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الدليل الفني الخاص باملسابقات التي ترشف عليها الجمعية العربية للروبوت . 

تــم إعــداد هــذا الدليــل من قبل نخبة من املتخصصني يف مجال علوم ومســابقات الروبوت وتم إصدار النســخة األوىل منه وتالها 

عدة نسخ محدثة . ويسعدنا ان نضع بني أيديكم النسخة الجديدة V.2 والتي أرشف عىل إعدادها وتطويرها كل من : 

- الدكتور عبد املطوع 

- الدكتور عبدالرحمن الكندري

-  الدكتورة عبري العمريي 

- الدكتور فيصل العبيد

وذلــك وفــق مــا تــم إقــراره من قبــل الجمعية العربية للروبــوت ، بحيث ســيتم تطبيق تعليامت هــذا الدليل وألول مــرة يف البطولة 

العربية التي سيتم عقدها يف الكويت 2019

بسم الله الرحمن الرحيم 

الدليل الفني للبطولة العربية للروبوت 

2019

الجمعية العربية للروبوت

- الدكتور عبد الله محمد عبد الكريم املطوع / رئيساً

V.3

V.3

- الدكتور عبد الرحمن عبد الله الكندري
- الدكتورة عبري عيىس العمريي

- الدكتور فيصل  عبد امللك العبيد
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الجمعية العربية للروبوت

تتقدم الجمعية العربية للروبوت بخالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم يف إعداد وتطوير املسابقات التي ترشف عليها الجمعية 

العربية وعىل مدار السنوات املاضية ومنذ انطالقها يف العام 2005 . 

حيث شــكلت عدة لجان من مختلف املؤسســات األعضاء يف الجمعية العربية ومن مختلف الدول العربية وكان لهم األثر الكبري يف 

إيصال البطولة إىل هذا املستوى العلمي العايل والعاملي  . 

 آملني اعتبار هذا مبثابة شكر لكل من ساهم ويساهم بهذا العمل العلمي املميز .

شكر وتقدير 

النسخة األوىل أعضاء اللجنة :
1. الدكتور محمد عبد اللطيف محمد الفارس )الكويت (

2.  الدكتور عبدالله محمد  عبد الكريم املطوع )الكويت (
3.  الدكتورة سهيلة فيصل صالح املطوع ) الكويت (

النسخة الثانية :
1. األستاذ سامل محمد الصبان  ) اليمن ( 

2. املهندس حسام الدين بولكور )الجزائر (
3 . الدكتور محمد عمر ) األردن (

4 .  املهندس مهند عمرية ) فلسطني (
5 . األستاذ أسامة األسمر )األردن (
6.  املهندس أنس جرادات )األردن (

7. األستاذ غازي مطاوع ) لبنان ( 
النسخة الثالثة:

1 .  الدكتور عبدالله محمد املطوع )الكويت (
2.  الدكتور عبد الرحمن عبدالله الكندري )الكويت (

3.  الدكتورة عبري عيىس العمريي )الكويت (
4.  الدكتور فيصل عبد امللك العبيد )الكويت (
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هــي منافســة بــني فريقــني يقــوم روبــوت كل فريق بجمع أكــر عدد من الكــرات ووضعها يف املــكان املخصص  وضمــن مدة زمنية 
محــددة ويتــم ذلــك عــىل ميــدان التحــدي والذي أعد خصيصــا لتلك الغايــة ، وقد تــم تصميمها من خــالل فريق عمل الجمعيــة العربية 

للروبوت عام 2011م .
أرشف عىل وضع الفكرة وتطويرها كل من أ. إسامعيل ياسني واملهندس محمد عمر وصمم الحلبات املهندس حسام الدين بولكور 
وتم العمل بها أول مرة يف البطولة العربية للروبوت عام 2011م وتواىل استخدامها يف العديد من املسابقات املحلية والعربية 
يف األردن وقطر والكويت ولبنان ومرص واليمن وغريها من الدول العربية وقد أصبحت املسابقة معتمدة من قبل الجمعية العربية 
للروبوت كأحدى املسابقات العربية التي ترشف عليها الجمعية ، هذا وميكن ألي مؤسسة راغبة بتنظيم مسابقة جمع الكرات يف 

أي من الدول العربية مراجعة الجمعية للتعرف عىل رشوط التنظيم وأخذ االعتامد.
ثــم تــم تطويرهــا مــن قبل اللجنة املشــكلة من قبل نائب رئيــس الجمعية العربية للروبــوت الدكتور عبدالله محمــد املطوع بقرار من 
الهيئة اإلدارية للجمعية لتطوير املسابقة للنسخة الثالثة والتي سيعمل بها إبتداء من البطولة العربية الثانية عرش واملزمع إقامتها 

يف الكويت يف يناير 2019م. 
ويف النســخة الثالثة تم تســمية املســابقة تحدي الكرات بدل جامع الكرات وتم تعديل الحلبة بحيث ال يتصادم الخصامن ويتم إيداع 
الكــرات يف أماكــن مخصصــة لــكل فريق تم تقســيمها إىل مســتويان املتقدم واملبتدئ ويفرض عىل املتســابق اســتخدام تقنية 

خاصة لرفع الكرة وإيداعها يف املكان املخصص.
مسابقة تحدي الكرات من املسابقات الرئيسية ضمن مجموعة مسابقات البطولة العربية للروبوت والتي تقام بشكل سنوي ضمن 
أنشطة الجمعية وتعتر إنتاج عريب تفتخر به الجمعية وتسعى لتطويره بشكل دائم ليواكب باقي املسابقات العاملية املرموقة . 

الفصل االول

مسابقة
 تحدي الكرات

التعريف باملسابقة ونبذة تاريخية
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تنقسم املسابقة إىل مرحلتني:
املرحلة األوىل )مرحلة الكفاءة(:

املرحلة الثانية )مرحلة التحدي(:

تهدف هذه املرحلـــــة للتعرف عىل مدى كفاءة الروبوت وتأهله للدخول يف املنافســة وتكون هذه املرحلة فردية 

، بحيــث يكــون روبــوت كل فريـــــق مبفرده علـــــى ميدان التحــدي ، وهي مرحلة إجبارية علـــــى جميــع الفرق ويجب 

اجتياز هـــذه املرحلـــة للتأهـــل للمرحلة الثانيـــة . حيث يتم يف هـــذه املرحلة اختيـــار الفـــرق املتأهلة للمرحلـــة 

الثانيــة – )مرحلـــــة التحدي( حســـــب نظام تقييـــــم أعد خصيصا لتلك الغايـــــة ويركز عىل مــدى مالمئة الروبوت 

لألنظمة التقنية والفنية والقوانيـــــن املتبعـــــة , باإلضافة إلـــــى تحقيق الروبـــــوت للنقـــــاط املطلوبة منه 

وهـــو الحصول علـــى 30 نقطة عىل األقل كام هو موضح يف البند رقم 8 من رشح قواعد وأحكام التحدي .

