يذسعخ يحًذ ثٍ عجذانْٕبة انثبَٕٚخ انًغزمهخ
انعبو انذساع2013-2012 ٙ
لغى ركُٕنٕجٛب انًعهٕيبد ٔاالرظبالد
رؤيتنا (:إعداد طالب لممستقبل الواعد وتنمية المعرفة والتعميم في قموب أبنائنا )

رسالتنا(:نسعى إلى تحقيق العمق األكاديمي وتحفيز الفكر عمى اإلبداع  ,وحب الوطن وخدمة المجتمع وجودة التعميم )

ؽالة يذسعخ يحًذ ثٍ انْٕبة انثبَٕٚخ انًغزمهخ نهجُٚ ٍٛفٕصٌٔ ثبنًشكض االٔل
ف ٙيغبثمخ انشٔثٕد انشٚبػ2014 ٙ
ف ٙإؽبس خطخ انزطٕٚش انًُٓٔ ٙرٕجٓٛبد انغٛذ األعزبر  /عه ٙعبنى انكٕاس٘ طبحت انزشخٛض ٔيذٚش انًذسعخ
ٔاألعزبر  /جبعى حغ ٍٛانجبعى َبئت انًذٚش نهشئٌٕ اإلداسٚخ ٔانطالة ٔاألعزبر  /غغبٌ يشزٓٗ َبئت انًذٚش نهشئٌٕ
األكبدًٛٚخ
لبيذ انهجُخ انثمبفٛخ ثُبد٘ انشٚبٌ ثبإلعذاد ٔانزُغٛك ٔانزشرٛت نهًغبثمخ
سثاق انزوتىتاخ ٔكبَذ انًغبثمخ ف ٙرظًٛى سٔثٕد "لبدس عهٗ انحشكخ ثألظٗ عشعخ نهٕطٕل نخؾ انُٓبٚخ .
 - 1مت انتسجٍم االنكرتوٌي :رى إسعبل سعبنخ إنٗ كبفخ انًذاسط انثبَٕٚخ ثُٔ ٍٛثُبد نإلعالٌ عٍ انجطٕنخ ٔرٕصٚع اعزًبسح
يساتقح انزوتىخ انزٌاضً  2014وكاٌ يىضىع هذا انعاو

يشبسكخ ٔششٔؽ انًغبثمخ عهٗ كبفخ انًذاسط انثبَٕٚخ يع إسعبل رشان انزذسٚت ثعذ ؽجبعزّ ٔإعذادِ يٍ لجم انًششف ٍٛعهٗ
انًُبفغبد .
 -2شزوط انتسجٍم  .أٌ ٚزكٌٕ كم فشٚك يٍ  4ؽالة ؽبنجبٌ عهٗ االلم يٍ انطالة ٚكَٕٕا لطش٘ انجُغٛخ يع اسعبل طٕسح
انجطبلخ انشخظٛخ نكبفخ انطالة انًشبسك. ٍٛ
-3عدد املشاركني  :شبسن ف ٙانجطٕنخ يب ٚمشة يٍ  20فشٚك ًٚثهٌٕ  10يذاسط ثبَٕٚخ ْٔى (يذسعخ انزمُٛخ – عًش ثٍ عجذانعضٚض –
انًعٓذ انذ – ُٙٚخهٛفخ انثبَٕٚخ – َبطش انعطٛخ – يحًذ ثٍ عجذانْٕبة  -أ حًذ ثٍ يحًذ – عه ٙثٍ اث ٙؽبنت – انجًٛهٛخ – انغٛهٛخ )

-

انتدرٌة

جٓض َبد٘ انشٚبٌ انشٚبػ ٙانظبنخ انشٚبػٛخ نهزذسٚت ٕٚو انغجذ عهٗ انزشان انُٓبئٔ ٙحؼشد كبفخ انًذاسط نهزذسٚت ٔأخذ انفكشح
انُٓبئٛخ ٔاكزشبف األخطبء ٔرظحٛحٓب
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 -4احلضىر  :ششف انحؼٕس كبفخ انًششف ٍٛيٍ انًذاسط انًشبسكخ كًب حؼش أٚؼب ً اخظبئ ٙيعبٛٚش انًُبْج ثبنًجهظ األعهٗ نهزعهٛى
األعزبر  .غغبٌ عجغجٔ ٙاالعزبر شٓبة انذ ٍٚأحًذ ثبإلػبفخ إنٗ كبفخ انًشبسك ٍٛيٍ انًذاسط ٔانطالة ٔانزٗ ٔطم عذدْى يب ٚمشة
يٍ  100ث ٍٛانطالة انًشبسكٔ ٍٛيششفٓٛى يًب أعطٗ يظذالٛخ كجٛشح نهًغبثمخ يٍ حٛث انزمٛٛى .

