
 

 

 معلومات المشاركة 

  
 
 ف

 أولمبياد المعلوماتية السوري للفرق 

 

 مقدمة 

مبا يشبه  2022تنظم إدارة األوملبياد العلمي السوري يف هيئة التميز واالبداع النسخة احمللية األوىل من أوملبياد املعلوماتية للفرق للعام  
إىل تعزيز التنافس املعلومايت وابألخص هذا األوملبياد  . يهدف  هلذا العام  والذي تنظمه إيطاليا   IIOTأوملبياد املعلوماتية العاملي للفرق  

التنافس ابلربجمة بني طالب املدارس الثانوية، ولكن مع االهتمام خباصية العمل اجلماعي املطلوب يف سوق العمل املعلومايت واليت 
 .IOI  العاملي يهملها األوملبياد  

 اركة. نشرح يف هذا امللف، قواعد املشاركة اخلاصة بكل فريق وواجبات الفرق املش

 

 

 للفرق  ملعلوماتيةاأوملبياد يف تشكيل الفريق قواعد 

 : كاملة    ميكن للفريق املشاركة إذا حقق الشروط التالية

 متسابقني متاما    4يتكون الفريق من   •
 ( 2021كانون األول    –يسمح للمتسابق ابملشاركة إذا كان طالبا  يف املدرسة ضمن الفرتة )أيلول   •
 نفس املدرسة طالب من  يتكون الفريق ابلكامل من  •
 . 2021املعلوماتية العاملي  واحد مشارك يف أوملبياد  متسابق  أكثر من  ال حيتوي الفريق   •
  رق. ميكن للمدرسة الواحدة املشاركة أبي عدد من الف •
 وميكن للمشرف الواحد االشراف على أكثر من فريق.  من املدرسةمشرف  يضم الفريق جيب أن   •

 

 

 



 

 املسابقة وقواعد شكل 

يتكون األوملبياد من عدة مسابقات تصفية حيث يتم انتقال الفرق األفضل من مرحلة إىل التالية، وصوال  إىل املسابقة النهائية على 
 حيدد ترتيب الفرق األوىل يف األوملبياد. املستوى الوطين والذي 

ويتم شرحها ابستخدام اللغة   IOI  منهاج األوملبياد العامليتقع أفكارها ضمن  تتكون كل مسابقة من عدة مسائل برجمة تنافسية  
(. ويتوجب على الفريق حل هذه املسائل ضمن مدة املسابقة ابستخدام لغة الربجمة للغة العربية  ترمجة للنصوص يوجد  كليزية )ال  اإلن

C++  . حصرا 

حتميل املسائل ومن مث االهنماك حبل املسائل ابستخدام بيئة تطوير حملية مناسبة تنتج ملفات حل الفريق  مبجرد بدء املسابقة، يستطيع  
مسألة. يرسل بعدها هذه امللفات ليتم حتكيمها بشكل آيل واحلصول على العالمة. يستطيع املتسابق إعادة احلل نفس املسألة لكل  

 ما دام ضمن مدة املسابقة. 

عرب  )أو ما يشبهها( ومتصلة CodeBlocksجمهزين ببيئة تطوير يستخدم الفريق خالل مدة املسابقة حاسبني اثنني على األكثر 
 حيث مينع استخدام أي مصادر أخرى غري موقع املسابقة.فقط،  نرتنت ملوقع املسابقة شبكة اال

 تكون من مسؤوليات املشرف عن الفريق التحقق مما يلي: 

 لقواعد املشاركة املعلنة أعاله أحقية الفريق ابملشاركة وحتقيقه   •
 عدم مشاركة الفريق الواحد من أكثر من حساب ألي سبب كان!  •
 املرسلة هي من أتليف الفريق وليست مستّلة من أي مصدر ورقي أو رقمي.   األكواد •
 ... إخل( ، موقع املسابقةاستخدام الفريق للمصادر املسموحة فقط خالل مدة املسابقة )حاسبني على األكثر •
... ،flash driveعدم استخدام الفريق ألي جتهيزات الكرتونية غري احلاسبني املتاحني )هواتف نقالة، حواسب لوحية،   •