هـــــي مرحلـــة تنافـــــس بني فريقيـــن ، وفيها يقـــوم روبوت كل فريـــــق بالتنافس مـــع الروبوت 

الخصم ويكـــون الفائز هو الذي يجتاز جولتني علـــى األقـــل من أصل ثــالث جوالت .

مراحل املسابقة  
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,, أ - مواصفات ميدان التحدي,,

• طاولة أبعادها من الداخل 114 × 236 سم  وارتفاع جوانبها  10- 12سم وارتفاعــها عن االرض بيــــن ) 60 - 100(سم. 

• أرضيـــة امليدان لونها أخضـــر تحتوي عىل خطوط بيضـــاء متوازية ومتقاطعة بحيـــث تقســـم األرضيـــة الخضـــراءإلـــى

    مربعـــات ، سمك الخط األبيض الذي يفصل بني املربعات 2 سم.

• مربع البداية لكل فريق محاط مبسار أسود اللون بسمك 2 سم.

• أماكن توزيع الكرات محددة بنقاط بيضاء حسب ) الشكل رقم 1( ، وعددها 16 كرة .

• قاطع عريض يقع مبنتصف ميدان التحدي لتقسيم امليدان إىل منطقتني متساويتني ، وتختلف مواصفات القاطع

   حسب املستوى كام ييل :

 - املستوى املبتدئ : قاطعني من الخشب بطول 50 سم ، القاطع األول مثبت عىل أرضية ميدان التحدي بارتفاع 1 سم

     وبسمك 3 سم والقاطع الثاين بارتفاع 3 سم وبسمك 3 سم يقع أعىل القاطع األول مبسافة تبعد 5 سم بينهام 

     ) كام يف الشكل 2 (.

- املستوى املتقدم: قاطع من الخشب بطول 50 سم وارتفاع 7 سم وسمك 3سم كام يف الشكل رقم 3  .

شكل رقم 1: ميدان التحدي
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الشكل رقم 2: بيان شكل القاطع للمستوى املبتدئ

الشكل رقم 3: بيان شكل القاطع للمستوى املتقدم

املواصفات الفنية وقياسات املضامر

منطقة التحدي ) الطاولة من الداخل (
اللوحة الخرضاء

سمك الخطوط البيضاء
سمك الخطوط السوداء

صندوق جمع الكرات 

قاطع املستوى املبتدئ
• القاطع األول

•مسافة فاصلة بني القاطعني
• القاطع الثاين

قاطع املستوى املتقدم

كرات تنس طاولة

236×114
236×114

2
2

32×32

3 سم×50 سم

3 سم×50 سم

3 سم×50 سم

عدد الكرات 32 كرة تنس بيضاء

 12-10
-
-
-
9

1 سم
5 سم
3 سم

7 سم

االرتفاع ) سم (العرض / الطول )سم(مكونات ميدان التحدي
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,, ب - منطقة تجميع الكرات ,,

منطقــة تجميــع الكــرات للفريــق عبارة عن صندوق خشــبي أبعاده 32×32 ســم وارتفاعه 9ســم ويقــع يف منتصف ميدان 

التحدي يف الجهة اليمنى  بالنسبة لالعب  وتكون واجهته باللون األزرق ، ومثل ذلك صندوق الخصم وبنفس املواصفات 

لالعب وتكون واجهته باللون األحمر كام يف الشكل) 1 ( . 
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ــات بغــض النظر عــن الرشكة املنتجــة او املصنعــة أو عدد القطــع او املوديل  ــواع الروبوت ــوع مــن أن 1. يســمح باســتخدام أي ن
املستخدم  

2. ال يشرتط عدد محدد من املجسات أو املحركات أو املعالجات 
3. ال يشرتط لغة برمجة محددة .

4. أن يكون الروبوت ذايت التحكم بشكل كامل ومن صنع الفريق . 
ــدء الجولة  وميكن للروبوت أن يغري من شــكله بعد  ــد طــول أو عــرض الروبوت عن )20 ( ســم  عند ب 5. يشــرتط أال يزي

البدء بحيث ال يزيد أي بعد من أبعاده عن )40( سم . 
6. أن يكون الروبوت آمن بحيث ال يحدث رضر لألشخاص أو مليدان التحدي .

7. مينع استخدام نفس الروبوت من قبل فريقني أو أكرث .
ــق الحق يف اســتخدام روبــوت واحد فقط طيلة مراحل وجوالت املســابقة ، ومينع تبديل الروبوت   ــكل فري 8. ل

يف أي جولة أو مرحلة من مراحل املسابقة .

أوالً: املستوى املبتدئ

ــق الحــق يف املشــاركة مبســتوى واحــد فقــط من مســتويات املســابقة حســب الضوابط  ــكل فري ل

والرشوط التالية:

•  يتكون كل فريق من 2 عضو + مدرب  .

• أال يتجاوز عمر املشارك 18 سنة وال يقل عن 12 سنة من تاريخ اجراء املسابقة .

ثانياً: املستوى املتقدم:
• يتكون كل فريق من عضو واحد أو اثنني  باإلضافة إىل املدرب إن وجد

• أال يقل عمر املشارك عن 12 سنة من تاريخ إجراء املسابقة.

املواصفات والثوابت الخاصة بالروبوت

رشوط تكوين فريق
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أوال: مرحلة الكفاءة – مباراة فردية

1. تضم هذه املرحلة جولتني بحد أقىص ، مدة الجولة دقيقتني )120 ثانية( ، يتم تنفيذها حسب برنامج املسابقة. 
2. يقوم الالعب يف هذه املرحلة بوضع الروبوت داخل حدود مربع منطقة البداية عىل ميدان التحدي  )من غري مالمسة الخط( .

3.  توضع )16( كرة طاولة بيضاء يف أمكان توزيع الكرات بنفس منطقة البداية.
4. يتم إطالق صافرة البداية من قبل الحكم ، وبعدها يقوم الالعب بتشغيل الروبوت ، بحيث ينفذ املهمة املطلوبة منه وهي جمع 

الكرات أو التخلص من الكرات وذلك عن طريق :
          A . جمع الكرات ووضعها يف الصندوق األمين ملنطقة اللعب واملميز باللون األزرق

          B. التخلص من الكرات عن طريق رميها يف ميدان الخصم
5. تحتسب خمس نقاط مقابل كل كرة  تكون موجودة يف ميدان الخصم ونقطتان مقابل كل كرة  تكون موجودة يف منطقة جمع 

الكرات للفريق ذات اللون األزرق  ) جهة اليمني (.
6. مدة الجولة الواحدة دقيقتني . 

7. يسمح باستخدام أي طريقة قانونية لجمع الكرات أو التخلص منها وتشمل هذه
 الطرق : الحمل ، الجر، السحب ، اإلطالق ، النقل وغريها من الطرق املتبعة . 

ويحق لكل فريق اختيار االسرتاتيجية التي يراها مناسبة ملتزما بالتعليامت والقوانني
الخاصة والعامة باملسابقة. 

