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 سم الصيفي المو 2 

 مقدمة 

مسابقة   التطوير  الكويتفي    ة(رحلتعتبر  إدارة  برامج  أحد  األحمد   بمركز التكنولوجي)،  صباح 
 م. 2022، للمشاركة بفعاليات الموسم الصيفي للموهبة واالبداع

) عـــــام، وذلك لتعزيز ثقـــــافة التكنولوجيا،  11) أعوام وحتى ( 7والتي تستقطب الفئة العمرية من (
وتنمية   الروبوت،  مجـــال  فـــــي  المشاريع  وتطوير  إلنتاج  العلوم،  بين  التكامــــل  مفاهيم  ونشر 

 .ا المجالمهارات المشاركين بالمسابقة، من خالل إقامــة برامج تدريبية مميزة في هذ 

 فكرة المسابقة

حيث يقوم المشارك    وقيام المشارك بحلها بطريقة مبتكرة،   ،معالجة ألحد المشكالت البرمجية
الروبوت  بـــــه   (MATATA LAB) ببرمجة  على عدد من بالمرور  خاللها  يقوم من    ،متاهةعبر  للتجول 

وتجاوز العوائق والوصــول إلى   ،المعالم هذه محددة عند   مهمةوإنجاز  ، المختلفةالكويت  معالم 
 .حلبـــة المسابقــــة على الهـــــــــدف المطلوب بأسرع وقت ممكن

 أهداف المسابقة

نشر ثقافة التطوير التكنولوجي والعلــــــوم المتكاملة، كأحـــد أهداف مركز صبــــــاح   •
 األحمد للموهبة واإلبداع. 

 وحل المشكالت. تنمية مهارات التفكير اإلبداعي  •
 . خـالل إثــراء مواهبهم وميولهم من المشاركين،وقــــت   استثمار  •

  



  3 رحلة في الكويت مسابقة  

 مراحل الفعالية

 المرحلة األولى (التدريب)

 2022  أغسطس 23 –  21  /أغسطس   16  – 14 -

(  إعداد  أسبوعين  لمدة  تدريبي  برنامج  خالل  مــــن  أعمار    3المشاركين  مع  يتناسب  باألسبوع)،  أيام 
إبداعاتهم،   وإظهار  مشاركتهم  على  ويركــــز  البرمجة   استخدام   وكيفيةالمشاركين  مكعبات 

 .لحل المشكالت وتنفيذ المهام  (MATATALAB) فـــي

 المهارات المكتسبة خالل التدريب 

 البرمجة لألطفال. تعليم مفهوم  •
 تنمية مهارات التفكير والتحليل المنطقي.  •
 األفكار والحلول المبتكرة. واإلبداع   تنمية •

 المرحلة الثانية (التصفيات)

 2022أغسطس  25 -

بعد   المرحلة  هــــذه  فــي  المشاركين  تحديــــــد    مــناالنتهاء  تصفية  يتـــم  حيث  التدريب،  فترة 
ممن   التحكيم،  لجنة  قبــل  من  تقييم  درجـــة  أعلى  علـى  الحاصلين    المهمة  اجتازواالمشاركين 

 .) مشارك16تنفيذها علـــــى حلبـــــة المسابقة، وعددهـــــم (  المطلوب

 المرحلة الثالثة (النهائيات)

 2022أغسطس  28 -

يكون  المشاركيــــــن المتأهلين من التصفيــــات، حيث    تتم بينمرحلــــــــة  المنافسة فــــي هذه ال
من  ة بدايليتم تحديد مراكــز الفائزين  ، من المرحلـــة السابقة لتنفيذ مهمه أكثـــر تعقيدًا التنافس

 .السادس عشر من قبل لجنــــــة التحكيم المركزاألول إلــــى   المركز

 الحفل الختامي

 2022سبتمبر   1 -

 .الجوائزوتوزيع عشر، وحتى السادس  المراكز من األولعن  اإلعالن

 الجوائز
ومنح الجوائز    ، وفق الشروط العامة للمسابقة  سيتم منح شهادة حضور للمشاركين في التدريب

 كما هو موضح أدناه:  النهائية للمرحلة للمتأهلين

 د.ك.  200المـركز األول:  -
 د.ك.   150المركز الثاني:   -
 د.ك.   100المركز الثالث والرابع:   -
 د.ك.  75 لى الثامن:إالخامس   منالمراكز  -
 د.ك.  50: لى السادس عشرإالتاسع  من المراكز  -



 سم الصيفي المو 4 

 المسابقة  آلية

 أولًا: إجراء البرنامج التدريبي

التدريبي  نعقديس - واإلبداع  بمواقع  البرنامج  للموهبة  األحمد  صباح  باألحمدي    مركز 
 .سليل الجهراء)والجهراء ( ،والقادسية (مركز شباب القادسية) ،(مركز حبارى لالبتكار)

