
  

  

 

 
 WRO Syriaبطولة الوطنية لعلوم الروبوت  ال

   2023للعام   
 
 

   مقدمة •
 

كتشاف وتنمية مواهب اإلبتكار واإلبداع في مجاالت  ا  إلىز واإلبداع في إطار بحثها عن التميز  تسعى هيئة التمي  

الصاعدة   األجيال  لدى  الصنعي  واخملترعنيو الذكاء  واملهندسني  العلماء  من  املستقبل  أجيال  نمية  تعلى    إلهام 

وإقامة العديد من الفعاليات  في مراحلهم الدراسية اخملتلفة،    مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

املنطقي والنقديوالنشاطات   التفكير  املتعلم على  الذاتي   التي حتث  ا  وتولد عنده  ،والتعلم  لتحدي  الرغبة في 

جديد  وا الواحد  كتشاف كل  الفريق  بروح  واختبار  والعمل  العمرية  املراحل  من مختلف  فرق  من خالل تشكيل 

 .املشكالت عبر مجموعة من التحدياتقدرتهم على اإلبداع وحل 

وإنسانية ومجتمعية مختلفة، متكنه من استخدام متيزه في   أن يعيش جتربة علمية  يحتاج  واملوهوب  فاملتميز 

 .خدمة قضايا مجتمعه، خصوصاً في ميادين العلم واملعرفة وبناء املستقبل

 : املسابقة أهداف   •
 

املؤهلة للمشاركة في األوملبياد  والناقد ومهارة حل املشكالت    التفكير العليا كالتفكير اإلبداعي   تطوير مهارات  .1
 العلمي السوري ومتثيل اجلمهورية العربية السورية في املسابقات العاملية. 

 العمل اجلماعي. التعاون ونمية مهارات وتضمن أعضاء الفريق، والتنافسية  رس الروح الرياضية  غ .2

 النمطي.التفكير بعيداً عن   لبرمجةاالتصميم وتطوير مهاراتهم في  على صقل العقول الشابة و مل الع .3

 من خالل تطبيق كل معلومة تلقوها بشكل نظري على بناء  تطوير املهارات الفكرية والعلمية للمتسابقني   .4
 الروبوت وبرمجته. 

وقدرتهم  إمكانياتهم  تختبر    اخلاصة بكل مسابقةإلى املهمة    إضافة شروط جديدةاختبار معارف املتسابقني ب .5
 و هيكلية الروبوت . أالبرمجة  تعديل على

ملشاركة في األوملبياد العلمي السوري ومتثيل اجلمهورية العربية  ا  والتي متكنه من تطوير املهارات عند املتسابق   .6
 السورية في املسابقات العاملية.



  

  

 محصالت التعلم:   •

 

 .حلل مهمة معينةاستخدامها  كيفية ووامليكانيكية األساسية  بادئ البرمجيةباملأن يكون على دراية  -

 .التفكير املنطقي والتحدي للوصول للحل األمثلأن يكون قادراً على  -

 أن يكون قادراً على استخدام التحليل وربط الظواهر غير املألوفة ضمن املعارف املطلوبة. -

 ودقيقة.  ةٍ لمية والتعبير عنها بلغٍة واضحأن يكون قادراً على تطوير مصطلحاته الع -

 بطريقة إبداعية. لها  ووضع حلول مناسبة املشكالت  حتليل األفكار وفهم أسباب أن يكون قادراً على   -

 ع.االبتكار واإلبدا نحو سعياً   للبحث واملراجعة املصادرأفضل إدارة الوقت وتنظيمه وحتديد أن يكون قادرا على   -
 

 شروط التقدم  •
 

  األحوال     من  كل فريق مؤلف من العبني اثنني على األقل وثالثة على األكثر، مع مدرب واحد فقط، والميكن بأي حال    -1

 تسجيل أعضاء آخرين وفقاً لنظام البطولة.