8. يتأهل كل فريق يحصل عىل 30 نقطة أو أكرث اىل املرحلة الثانية من املسابقة 
مرحلة التحدي .

عىل ضوء نتائج مرحلة الكفاءة وعدد النقاط يتم إجراء القرعة بني الفرق
املتأهلة ، ويتم وضع الربنامج الخاص باملباريات حسب عدد الفرق املتأهلة .  

,, قواعد وأحكام التحدي وطريقة احتساب النقاط ,,
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ستكون طريقة احتساب النقاط كام ييل :
1. يحصل الفريق عىل خمس نقاط عن كل كرة موجودة يف ميدان الخصم . 

2. يحصل الفريق عىل نقطتني عن كل كرة يف منطقة جمع الكرات الخاصة به )جهة اليمني( .
3. ال يجوز امتداد أي جزء من أجزاء الروبوت إىل منطقة الخصم فوق أو تحت حاجز املنتصف أوفوق

 صندوق تجميع كرات الخصم وتخصم 15 نقطة يف حال أدرك الحكم قصد االمتداد لغرض اإلعاقة أو
 حصل نتيجة االمتداد اشتباك )سواء بقصد أو بدون قصد( ويف حال تكرار ذلك يخرس الروبوت الجولة.

4. ال يجوز أخذ الكرات من مربع الخصم ويف حال حدوث ذلك يعتر الروبوت املخالف خارسا للجولة.
* يحصل الفريق عىل نقاط غري مبارشة يف الحاالت التالية:

• تحتسب النقاط للفريق الذي وجدت الكرات يف صندوقه بغض النظر عن الروبوت الذي قام بإدخالها.
• يف حال قيام فريق بإخراج أي كرة من ميدان التحدي ال يتم إعادتها وتخصم خمس نقاط  عىل

 الفريق الذي أخرجها.

ثانيا: مرحلة التحدي – مباراة بني فريقني
1.  : يتم تحديد موقع كل فريق عىل الطاولة من قبل لجنة التحكيم عن طريق القرعة يف الجولة األوىل وتبدل األماكن 

يف كل جولة الحقة .  
2. يقوم كل فريق بوضع الروبوت الخاص به  داخل مربع البداية للمنطقة الخاصة به يف ميدان التحدي )من غري مالمسة 

الخطوط (.
3. عند سامع صافرة الحكم يقوم الالعبني بتشغيل الروبوتات واالبتعاد عن طاولة اللعب . 

4. تتطلب املسابقة أن يقوم الروبوت الخاص بكل فريق بجمع الكرات ووضعها يف منطقة تجميع الكرات الخاصة به
 ) يف الجهة اليمنى ( أو التخلص من الكرات عن طريق رميها يف ميدان الخصم .

5. عند انتهاء مدة ثالث دقائق يقوم الحكم بإصدار صافرة النهاية معلنا انتهاء الجولة وميكن للفريق إيقاف الروبوت 
يدوياً يف حال عدم توقفه ذاتياً , وال تحتسب أي نقطة بعد سامع صافرة الحكم . 

6. تنتهي الجولة عند انتهاء ال3 دقائق أو عند تخلص أحد الفريقني من كل الكرات املوجودة يف ميدانه )سواء بوضعها 
يف صندوق التجميع أو يف ميدان الفريق اآلخر( وبقاء ميدانه خاليا ملدة 10 ثواين متواصلة.

7. يف حال تشابك الروبوتني ألكرث من 10 ثوان يتدخل الحكم للفصل بينهم ويحدد الحكم الروبوت املعتدي واملخالف . 
8.  تقوم لجنة التحكيم بعد الكرات املوجودة يف مناطق تجميع الكرات لكل فريق، واحتساب النقاط وإعالنها  

للفريقني  .  
9. تكون الجوالت متتابعة ويفصل بينها وقت ال يزيد عن خمس دقائق . 

10. يكون الفريق الفائز يف كل جولة هو الذي يحرز أعىل عدد من النقاط يف هذه الجولة .
11. يكون الفريق الفائز باملباراة هو الذي يفوز بجولتني إثنتني من أصل ثالث جوالت .

• يف حال تعادل الفريقني بعد الجوالت الثالث ) املباراة ( ، يتم إعطاء األفضلية للفريق الذي حقق أعىل   
مجموع نقاط بالجوالت الثالث   )ج1 + ج2 + ج 3 ( لكل فريق . 

• يف حال تعادل الفريقني بعدد النقاط أيضا ، يتم إقامة جولة إضافية لتحديد الفريق الفائز باملباراة .
• بعد انتهاء املباراة يتم وضع الدرجة النهائية عىل منوذج التقييم واخذ توقيع الفريقني عىل النتيجة ، 

وبعد توقيع الفريق تعتر الدرجة نهائية وال يجوز االعرتاض عليها . 

املخالفات وجدول النقاط
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1. مينح الفريق زمن قدره دقيقتان من لحظة اإلعالن عن دوره حسب الجدول الزمني املعلن ويعتر الفريق خارساً للجولة يف حال 
تخلفه عنها.

2. يتم وضع الروبوت الخاص بكل فريق داخل حدود مربع البداية بأي وضعية يختارها الفريق.
3. أي فريق يترصف بطريقة تؤثر عىل مجرى الجولة أو عرقلتها : كلمس الروبوت أو تحريكه أو ملس الكرات أو ترصفات أخرى يعتر 

خارساً للمباراة. 
4. يف حال تعمد أحد الروبوتات إيقاع األذى بشكل مبارش أو غري مبارش يف الروبوت اآلخر أو ميدان التحدي ، من خالل استخدامه 

ألدوات أو أجهزة ضارة ، يتم استبعاد الروبوت من املنافسة وذلك حسب قرار لجنة التحكيم.
5. يف حال ورود أي ترصف غري مذكور رصاحة يف هذا الدليل يرتك للجنة التحكيم اتخاذ القرار املناسب وإبالغه للفريق .

وهي األخطاء او الترصفات أو السلوكيات التي تصدر عن الفريق وتؤدي إىل حرمان الفريق من املشاركة أو إكامل املباراة، وهي 

التي تتعارض مع قيمنا و وأخالقنا ومنها )الشتم – اإلهانة -االستهزاء – القيام بحركات غري الئقة...( إما من أعضاء الفريق أو 

الروبوت. ويندرج تحتها ايضا املخالفات التي تصدر عن أداء الروبوت أثناء املسابقة ) الجولة ( وتكون مخالفة لتعليامت املسابقة 

وقوانينها ومنها:

1. قيام الالعب ) أو احد أعضاء الفريق( بوضع أدوات داخل امللعب ملساعدة أو إعاقة الروبوت 

2. مجادلة الحكم لتشتيت تركيزه أو إضاعة الوقت

3. استخدام تكنولوجيا معينة للتشويش عىل الروبوت بشكل متعمد. 

ومن حق لجنة التحكيم اتخاذ القرار املناسب يف حال حدوث أي مخالفة غري ورادة يف هذا الدليل ووفق ما تراه مناسبا وإبالغه 

ملرشف الفريق ، ويعترب قرار لجنة التحكيم نهايئ وقطعي.