 .يشمل تنمية المهارات المعرفية واألدائية للبرمجة ي والذيالبرنامج التدريب نفذسي -

 ثانيًا: إجراء المسابقة

 . المركزالتصفيات والنهائيات لجميع المتدربين بأحد مواقع   ستنعقد

 المسابقة التسجيل فيلثًا: ثا 

على  لراغبينا  على حساب  إنشاء  األندية  بالمشاركة  ب  منصة  للموهبة  الخاصة  األحمد  صباح  مركز 
 :المسابقة وذلك من خالل الرابط التاليبكشرط الستكمال إجراءات التسجيل واإلبداع، 

 

 

clubs.sacgc.org 

 

 

 

 الشروط واألحكام العامة  

 بدء المسابقة.  سنة عند  11يزيد عن سنوات وال 7عن عمر المتسابق  ال يقلأن  -
 . أن يكون المتسابق كويتي الجنسية -
بنسبةااللتزام    يجب - التدريب  عن  بحضور  تقل  شهادة  % 80  ال  على  للحصول  البرنامج  ؛ 

 . التدريبي

  

http://www.clubs.sacgc.org/


  5 رحلة في الكويت مسابقة  

 مسابقةتفاصيل ال

 فكرة المسابقة

برمجة سيارة للتنقل من خالل    تنمية مهارات التفكير عند المشارك وتعزيز مهارات حل المشاكل
 دولة الكويت المختلفة وتنفيذ األوامر المعطاة لها.وموارد بين معالم 

 الفئة المستهدفة 

 . سنة  11 إلى  واتسن 7من عمر  -

 قواعد وأحكام  

 .ذي سيتم توفيره خالل المسابقةال MatataLAB يجب استخدام روبوت  .1
 .يجب استخدام القطع البرمجية المتوفرة فقط .2
المهمةرؤية الخريطة    بدايةمن    البرمجةوقت  يحتسب   .3 توقف  وحتى    المطلوبة  ومعرفة 

 .الروبوت على الخريطة
 .ت البرمجةوق، ويتم تقييم المتسابقين على البرمجة المستخدمة .4
دقيقة مخصصة   15خالل  يسمح للمتسابق بمحاولة إتمام المهمة بأي عدد من المحاوالت   .5

 .حتى يتوقفإتمام البرمجة المطلوبة للروبوت  يسمح كماله، 
 ن إوباختيار نتيجة سابقة حتى  يسمح  وال    ينفذها المتسابق، ساب نتيجة آخر محاولة  احت   يتم .6

 .كانت أفضل

 التقييم 

يقيم كل متسابق من خالل محكم متخصص في مجال تحكيم الروبوت والبرمجة، على أن يتم  
  .جدول التقييم الموجود بالدليلاحتساب النقاط حسب 

 :من خالل بنود التقييم التالية في مرحلة التصفيات والنهائيات ويتم حساب النقاط للمتسابق

 نقطة 50    تنفيذ المهمة.  -
 نقطة 25    .وقت البرمجة -
 ةنقط 25  قل عدد من المكعبات. أاستخدام  -
 نقطة 100   . مجموع نقاط المهمة -
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 مثال:

 

 

 

 (النقطة البرتقالية).  النهايةإلى  (النقطة الخضراء) البدايةالروبوت للوصول من ساعد 
  



  7 رحلة في الكويت مسابقة  

 التحكيم  نماذج

 حكممم اليتقينموذج 

 ق اسم المتساب  

 المحكم اسم    درجة المتسابق   التوقيع   

 رئيس لجنة التحكيم   

 

 

 المحكم م يتقي

 اأولً 100/ 50الوصول للهدف: 

 جدول النقاط والمكان

  قاط نال المكان 

 المكان  5 4 3 2 1 0

 المرجع  50 40 30 20 10 0

 الدرجة      

 مجموع درجات الوصول للهدف  /50

 اثانيً 100/  25 وقت البرمجة:

 جدول النقاط والوقت 

  قاط نال الوقت

 الزمن 1> 2> 5> 10> 15=> 15<

 المرجع  25 20 15 10 5 0

 الدرجة      

  البرمجة  زمن مجموع درجات  /25

 اثالثً 100/  25في البرمجة : مكعباتاستخدام أقل 

 مكعبات جدول النقاط وال

>15 <=15 <10 <8 <6 <5 
عدد 

 مكعبات ال

 المرجع  25 20 15 10 5 0

 الدرجة      

  مكعبات مجموع درجات ال   /25

 وع درجات / ممج  /100
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