 -5املهاو  :أٌ ٚمٕو انشٔثٕد ثعذ رظًًٛخ ٔثشيجزّ ثززجع انخؾ إنٗ انُٓبٚخ ٔانشٔثٕد انز٘ ٚظم أٔالً نخؾ انُٓبٚخ ٚكٌٕ ْٕ انفبئض يع
ٔػع يعبٛٚش َٔمبؽ خظى ٔثعغ انزعهًٛبد لجم انجذء .

رًذ انًغبثمخ ف ٙششٔؽٓب عهٗ انُحٕ انزبن: ٙ
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لعام  ، 2014حيث يتم تنظيم هذه المسابقة لممرة الثانية عمى التوالي .
هذه المسابقة توفر للطلبة فرصة للتفاعل وتبادل المعلومات مع بعضهم وإظهار مهاراتهم اإلبداعٌة وقدراتهم
فً العمل الجماعً بروح الفرٌق الواحد .كما أنها تمثل أرضٌة مشتركة بٌن قسم

تكنولوجٌا المعلومات

واالتصاالت بمدرسة محمد بن عبدالوهاب ونادي الرٌان الرٌاضً والمدارس الثانوٌة لتنمٌة الفكر الرٌاضً
وإبداعاته من خالل التصمٌمات المختلفة للروبوت
 ،تقوم فكرة المسابقة على البرمجة المنطقٌة للمدخالت من المجسات المستخدمة مع الروبوت

LEGO

 .NXTباإلضافة لذلك هناك جزء رٌاضً مهم ٌتطلب تصمٌم نموذج  .لروبوت السٌارة داخل حلبة السباق
والروبوت (المتسابق )الذي ٌقوم بالوصول إلى خط النهاٌة قبل الروبوت المنافس ٌكون هو الفائز وٌصعد
للمرحلة التالٌة .
اجراءات المسابقة


تقوم الفرق المشاركة فً المسابقة بتصمٌم وبناء وبرمجة الروبوت باستخدام الطقم Lego
 . NXT2.0سٌتم وضعه فً حلبة التسابق عبارة عن مخطط ورقً ومن ٌخرج خارج
الخط األسود ٌكون هو الخاسر (سٌتم تحدٌد النقاط الحقا ً ).



ٌتطلب من الفرٌق الراغب فً المشاركة أن ٌسجل من خالل النموذج المرسل بأسرع وقت
ممكن .كل فرٌق ٌجب أن ٌشمل  4طالب ومشرف من نفس المدرسة التً ٌنتمً لها  4طالب
على أن ٌكون  %50من الفرٌق طالب قطرٌٌن بحٌث الٌقل الطالب أو الطالبات القطرٌٌن
عن  2لكل فرٌق .



يٕعذ انًغبثمخ2013/2/24 .
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كل أعضاء الفرٌق ٌجب أن ٌكونوا متواجدٌن ٌوم المسابقة



المكان  :الصالة الرٌاضٌة بنادي الرٌان



فً ٌوم المسابقة تم التنافس باستخدام حلبة المسابقة وتم التقٌٌم علً أساس خروج الخاسر
خارج حلبة السباق ..تصمٌم حلبة السباق المخصصة للمسابقة بسٌط قرٌب الشبه من
المخطط الذي ٌعطى مع كل طقم.

 -6انُزبئج انُٓبئٛخ
الدقة في تتبع المساز يقيم بأكثس أٌمية مه سسعة إوٍاء المساز.
يكُن التقييم الىٍائي كالتالي:
 المتسابقان اللران يىٍيان السباق بدَن أي أخطاء سيتم تصىيفٍما َفقا لألسسع . المتسابقان اللران تلقيا بعض العقُبات ،سيتم تحديد الفائز حسب مجمُع المسافة المقطُعة َفقا لما يعلىًحكم السباقَ .إذا لم يتمكه مه تحديد المسافة المقطُعة فيتم تحديد الفائز َفقا لما تساي لجىة تحكيم
المسابقة.