مخالفات اخرى : تؤدي اىل حرمان الفريق من املشاركة . 

تنقسم املخالفات التي ميكن ان تحدث اىل قسمني: 

وهي مخالفات خاصة مبواصفات الروبوت ومدى توافقه مع تعليامت املسابقة من حيث )القياسات، التصميم، األداء( وغريها من 

املواصفات الفنية املنصوص عليها يف هذا الدليل وتشمل ايضا مخالفات السالمة العامة التي تعرض الفريق او الروبوت للخطر ، 

وهذا النوع من املخالفة يحرم الفريق من املشاركة أصالً وال يسمح له بالتنافس مع الفرق األخرى . والذي يقرر هذا األمر هو لجنة 

التحكيم واللجنة الفنية املرشفة عىل املسابقة

مخالفات فنية : تؤدي اىل حرمان الفريق من املشاركة . 

قواعد وأحكام عامة

 املخالفات
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م مسابقة   الكرات تحدينموذج تحك
 متقدم( –مستوى (مبتدئ 

ق ة للفر انات األساس  الب
  الدولة 

  المدرسة
  1اسم المتسابق 
   2اسم المتسابق 

  اسم المدرب
ق   كود الفر

  كود الروبوت

 المواصفات والثوابت الخاصة بالروبوت:
 طول وعرض الروبوت متوافق مع الشروط 
 الروبوت آمن  
ق اخرالروبوت   ستخدم من قبل فر  لم 
 المستخدم في المراحل والجوالت السابقةالروبوت نفس  
تجاوز العدد المسموح  ن ال  ن والمدرب  عدد المتسابق
ن لشروط المسابقةمناسبة    سن المتسابق

م   التحك
 مرحلة الكفاءة

 الجولة االولى
من   مجموع النقاط  عدد الكرات في الصندوق األ

دان الخصم   مجموع النقاط  عدد الكرات في م

  مجموع النقاط       خارج الحلبةعدد 

   

املخالفات
عدد مخالفات التعدي 

مخالفة االستبعاد
المجموع الكلي

مجموع النقاط
مجموع النقاط

 
 

 الجولة الثانية
من   مجموع النقاط  عدد الكرات في الصندوق األ

دان الخصم   مجموع النقاط  عدد الكرات في م

  مجموع النقاط       خارج الحلبةعدد 

   

املخالفات
عدد مخالفات التعدي 

مخالفة االستبعاد
المجموع الكلي

مجموع النقاط
مجموع النقاط
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ق األول ق الثاني الفر  الفر
ق ق  كود الفر   كود الفر

  كود الروبوت  كود الروبوت
 الروبوت المستخدم في المراحل والجوالت السابقةنف  الروبوت المستخدم في المراحل والجوالت السابقةنف 

 

 الجولة االولى

ة: جة الجولة الثان  نت

جة الجولة الثالثة:  نت
ة: ائ جة الن  النت

 

حالة التعادل  
 مجموع نقاط الجوالت الثالث

ق األول    الفر
ق الثاني   الفر

جة   التعادل:نت
ة: ائ جة الن  النت

 

 

ق األول   الفر
 

ق الثاني  الفر
 

 
 

ع  ق األول توق   الفر
ع  ق الثانيتوق   الفر

ع الحكم   توق

جولة إضافية 

األوىل

حالة التعادل الثانية

النتيجة النهائية

تحكيم مسابقة تحدي الكرات
مرحلة التحدي ) مباراة بني فريقني ( مستوى ) مبتدئ - متقدم ( 

 

عدد الكرات في  
من  الصندوق األ

مجموع 
 النقاط

دان  عدد الكرات في م
 الخصم

مجموع 
 النقاط

عدد              
 خارج الحلبة

مجموع 
 المجموع الكلي النقاط

ق األول          الفر
ق الثاني         الفر

 عدداملخالفات
مخالفات التعدي

مخالفة
االستبعاد 

 

عدد الكرات في  
من  الصندوق األ

مجموع 
 النقاط

دان  عدد الكرات في م
 الخصم

مجموع 
 النقاط

عدد              
 خارج الحلبة

مجموع 
 المجموع الكلي النقاط

ق األول          الفر
ق الثاني         الفر

 عدداملخالفات
مخالفات التعدي

مخالفة
االستبعاد 

 

عدد الكرات في  
من  الصندوق األ

مجموع 
 النقاط

دان  عدد الكرات في م
 الخصم

مجموع 
 النقاط

عدد              
 خارج الحلبة

مجموع 
 المجموع الكلي النقاط

ق األول          الفر
ق الثاني         الفر

 عدداملخالفات
مخالفات التعدي

مخالفة
االستبعاد 

جة الجولة االولى:  نت
الجولة الثانية

الجولة الثالثة
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الفصل الثاين

مسابقة ابتكار

مســابقة االبتــكار هــي تطويــر للمســابقة املفتوحة التي طرحــت يف البطولة العربيــة االوىل ورأت اللجنة تســميتها ابتــكار لتوجيه 
الشباب العريب نحو اإلبداع والتميز يف الطرح فهي مسابقة مفتوحة يف مجال الروبوت يختار فيها الفريق مشكلة ذات بعد عريب 

أو دويل، ويقوم بتصميم روبوت لحل املشكلة أو التخفيف من آثارها استجابة لحاجة إنسانية. 

تم تصميمها للبطولة العربية األوىل للروبوت املقامة يف الكويت سنة 2006 من قبل أعضاء اللجنة العليا من قبل كل من الدكتور 
محمــد عبداللطيــف الفــارس عضو هيئــة تدريس بجامعة الكويت ووزير الرتبيــة ووزير التعليم العايل األســبق والدكتور عبدالله محمد 
املطوع عضو هيئة تدريس ورئيس مخترات الروبوت بكلية الهندسة والبرتول بجامعة الكويت والدكتورة سهيلة صالح املطوع عضو 
هيئة تدريس بقسم هندسة امليكانيك بجامعة الكويت ثم انقطع العمل بها ملدة 6 بطوالت متتالية ومن ثم أعاد كتابتها بالكامل 
املهنــدس مهنــد عمريــة ممثل الجمعية العربية للروبوت يف فلســطني وعضو الهيئة االدارية للبطولة العربيــة الثامنة للروبوت عام 

2014 والتي عقدت يف األردن عام 2015 والبطوالت العربية التي تلتها يف كل من لبنان وقطر ومرص. 

ثــم تــم تطويرهــا مــن قبل اللجنة املشــكلة من قبل نائب رئيــس الجمعية العربية للروبــوت الدكتور عبدالله محمــد املطوع بقرار من 
الهيئــة اإلداريــة للجمعية لتطوير املســابقة للنســخة الثالثة والتي ســيعمل بها ابتــداء من البطولة العربيــة الثانية عرش املقامة يف 

الكويت يف يناير 2019.