 ، عاماً  19-8بني املشاركني في املسابقات ضمن البطولة أن يتراوح عمر الالعبني  -2

 لعمر الالعبني:  العمرية املناسبةالفئة  ضمنالفريق  تسجيل التحقق من  -3

 .عاماً  12 -  8لألعمار   Elementaryالفئة االبتدائية  -1

 .عاماً  15  -11لألعمار من  Juniorالفئة املتوسطة    -2

 .عاماً  19 - 14لألعمار  Seniorالفئة العليا  -3
 

 : WROإطالق البطولة الوطنية لعلوم الروبوت       •
 

  ضمن مؤمتر صحفي الوطنية لعلوم الروبوت واملؤهلة للمشاركة في أوملبياد الروبوت العاملي    يتم التعريف بالبطولة

  بعد إطالق مسابقات أوملبياد الروبوت العاملي في شهر شباط  سنة  كل    يقام و   ، ختلف كل عام  محمل عنواناً  ي

WRO  ،وعرض املهمات اجلديدة املتعلقة بالعنوان املقرر. بكل مسابقة يتم ضمنه شرح شروط وقواعد املشاركة  و ، 
 

   التسجيل:   ة طريق  •
 

 (   قابلية التمديد   مع أيار    1وحتى    نيسان   15    )يتم فتح باب التسجيل من      

استمار  عبرالتسجيل    يجري واإلبداع،  تعبئة  التمي ز  بهيئة  اخلاص  املوقع  على  املب ة  يُدخل  البيانات  درب  حيث 

   طلب التعديل على البيانات بعد نهاية التسجيل.خلاصة به وبأعضاء الفريق ويلتزم بعدم الشخصية ا



  

  

 : تجمعات مرحلة ال  •
 

 ومن املمكن أن يتم كل جتمع بيوم منفصل عن اآلخر(   خالل األسبوع األول من شهر متوز )           

على شكل جتمعات لعدة محافظات سورية  نظراً لتزايد عدد الفرق املشاركة  تقام املرحلة األولى للبطولة الوطنية  

 الشكل التالي: على بحيث توزع تتقدم للبطولة في كل مركز جتمع احملافظات اجملاور لها 

a)  دمشق. في محافظة جتمع مركز 
b)  في محافظة حمص.جتمع مركز 
c)  في محافظة الالذقية. جتمع مركز 

وذلك  بإضافة شرط بسيط إلى املهمة املعلن عنها سابقاً عند إطالق البطولة الوطنية،    ركون هذا االختبايوس

جاهزية  من    للتأكدو هيكلية الروبوت بشكل متوافق مع هذا الشرط، وأختبار قدرة الفريق على تعديل البرمجة  ال

 الفريق للتأهل للمرحلة النهائية.

أفضل    يتم واختيار  النتائج  الثالثة،  مشارك  فريق    30إعالن  التجمعات  مرحلة  من  في  للمشاركة  وتأهيلهم 

 التصفيات النهائية. 
 

 النهائية:   التصفيات مرحلة   •
 

 ( 2023  من شهر متوز   30  -   29  -   28  -   27  )أيام    

ويتم إعالن النتائج وتكرمي  ،  يتنافسون معاً ضمن مهمة جديدة  فريق مشارك  30أفضل    ة ملرحلهذه ايتأهل ل  حيث

 لفرق املشاركة، ل الفائزين وتوزيع امليداليات

وفقاً للقواعد املعتمدة في أوملبياد الروبوت العاملي ضمن مسابقة مهمات الروبوت    مت اعتماد آلية لتوزيع امليداليات 

RoboMission،    وعلى امليدالية  75امليدالية الذهبية في حال حصل الفريق على عالمة أكبر من  تم منح  يبحيث ،%

%، وعلى امليدالية البرونزية في حالة احلصول على عالمة  75% وحتى  50ل على عالمة بني  والفضية في حالة احلص

 %. 50% وحتى 25بني 

بحيث مت منح امليدالية الذهبية في    Future Innovatorsامليداليات ضمن مسابقة مبدعي املستقبل    وزعتبينما ت

% وحتى  50%، وعلى امليدالية الفضية في حالة احلصول على عالمة بني  80حالة حصول الفريق على عالمة أكبر من  

 %. 50%، وعلى امليدالية البرونزية في حالة احلصول على عالمة أقل من 80

 

 اإلعالن:   •



  

  

  –شريط إخباري    –من خالل مجموعة من املواد اإلعالنية )فيديو    نيسان   15من    ملبياد ابتداءً ويتم اإلعالن عن األس

 . مقابالت على الراديو( –بيان إعالمي   –إعالن تلفزيوني 