 إخل( 
 عدم استخدام الفريق ألي كتب ورقية أو معاجم ورقية أو الكرتونية •
 عدم الوصول إىل أي مصادر عرب االنرتنت غري موقع املسابقة •
 عدم التخاطب أبي شكل من األشكال بني الفرق املشاركة يف املسابقة  •

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZD5pRfX-2Ciw4Nsx4AKzj441Q4gg9R-x/view?usp=sharing


 

  من مسؤوليات املشرف حتضري قاعة االختبار املناسبة قبل موعد املسابقة وفق ما يلي:  تكون 

يعترب أتمني احلاسبني من مسؤوليات الفريق املشارك وال يسمح ابستبدال احلواسيب أثناء املسابقة بدون موافقة مباشرة من  •
املسابقة )عدا يف املسابقات اليت جتري حتت اشراف اللجنة العلمية، لذا جيب على الفريق حسن اختيار التجهيزات قبل بدء  

 اهليئة(. 
الفريق املشارك )عدا يف مسؤوليات  وأتمني مصادر الكهرابء الكافية للمشاركة يف املسابقة من  يعترب أتمني االتصال ابإلنرتنت   •

 .املسابقات اليت جتري حتت اشراف اهليئة(
سابقة للدخول وحتميل نصوص املسائل يليه االتصال ضمن املسابقة فرتات  إن احلد األدىن لالتصال هو االتصال يف بداية امل •

 حمدودة إلرسال احللول واستقبال النتائج. فيمكن انقطاع ومعاودة االتصال مرات ومرات خالل املسابقة بدون أي مشكلة.
ابلدخول بعد ذلك. خالل املتسابقني إىل القاعة قبل نصف ساعة من موعد أي املسابقة ولن يسمح هلم  مجيع  جيب وصول   •

 هذه املدة يتم التحقق من صحة احلواسيب ووصوهلا إىل موقع املسابقة. 

القاعة والفريق املشارك خالل املسابقة كل ساعة زمنية. تكون أول صورة قبل بدء املسابقة وبعدها يقوم تصوير  على املشرف  جيب  
جيب أن تظهر هذه الصور وجوه الفريق املشارك، والبيئة احمليطة هبم والساعة حسب توقيت ابلتصوير كل ساعة حىت هناية املسابقة.  

)ميكن أن يتم استخدام شاشة إضافية   لعلم السوري يف مكان واضح من الصورةدمشق واسم الفريق بشكل مناسب، ابإلضافة إىل ا
أو حاسب لوحي لعرض الساعة واسم الفريق والعلم السوري يف حال تعذرت الطباعة مسبقا (. يتبع املسابقة مباشرة تصوير صفحة 

مباشرة وقت التصوير( إىل اللجنة العلمية حسب النهائية للفريق بدون أي تعديل. يتم ارسال مجيع هذه الصور بشكل آين )  Scoreالـ
 معلومات التواصل املذكورة أدانه.

احل تعترب خمالفة هذه القواعد سببا  كافيا  الستبعاد اللجنة العلمية آسفة للفريق املخالف من أوملبياد الفرق ومنعه من املشاركة يف املر 
 التالية للمخالفة. 

  



 

 قواعد املشاركة 

 . ات ما مل يذكر عكس ذلكالقواعد التالية للمشاركة يف املسابقتعتمد  

 . ++Cلغة الربجمة املسموحة هي   •
. حيتوي امللف على مجيع عمليات الربجمة املطلوبة حبيث يقوم بعمليات الدخل واخلرج من رساليةإيف كل  ملفا   الفريق  يرسل   •

 ا(.أو ما يقابلهم coutو  cinالدخل واخلرج النظاميني )ابستخدام  
معلومات الفريق  بدون أي تدخل بشري. حيث يتم تلقني الربانمج املرسل من قبل    Auto judgeيتم التحكيم عن طريق   •

صح. ويف حال ال إشارة  الفريق  خرج بصيغة متوقعة. يف حال اخلرج متطابق مع املتوقع، ينال  معلومات  دخل معينة وانتظار  
 طأ. اخلعدم التطابق، ينال املتسابق إشارة  

املتاح أو تصرف بشكل غري مناسب  • الوقت  أو  املتاحة  الذاكرة  ميكن للمصحح اآليل أن يوقف الربانمج يف حال جتاوز 
 )كمحاولة كسب التحكم على املخدم(. 