ورأت اللجنة التي قامت بإعداد الدليل الفني للبطولة العربية للروبوت لعام 2019 بنســختها الثالثة تســميتها ابتكار لتوجيه الشــباب 
العــريب نحــو اإلبــداع والتميــز يف الطــرح من أجل تحســني املســتوى التقنــي للمشــاركني يف مجال الروبــوت وتهيئتهــم للتنافس 
وتطويــر مهاراتهــم مــن أجــل الحصــول عىل بــراءات االخرتاع يف مجــال الروبوت وهــي من ضمن املســابقات الرئيســية يف البطولة 

العربية للروبوت.

التعريف باملسابقة وتاريخها
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• أن يكون جميع أعضاء الفريق املشارك من الدول العربية . 

• أال يقل عمر املشارك عن 18 سنة . 

• يتكون الفريق من 1-4 أعضاء باإلضافة إىل مرشف إن وجد.

• ال يجوز ألي عضو من الفريق أو املرشف/ة املشاركة يف أية مسابقة أخرى خالل نفس البطولة . 

• يشرتط أن يكون الروبوت من عمل الفريق وال يجوز مشاركة الفريق الذي يستخدم روبوت جاهز يف البطولة . 
• يجب أن يكون العمل كامالً ألعضاء الفريق ويشمل ذلك التصميم والرمجة وإذا تبني عكس ذلك يتم استبعاد الفريق ويحرم

    من اكامل املشاركة يف البطولة .
• للفريق الحرية يف اختيار املواد التي يراها مناسبة يف تصميم هيكل الروبوت . 

• ال يوجد قيود عىل أبعاد الروبوت . 
• للفريق الحرية يف اختيار لغة الرمجة التي يراها مناسبة . 

• يشرتط يف الروبوت املشارك أن يكون آمنا وان ال يشكل أية خطورة أو يتسبب بأذى ألي من املشاركني يف البطولة.
• ميكن أن يعتمد الروبوت عىل فكرة موجودة يف عامل التكنولوجيا عىل أن يحتوي عىل تطوير معني مع ذكر االقتباس إن وجد، 

ويستبعد الفريق من املشاركة يف حال تبني أن الفكرة مقلدة بالكامل . 
مالحظة: يف حال شحن الروبوت جًوا ، تقع مسئولية اتباع رشوط الشحن الجوي عىل عاتق الفريق بالنسبة ألبعاد ووزن واملواد 

املستخدمة يف صناعة الروبوت.

ثانيا: مواصفات الروبوت

أوال: رشوط تشكيل الفريق
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ثالثا: آلية تقديم املرشوع

رابعا: آلية التقييم

• تبدأ فرتة التقديم للمرشوع من لحظة اإلعالن عن البطولة . 
• يقوم كل فريق بتسليم املستندات املطلوبة  )الكرتونياً وباللغة العربية ( ملمثل الجمعية يف دولته واملستندات كالتايل :

أ - تعهد بأصالة املرشوع وخلوه من االقتباس الكامل .
ب  -  تعهد بأن املرشوع من عمل الفريق ومالك لفكرة املرشوع وعدم ارتباطه مع جهات أخرى .

جـ  -  ملصق )بوسرت( توضيحي يتضمن :
    1. عنوان املرشوع وأسامء فريق العمل  2. صورة عن املرشوع 3.  ملخص املرشوع 4.  مخطط طريقة عمل املرشوع

    5.  نبذة عن املشكلة وطريقة الحل .
د-  تقرير مخترص عن مرشوع الروبوت من 10 إىل 20 صفحات يتضمن :

    1.  ملخص املرشوع.
    2.  تعريف املشكلة .

   3.  أبحاث ومشاريع مقاربة لحل نفس املشكلة من مصادر حديثة  ) ال تقل عن 3 صفحات ( .
   4.  الهدف من املرشوع وطريقة حل املشكلة.

   5.  التصميم  :  املكونات األساسية للروبوت / آلية االستشعار / طريقة العمل امليزات التي يتمتع بها عن
          غريه من الحلول السابقة / لغة الرمجة املستخدمة / مخطط طريقة عمل املرشوع أو الخوارزمية .

   6 . تكلفة املرشوع والجدوى االقتصادية بشكل مبسط.
   7. قابلية املنتج للتطبيق والتطوير.

    8. املراجع.

• يتم تشكيل لجنة تحكيم محلية من قبل ممثل الدولة لتقييم املشاريع املقدمة إن زاد

 عددها عن مرشوعني.

• يتم ترشيح مرشوعني فائزين بحد أقىص عن كل دولة.

• يقوم ممثل الجمعية يف الدولة بإرسال مستندات املشاريع الفائزة )التعهدات وامللصق 

والتقرير( للدولة املستضيفة ليتسنى للجنة التحكيم يف البطولة االطالع عىل املشاريع 

املقدمة بوقت كاف . 

1 . التقييم املحيل:
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• يتم تشكيل لجنة تحكيم من قبل اللجنة املنظمة العليا للبطولة.

• تقوم لجنة التحكيم باالطالع عىل مستندات املشاريع املقدمة , وذلك لالستعداد للتقييم النهايئ للمشاريع .  

• التحكيم العميل:
     -  يخصص مكان مناسب مبساحة 200 × 200 سم للفرق املشاركة )منطقة العرض( يف مسابقة االبتكار لعرض 

        منوذج الروبوت الخاص بهم مع عرض امللصق . 

     - يتم تخصيص برنامج محدد لعرض املشاريع وتشغيلها أمام لجنة التحكيم لتقييمها ويجب عىل كل فريق االلتزام  

        بهذا الرنامج املحدد مع رضورة إعداد املرشوع وتجهيزه للعرض . 

• التحكيم النظري:
 - مينح الفريق فرتة 10 دقائق حسب جدول محدد لتقديم املرشوع للجنة التحكيم، 

    وتقوم اللجنة بتوجيه االسئلة  للفريق بعد االنتهاء من العرض .

- مينع عىل مرشف الفريق التواجد مع فريقه خالل فرتة التحكيم العميل والنظري.

- بعد امتام عملية التحكيم لجميع الفرق املشاركة يتم التشاور بني أعضاء لجنة 

   التحكيم الختيار وتسمية الفرق الفائزة . 

2 . التقييم العام :  
قبل البطولة : 

أثناء البطولة:
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البند               املعيار                                          الـــــــــشـــــــــــــرح                        النسبة  

%15الــــفـــــكرة

25%

10%

5%

20%

15%

10%

1

2

3

4

5

6

7

 • تحديد املشكلة بشكل واضح
 • تحقق الهدف من تصميم املرشوع لحل املشكلة

•  أصالة الفكرة وحداثتها وخلوها من االقتباس الكيل
•  قابلية الفكرة للتحديث والتطوير

• آلية االستشعار وصحة االستجابة 
• االستقاللية والذكاء والقدرة عىل التحكم عن بعد ذاتيا 

• القدرة عىل التكيف واالنسجام مع البيئة املحيطة
• القدرة عىل التعامل حال حدوث خلل أو األخطاء

 •  سهولة تطبيق الفكرة عىل أرض الواقع.
 •   املرونة الستخدامها يف مجاالت متعددة

 •   األمان واملحافظة عىل البيئة

•  التكلفة مناسبة للرشيحة املستهدفة
•   إضافة مفيدة لحل مشكلة )حاجة املجتمع(

•  اتقان العمل من حيث التصميم واألداء
•   كفاءة األداء )الرسعة والدقة(

•  التقنيات املستخدمة يف النموذج )الرمجة والتصميم(.