اجملهس األعهى  :رشكش إداسح انًذسعخ انًجهظ األعهٗ عهٗ رٕفٛشِ انذعى انالصو يٍ خالل رشجٛع انطالة عهٗ األَشطخ انظفٛخ
ٔانالطفٛخ ْٕٔ يب أظٓشِٔ ثحؼٕسْى انجطٕنخ يًب أػف ٙعهٓٛب ؽبثع انجذٚخ ٔانزُبفغٛخ ث ٍٛؽالة انًذاسط انثبَٕٚخ
ٔأٚؼب ً عبثمب ً عُذيب حظهذ انًذسعخ عهٗ انًشكض اانثبَ ٙف ٙأٔنًجٛبد انشٔثٕد انًحه ٙنهعبو  2013يٍ انثُبء عهٗ ؽالة انًذسعخ
ٔرشجعٓٛى ٔرحفٛضْى لجم انغفش نزًثٛم دٔنخ لطش ف ٙأٔنًجٛبد انشٔثٕد انعبنً ٙثأَذَٔٛغٛب ْٕٔ يب كبٌ نّ أكجش األثش عهٗ رغبسع انطالة
نهزٕاجذ نهزذسٚت ثبنُبد٘ انعهً ٙنهشٔثٕد داخم انًذسعخ فهٕال ْزا انثُبء ٔانشكش يب كبٌ ُْبن رحفٛض نهطالة نهًشبسكخ ف ٙيغبثمبد ْزا
انعبو ٔانحظٕل عهٗ يشاكض رزٕٚجٛخٔ.إرا دنذ ْزا انُزٛجخ فئَٓب رذل عهٗ انخطٕاد انٕاثمخ نهًجهظ األعهٗ ف ٙانُٕٓع ثبنًغزٕٖ
انفكش٘ ٔاإلثذاع ٙنطالة دٔنزُب انحجٛجخ لطش ف ٙظم سعبٚخ يٍ لٛبداد انذٔنخ نهزعهٛى ثٕجّ عبو ٔانًجذع ٍٛثٕجّ خبص .
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ٔٚشكش لغى ركُٕنٕجٛب انًعهٕيبد ٔاالرظبالد إداسح انًذسعخ كبفخ ٔخبطخ طبحت انزشخٛض يذٚش انًذسعخ
عهٗ دعًّ اناليحذٔد نفشق انًذسعخ ْٕٔ يب رًثم ف ٙفٕص فشٚك انًذسعخ ثبنًشكض ٔاألٔل عهٗ كبفخ انًذاسط انثبَٕٚخ انًشبسكخ ٔأٚؼبً
ثبنًشكض انشاثع ٔاٌ دل عهٗ شٙء فٕٓ ٚذل عٗ يذٖ االحزشافٛخ انزٔ ٙطم انٓٛب انطالة يٍ يٓبساد يزمذيخ .
وَائة املدٌز لنشؤوٌ اإلدارٌح و انطالب أ /جاسى حسني اجلاسى نذعًّ انًبنٔ ٙاإلداس٘ نهًششٔع
وَائة املدٌز نهشؤوٌ االكادميٍح أ /غساٌ يشتهى نذعًّ أكبدًٛٚب ً يٍ خالل رشجٛع انطالة ٔرحفٛضْى .
أ /عهً سامل انكىاري

انفزق انفائزج :

-

جبءد انفشق انفبئضح عهٗ انُحٕ انزبنٙ
 - 1انًشكض االٔل  :يذسعخ يحًذ ثٍ عجذانْٕبة انثبَٕٚخ انًغزمهخ نهجٍُٛ
حٛث يثم فشٚك انًذسعخ انطالة
ساشذ عجذهللا انُعًٙٛ
ْشبو عٛذ أحًذ
ثالل أحًذ إعحبق
يحًذ خبنذ ٕٚعف
ٔجبء ثبنًشكض انثبَٙ
 - 2انًشكض انثبَ : ٙيذسعخ َبطش انعطٛخ
 - 3انًشكض انثبنث  :يذسعخ َبطش انعطٛخ
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مت اإلشزاف عهى املساتقح يٍ قثم انهجُح انثقافٍح تُادي انزٌاٌ انزٌاضً
د.أميٍ محىدِ
قسى تكُىنىجٍا املعهىياخ واالتصاالخ وقسى انرتتٍح انزٌاضٍح مبدرسح حمًد تٍ عثدانىهاب
أ/صالح هٍكم  ,أ/أمحد يٍُسً  ,أ/وساو سٍف  ,أ /حمًىد مجال اندٌٍ

يُغك ركُٕنٕجٛب انًعهٕيبد ٔاالرظبالد
أ /طالح ْٛكم
َبئت انًذٚش نهشؤٌٔ االكبدًٛٚخ
أ/غغبٌ يشزٓٗ

مع شكر وتقدير قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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