
 
 

 

 

 املعلوماتية السوري للفرق أوملبياد  استمارة مشاركة في  
 

 :أن الطالب، نحيطكم علماً بفي هيئة التميز واالبداع للمسابقةالسادة أعضاء اللجنة العلمية 

 عنوان السكن الهاتف  الصف  تاريخ امليالد  اجلنس االسم الثالثي  م
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   ................................................................. :ممثالً ملدرسة للمشاركة كفريق في أوملبياد املعلوماتية السوري للفرق  .........................................باسم:يشكلون فريقاً برمجياً 

 ......................................... .....هاتف:    ...................................)صفة:  .....................................................السيد)ة( املدرّس)ة(:  وبإشراف........................................ محافظة:  من

 .  ملدرسةمن كوادر ا......... (  ......: .................................................................................Emailبريد الكتروني 

   باحلصول على موافقة أولياء أمور الطالب على هذه املشاركة.  ناوقماألوملبياد على قواعد املشاركة في  اطلعناوقد 
 

 لمشرف. لمرفقاً: صور هويات )أو اخراج قيد أو صفحة دفتر العائلة( للطالب املشاركني و
 

 : حرر بتاريخ
 ............... .................: ......................مدير)ة( املدرسة                           

 التوقيع واخلتم                     



 
 أهداف أوملبياد املعلوماتية للفرق: 

 توسيع شريحة االهتمام بالبرمجة التنافسية عند طالب املدارس السورية.  - 
 . يلسورا املتنوعة من الشبابالكشف عن الكوادر املتميزة في املسارات البرمجية  - 
 تعزيز روح العمل اجلماعي املطلوبة في سوق العمل املعلوماتي. - 
 املنافسة العادلة ضمن مسارات البرمجة التنافسية ومتثيل سورية في املسابقات العربية والعاملية   - 

 املماثلة.     

 قواعد أوملبياد املعلوماتية للفرق: 
 . 2023النهائي العاملي ألوملبياد املعلوماتية للفرق للعام تنظم جلنة علمية دولية مختصة 

 الشروط التالية: كافة كن للفريق املشاركة إذا حقق مي
 . من نفس املدرسةو  متسابقني متاماً  4يتكون الفريق من  - 1
 .2022في أوملبياد املعلوماتية العاملي واحد الفريق أكثر من مشارك  يضمال أن  - 2

 . أكثر من فريقميكن للمدرسة الواحدة املشاركة ب

 اإلشراف على الفريق: 
 يشرف على الفريق أحد مدرسي املدرسة نفسها.  - 1
 ميكن للمدرس اإلشراف على أكثر من فريق في مدرسته.  - 2

 مراحل املسابقة: 
 ويشارك بها املتسابقون من   Onlineاملرحلة األولى من التصفية السورية عن طريق مسابقة أونالين  - 1

 مدارسهم بإشراف السادة املشرفني.     
 تم وتمتعددة وذلك حسب عدد املشاركني وأماكن توزعهم ضمن احملافظات  مراحل تصفية وتأهيل - 2

 شراف هيئة التميز واالبداع وضمن مراكزها. إ حتت      
 . لفريقا مشرفعن طريق  من مرحلة إلى املرحلة التاليةاملتأهلة تم دعوة الفرق األفضل ت - 3

 التعامل مع االستمارة: 
 وخامت السيد مدير املدرسة   يجب احلصول على توقيع ميكن للفريق ملئ هذه االستمارة بأنفسهم ولكن 

 في  إلكترونياً  ورفعهاقبل ارسال االستمارة إلى الهيئة. يتم تصوير االستمارة املمهورة بشكل مناسب 
 املكان اخملصص عند ملء النموذج اخلاص باملسابقة التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCy1zAHZUr77IUq1IqZpBL6KrMiFPHhMeLblO9V
QAlrLRnrQ/viewform?usp=sf_link 

 11/2022/ 10وحتى    30/10/2022يستمر التسجيل من 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCy1zAHZUr77IUq1IqZpBL6KrMiFPHhMeLblO9VQAlrLRnrQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCy1zAHZUr77IUq1IqZpBL6KrMiFPHhMeLblO9VQAlrLRnrQ/viewform?usp=sf_link