• تكامل املحتوى النظري يف التقرير وامللصق
• استخدام األسلوب العلمي املناسب لتوصيل الفكرة.

• وجود مراجع بشكل واضح يف التقرير
• وجود مخططات هيكلية أو خوارزميات عن املرشوع

• جودة الصور
• تناسق األلوان والتصميم.

• االلتزام مبواصفات التقرير وامللصق من حيث عدد 
الصفحات وحجم امللصق.

 •  رشح الفكرة بشكل واضح ومتكامل
 •  تسلسل منطقي لألفكار
 •  العمل بروح الفريق الواحد

 •  جودة الوسائط املستخدمة يف العرض التقدميي 

الـــتصميم

إمكانية التطبيق

اقتصادية املرشوع

منوذج املرشوع )عميل(

التقرير وامللصق

مهارات العرض
والتقديم )النظري(

خامسا: معايري التقييم
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سادسا: التكريم والجوائز

سابعا: دور الجمعية تجاه املشاركني والفائزين

• يحصل كل مشارك عىل شهادة مشاركة يف البطولة .

• الفريق الذي يحصل عىل جائزة مينح شهادة يذكر فيها نوع الجائزة.

• متنح جائزة أفضل ملصق وتقرير للفريق الذي يقدم أفضل ملصق ميثل مرشوعه.

• متنح جائزة أفضل عرض للفريق الذي يقوم بتقديم موضوعه بشكل واضح وسهل.

• متنح جائزة أفضل منوذج مرشوع للفريق الذي يكون منوذج مرشوعه متقن الصنع.

• مينع الجمع بني أكرث من جائزة للفريق الواحد.

• ســتقوم الجمعيــة العربيــة للروبــوت مبســاعدة الفريق/الفــرق التي شــاركت يف املســابقة ولديها فكرة قابلة للتســجيل 
كراءة اخرتاع ضمن امكاناتها وبناء عىل رغبة واتفاق الطرفني .

• ميكن للجمعية املســاعدة يف الربط بني املســتثمرين املهتمني بصناعة الروبوت والفرق التي لديها منتج قابل للتطوير 
والتسويق وترغب بذلك وبناء عىل اتفاق بني الجمعية والفرق الفائزة .
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م  ن – مسابقة االبتكاراستمارة تق س المحكم رئ
االبتكاراسم 

اسم
الطالب / الطالبة

المشرف المدرب

الجامعةالدولة

المراكز

ن على  3مجموع الدرجات وفقا الستمارات م محكم
ب المشروعالمعدلاالقل ترت

1
2
3
4
5

ا: ستحق جائزة تجد أن االبتكار 
 االتقان

 أفضل عرض
 أفضل ملصق

ة  س اللجنة الفن ع رئ اعتماد وتوق

ا  ة العل س اللجنة الفن ع رئ اعتماد وتوق

التعريف باملسابقة وتاريخها
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الفصل الثالث

مسابقة تتبع الخط

التعريف باملسابقة وتاريخها

تهدف مسابقة تتبع الخط إىل تصميم وبرمجة روبوت ذايت الحركة قادر عىل تتبع مسار محدد موجود عىل مضامر معد خصيصاً لتلك 
الغاية يف أرسع وقت ممكن .

تقسم املسابقة إىل مستويني منفصلني , مستوى مبتدئ ومستوى متقدم , وحسب تعليامت ورشوط املسابقة الواردة يف 
هذا الدليل .

تــم تصميــم املســابقة للبطولــة العربيــة األوىل للروبــوت املقامــة يف الكويت ســنة 2006م من قبــل أعضاء اللجنــة العليا كل من 
الدكتــور محمــد عبداللطيــف الفارس عضو هيئة تدريس بجامعة الكويت ووزير الرتبية ووزير التعليم العايل األســبق والدكتور عبدالله 
محمد املطوع عضو هيئة تدريس ورئيس مخترات الروبوت بكلية الهندسة والبرتول بجامعة الكويت والدكتورة سهيلة صالح املطوع 
عضو هيئة تدريس بقسم هندسة امليكانيك بجامعة الكويت ثم تم تطويرها من قبل كل من املهندس حسام الدين بولكور باحث 
باملنظمــة العامليــة الســتثامر أوقــات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا ملســت فرع الكويت لصالــح البطولة العربية الثامنــة للروبوت عام 

2014م والتي عقدت يف االردن عام 2015 والبطوالت العربية التي تلتها يف كل من لبنان وقطر ومرص.

 ثــم تــم تطويرهــا من قبل اللجنة املشــكلة من قبــل نائب رئيس الجمعية العربيــة للروبوت الدكتور عبدالله محمــد املطوع بقرار من 
الهيئــة اإلداريــة للجمعية لتطوير املســابقة للنســخة الثالثة والتي ســيعمل بها إبتــداء من البطولة العربيــة الثانية عرش املقامة يف 

الكويت يف يناير 2019م.



24

• يتكون كل فريق من مشاركني إثنني أو ثالثة باإلضافة إىل املدرب .

• أن ال يتجاوز سن املشارك عن 15 سنة وال يقل عن 9 سنوات من تاريخ إجراء املسابقة . 

•  يتكون كل فريق من مشارك واحد أو مشاركني باالضافة إىل املدرب إن وجد . 
• أن ال يقل سن املشارك عن 9 سنوات من تاريخ إجراء املسابقة .

•  الحد األقىص ألبعاد الروبوت  هو :

الطول 25 سم x العرض 25 سم ، االرتفاع غري محدد .

• يسمح باستخدام أي نوع من أنواع الروبوتات .

• يجب ان يكون الروبوت ذايت التحكم وال يسمح باستخدام أجهزة  التحكم عن بعد .

• يستخدم الفريق الروبوت نفسه يف جميع مراحل املسابقة .

رشوط تكوين الفريق

مواصفات الروبوت للمستويني )املبتدئ / املتقدم (

 أوال املستوى املبتدئ : 

ثانيا املستوى املتقدم : 
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مواصفات املضامر واملسار

أ .مواصفات عامة :

ب . املستوى املبتدئ : 

1. سوف تكون هناك ثالثة مسارات مختلفة لكل مرحلة من املسابقة.
2. املسار يكون عبارة عن خط بسمك 2 سم لونه أسود يوضع فوق أرضية بيضاء غري المعة.

3. املسار ال يقرتب من أي حافة من حواف املضامر مبسافة تقل عن 15 سم حتى ال يخرج الروبوت خارج املضامر 
أثناء تتبع املسار.

