة (
ھي مقاطعة قصیرة للمتحدث یقوم بھا أحد المناظرین من الفریق الخصم وتستخدم لغرض تحقیق األھداف  

 : التالیة 
 . لطرح تساؤل أو استفھام  -
 . لطلب إیضاح نقطة معینة  -
 أو التنبیھ للتناقض في كالمھ /المتحدث ولتصحیح  -

 ): قواعد المداخلة 31مادة (
یجوز القیام بالمداخالت بعد انتھاء الدقیقة األولى وقبل بدایة الدقیقة األخیرة من خطاب أي من المتحدثین  

یلفظ كلمة   المداخل أن  یتعین على  المداخلة  الفریق الخصم، ولطلب  ،  أو "نقطة معلومة"  " مداخلة"من 
  15وتكون المداخلة إذا قبلت قصیرة وال تدوم ألكثر من  .  لمتحدث الحریة في قبول المداخلة أو رفضھاول

قبول مداخلة أو مداخلتین خالل خطابھ، أما إذا ُرفضت المداخلة فیجب  بمتحدث  ، ویفضل أن یقوم كل  ثانیة
 . ثانیة على األقل قبل طلب نقطة معلومة أخرى   15على من طلبھا االنتظار لمدة 
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