عالمة املسألة الفريق  مسائل جزئية، ينال  يتم حساب العالمة ابستخدام املسائل اجلزئية. فيمكن لكل مسألة أن تتضمن   •
صح جلميع حاالت الدخل املضبوطة ضمن املسألة اجلزئية. ومبجرد نيل عالمة املسألة اجلزئية ال ال اجلزئية يف حال انل إشارة 

 فيما بعد. الفريق  خيسرها  
ن املسائل اجلزئية، تكون العالمة جمموعة م رسالية  إلنفس املسألة، ويف حال حلت كل  رسالية إ أكثر من  رسال  إللفريق ميكن  •

 رساليات املختلفة. النهائية هي جمموع اجتماع اجملموعات اليت حلتها اإل
 . Telegramجمموعة الـ   طريق  عن اللجنة العلمية  التواصل مع  للفريق  ، ميكن  أثناء املسابقة •
 مدة املسابقة. ضمن  اخلاصة وقد ألفها بنفسه    فريقه   أبن احللول املرسلة هي حلولمشرف الفريق  يتعهد   •
 للفريق ضمن املسابقة! متاح  غري   أو مشاركة املعلومات أو احللول  استخدام االنرتنت أو مصادر املعلومات  •

  



 

 يف مرحلة التصفية األوىل املشاركةتفاصيل 

املسابقة هذه  كمرحلة تصفية أوىل ألوملبياد الفرق )ميكن االطالع على اتريخ  املفتوحة  الرابعة    COCI-2022يتم اعتماد مسابقة  
 (. /https://hsin.hr/cociعرب الرابط 

 عصرا  بتوقيت دمشق وملدة ثالثة ساعات متواصلة.  16:00بدءا  من الساعة    2022/ 29/01جتري املسابقة يوم السبت 

  /https://evaluator.hsin.hrواليت ميكن الوصول هلا عرب الرابط    evaluatorتبار على منصة  جيري االخ

اسم الفريق رسال  إو (  Registerجيب على الفريق املشارك إمتام عملية التسجيل حبساب وحيد للفريق )عن طريق عملية   •
 إىل اللجنة العلمية قبل بدء املسابقة. وتعترب هذه املهام من مسؤوليات املشرف. 

 واملشاركة يف املسابقة طيلة مدة املسابقة.   loginعند بدء املسابقة، ميكن للفريق تسجيل الدخول   •
 معلومات املشاركة والصور خالل املسابقة حسب القواعد املذكورة أعاله.رسال إعلى املشرف   •

من الفرق   % 33حيث يتم انتقال حوايل  يف هذه املسابقة للتصفية بشكل مباشر بدون أي تعديل.    ةسيتم اعتماد نتيجة الفرق املشارك
 املتسابقة يف كل حمافظة إىل املرحلة التالية. 

 يف مرحلة التصفية الثانية  املشاركةتفاصيل 

دعوة الفرق املتأهلة من املرحلة األوىل يف كل حمافظة للمشاركة مبسابقة ضمن مراكز هيئة التميز واالبداع يف احملافظات وحتت يتم  
. سيتم التواصل مع واالعالن عن تفاصيل هذه املسابقة للفرق 2022/ 02/ 04واجلمعة    02/2022/ 03ميس  اخل  ياشرافها يوم

 املتأهلة من املرحلة األوىل بشكل مباشر عن طريق املشرف. 

إىل فرق على األكثر    6يف هذه املسابقة للتصفية بشكل مباشر بدون أي تعديل. حيث يتم انتقال    ة سيتم اعتماد نتيجة الفرق املشارك
 . النهائيةاملرحلة  

 يف مرحلة التصفية الثالثة والنهائية املشاركةتفاصيل 

ت اشرافها حوايل هناية شهر  دعوة الفرق املتأهلة من املرحلة الثانية للمشاركة مبسابقة مركزية ضمن مراكز هيئة التميز واالبداع وحت يتم  
 . سيتم التواصل مع واالعالن عن تفاصيل هذه املسابقة للفرق املتأهلة بشكل مباشر عن طريق املشرف. 2022شباط  

 . اعالن ترتيب الفرق النهائييف هذه املسابقة. حيث يتم   ةسيتم اعتماد نتيجة الفرق املشارك

https://hsin.hr/coci/
https://evaluator.hsin.hr/