4. يتم اإلعالن عن أول مضامرين قبل بدء املسابقة بفرتة شهر عىل األقل .
5. حدود منطقة البداية تكون باللون األصفر بأبعاد 30 سم  طول × 25 سم عرض وسمك 1 سم .

6. النهاية سوف تكون عبارة عن لوحة سوداء بأبعاد 30 × 30 سم .

1. املضامر : عبارة عن لوحة بيضاء غري المعة أبعادها 120 × 240 سم  يحتوي عىل املسار حيث يبعد

 كل خط عن االخر مبقدار 15 سم عىل األقل . 

 . º 90 2. جميع الخطوط تكون بزاوية قامئة

3. يف املرحلة االوىل :  سيحتوي املسار عىل خطوط متقطعة حيث يكون طول التقطع 10 سم.

4. يف املرحلة الثانية :  يضاف للمسار طريق مسدود يبلغ طوله 10 سم بإضافة إىل الخطوط

 املتقطعة حيث يبلغ  طول التقطع 10 سم . 

5. يف املرحلة الثالثة : سوف يعلن عن املضامر أثناء املسابقة بنفس التحديات املوجودة 

يف املرحلة األوىل والثانية . 
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جـ . املستوى املتقدم : 

1. املضامر : عبارة عن لوحة بيضاء غري المعة أبعادها 120 × 240 سم  يحتوي عىل املسار حيث يبعد كل
 خط عن االخر  15 سم عىل األقل . 

2. يف املرحلة األوىل  : تضاف التحديات التالية عىل تحديات املستوى املبتدئ :
     -  مسار منحني مرسوم بنصف قطر ال يقل عن 25 سم . 

     -  مسار متقطع طول التقطع )الفراغ الواحد( ال يزيد عن 5 سم يف املسارات املستقيمة أو املنحنية . 
 .  T تقاطعات عىل شكل حرف -     

     - تقاطعات عىل شكل + . 
     - طريق مسدود . 

3. يف املرحلة الثانية تضاف التحديات التالية:
 - تقاطعات عند الزوايا بحيث ال يزيد الفراغ الواحد عن 5 سم . 

 - عوائق بأماكن متفرقة:
       *   إسطوانية الشكل بقطر 6 سم )+ / -  1 سم( وارتفاع ال يقل عن 11 سم .

       *   وزن العوائق ال يقل عن 350 غرام.
       *   توضع عىل املسارات املستقيمة بأماكن محددة يتم اختيارها عشوائيا قبيل البدء بالجولة .

       *   يوضع العائق بعيد عن أي تحدي آخر )تقاطعات، منحنيات ، تقطعات، طرق مسدودة ... الخ( أو مسار آخر أو حدود الحلبة

       *  ال يسمح بتغيري الرنامج بعد تحديد أماكن العوائق .
       *   ال يسمح بتحريك العائق من قبل الروبوت   .  

مبسافة ال تقل عن 25 سم.

4. يف املرحلة الثالثة سوف يعلن عن املسار أثناء املسابقة بنفس التحديات املذكورة أعاله .
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آلية املسابقة:

 مراحل املسابقة : 

1. املعايرة: 

2. مراحل املسابقة : 

4. درجات كل مرحلة : 

3. نظام النقاط :  مينح كل فريق جولتني يتم احتساب أعىل درجة منها يف كل مرحلة.

يسمح لكل فريق بعمل معايرة الختبار الروبوت عىل املسار ومعاينته ملدة التزيد عن 3 دقائق.

متر املسابقة بثالثة مراحل تسبقها مرحلة اختبار أبعاد الروبوت.

توزع الدرجات يف كل مرحلة كام ييل من املجموع النهايئ:

  - املرحلة األوىل 20%

 - املرحلة الثانية 20%

  - املرحلة الثالثة 60%

املرحلة االوىل : 
• تجرى املرحلة االوىل عىل مضامر به مسارات متقطعة يف أماكن مختلفة من املضامر طول التقطع 10 سم وال 

    يوجد طريق مقطوع .

• زمن الجولة ال يتعدى دقيقتني.

املرحلة الثانية : 
• تجرى املرحلة الثانية عىل مساربه تقطعات طول التقطع 10 سم.

• يوجد طريق مسدود حيث يبلغ طوله 10 سم .

• زمن الجولة ال يتعدى 3 دقائق.

أ. املرحلة التمهيدية

يف هذه املرحلة يتم اختبار أبعاد الروبوت وفق ما جاء يف الدليل بند رقم 3 أعاله.

ب. مراحل املستوى املبتدئ :
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منوذج توضيحي للمضامر للمرحلة األوىل - مستوى مبتدئ

منوذج توضيحي للمضامر للمرحلة الثانية - مستوى مبتدئ
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املرحلة الثالثة  ) مفاجئة املسابقة ) :  
• تتم داخل قاعة مغلقة لتحديد املراكز األوىل ومينع فيها دخول مدرب أو مرشف الفريق .

• يف هذه املرحلة تخوض الفرق جوالت تشمل جميع التحديات السابقة عىل مضامر يصمم من قبل الجمعية العربية     
للروبوت ويكون غري معلن ومل يسبق استخدامه يف البطوالت أو التصفيات السابقة ويتم اإلعالن عنها عند بدء الجولة .

• تعطى الفرق فرتة زمنية تحددها لجنة التحكيم لرمجة الروبوت.
• زمن الجولة ال يتعدى 5 دقائق.

        • تجرى املرحلة االوىل عىل مضامر به :
               -   مسار منحني   -  مسار متقطع طول التقطع )الفراغ الواحد( ال يزيد عن 5 سم يف املسارات 

                 املستقيمة أو املنحنية  -  تقاطعات عىل شكل حرف T   -  تقاطعات عىل شكل +
               -  طريق مسدود

•  زمن الجولة ال يتعدى 3 دقائق

جـ  . مراحل املستوى املتقدم :
املرحلة االوىل

املرحلة الثانية
•   تجرى املرحلة الثانية عىل مسار به :

    -  تقطعات عند الزوايا بحيث ال يزيد الفراغ الواحد عن 5 سم
    -  عوائق بأماكن متفرقة

    -   زمن الجولة ال يتعدى 5 دقائق
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املرحلة الثالثة  ) مفاجئة املسابقة ) :  

د .  إحتساب الدرجات:

• تتم داخل قاعة مغلقة لتحديد املراكز األوىل ومينع فيها دخول مدرب أو مرشف الفريق .
• يف هــذه املرحلــة تخــوض الفــرق جوالت تشــمل جميــع التحديات الســابقة عىل مضامر يصمــم من قبل الجمعيــة العربية 

للروبوت ويكون غري معلن ومل يسبق استخدامه يف البطوالت أو التصفيات السابقة ويتم اإلعالن عنها عند بدء الجولة.
• تعطى فرتة زمنية ال تتعدى 5 دقائق.

• تحتسب الدرجات لجميع املراحل وفقا للمعادلة التالية:

• درجة الفريق:

1. مينع منعاً باتاً ملس الروبوت او تحريكه وأي ملس للروبوت يحصل الفريق عىل درجة صفر.
2. مينــح الفريــق زمــن قــدره دقيقتــان من لحظة اإلعالن عن دوره حســب الجدول الزمني املعلــن ويحصل الفريق عىل درجة صفــر للجولة يف حال 

تخلفه عنها.
3. مينع منعا باتا التشويش عىل الروبوت او التحكم فيه باستخدام أجهزة التحكم عن بعد وأي تحكم عن بعد يعرض صاحبه لإلقصاء من املسابقة.

4. يتم إقصاء الفرق املشاركة والتي تثبت للحكام تدخل املرشف بشكل مبارش أو غري مبارش يف برمجة الروبوت.
5. يعتر الروبوت قد خرج من املسار يف الحاالت التالية حيث يتم احتساب الزمن الكيل وقياس املسافة املقطوعة:

- خروجه بشكل كيل من املسار وعدم قدرته عىل الرجوع مرة أخرى.
- الخروج من املسار والدخول يف مسار آخر.

- خروجه من املسار بسبب عائق وعدم الرجوع عىل نفس املسار املستقيم.
6. يف حال رجوع الروبوت لنقطة البداية يتم احتســاب الزمن الكيل مع احتســاب املســافة التي قطعها ذهابا فقط، أما يف حالة رجوعه لنقطة 

البداية ثم عودته للمسار الصحيح دون خروج من املسار يتم إكامل الزمن بشكل عادي واحتسابه يف حال وصوله للنهاية.

طول املسار الرئييس                       
                                  الزمن الكيل املقطوع 

طول املسار الرئييس املقطوع بشكل صحيح                                 

درجة الفريق  x  وزن املرحلة     
الدرجة العظمى للمرحلة 

 أوال :يف حال إكامل املسار والوصول إىل نقطة النهاية:

ثانيا: يف حال عدم اكامل املسار وخروج الروبوت عن املسار كام هو مبني يف بند العقوبات  واملمنوعات تحسب الدرجة كالتايل:

 ثالثاً : الدرجة النهائية للمرحلة:

العقوبات واملمنوعات:

درجة الفريق  =

درجة الفريق  =

الدرجة النهائية للفريق الفريق  =

مالحظات عامة :
• يعرف املسار الرئييس عىل أنه طول أقرص مسار بني نقطة البداية والنهاية

• تعرف الدرجة العظمى للمرحلة عىل أنها أعىل درجة حصل عليها أي فريق يف املرحلة
• توزع درجة كل مرحلة كام هو مبني يف بند رقم  4 صفحة ) 27 ( .  

الزمن الكيل املقدر لكل جولة
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م مسابقة تتبع الخطنموذج  تحك
 

  الدولة
  المدرسة

  1اسم المتسابق 
   2اسم المتسابق 

  اسم المدرب
ق   كود الفر
  كود الروبوت

 المواصفات والثوابت الخاصة بالروبوت:
 طول وعرض الروبوت متوافق مع الشروط 
  ذاتي التحكمالروبوت  
ستخدم   ق اخرالروبوت لم   من قبل فر
 الروبوت المستخدم في المراحل والجوالت السابقةنفس  
ن   تجاوز العدد المسموحعدد المتسابق ن ال   والمدرب
ن لشروط المسابقةمناسبة    سن المتسابق

 

ة لىاألو الجولة الدرجة  الجولة الثان
األعلى 
ق  للفر

ق ب الفر في  ترت
 المرحلة

طول 
المسار 
 المقطوع

 الزمن
 الدرجة الكلي

طول 
المسار 
 المقطوع

 الزمن
 الدرجة الكلي

 األولىالمرحلة 
        

ةالمرحلة   الثان

        

ةالمرحلة   الثان

        
 

ع  ق توق   الفر

ع الحكم   توق

 
ائي:  لي من المجموع الن %20المرحلة األولى  توزن النقاط في كل مرحلة كما  ة ،  %20المرحلة الثان %60المرحلة الثالثة ،   
ع المراحل وفقا   ة:تحتسب الدرجات لجم  للمعادلة التال

ة ا  إكمال المسار والوصول إلى نقطة الن
عدم اكمال المسار وخروج الروبوت عن 

ة للمرحلة المسار ائ  الدرجة الن

ق  =  درجة الفر
سي  طول المسار الرئ
 الزمن الكلي المقطوع

ق  =  درجة الفر
ح  سي المقطوع بشكل صح         طول المسار الرئ

 الزمن الكلي المقدر لكل جولة

ق  = ة للفر ائ  الدرجة الن
ق    وزن المرحلة  xدرجة الفر

 الدرجة العظمى للمرحلة

توزع
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الفصل الرابع

مسابقة السومو
التعريف باملسابقة وتاريخها

مسابقة السومو روبوت هي منافسة بني روبوتني مبواصفات محددة بحيث يسعى كل منهام إىل دفع الروبوت اآلخر اىل خارج 

الحلبة الدائرية التي أعدت خصيصا لهذه الغاية حيث تتكون املنافسة من ثالثة جوالت مدة كل منها ثالث دقائق، مامل يحصل متديد 

أو جولة إضافية حسب قرار الحكم.
تــم تصميــم املســابقة للبطولــة العربيــة األوىل للروبوت املقامة يف الكويت ســنة 2006م مــن قبل أعضاء اللجنــة العليا من قبل 
كل مــن الدكتــور محمــد عبداللطيف الفارس عضو هيئة تدريس بجامعة الكويت ووزير الرتبية ووزير التعليم العايل األســبق والدكتور 
عبدالله محمد املطوع عضو هيئة تدريس ورئيس مخترات الروبوت بكلية الهندسة والبرتول بجامعة الكويت والدكتورة سهيلة صالح 
املطــوع عضــو هيئة تدريس بقســم هندســة امليكانيــك بجامعة الكويت ثم تــم تطويرها من قبل كل من املهندس حســام الدين 
بولكــور باحــث باملنظمة العاملية الســتثامر أوقــات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا ملســت فــرع الكويت لصالح البطولــة العربية الثامنة 
للروبوت عام 2014م والتي عقدت يف االردن عام 2015م والبطوالت العربية التي تلتها يف كل من لبنان وقطر وجمهورية مرص 
العربية. ثم تم تطويرها من قبل اللجنة املشكلة من قبل نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت الدكتور عبدالله محمد املطوع بقرار 
من الهيئة اإلدارية للجمعية لتطوير املسابقة للنسخة الثالثة والتي سيعمل بها إبتداء من البطولة العربية الثانية عرش املقامة يف 

الكويت يف يناير 2019م.
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أوال : رشوط ومواصفات الروبوت
1 -الحد األقىص لوزن الروبوت هو 3 كغم . 

2 -يسمح باستخدام أي نوع من انواع القطع املتوفرة لتصميم الروبوت رشيطة أال يتم رشاء الروبوت جاهزاً .

3 -أبعاد الروبوت املسموح بها 20x 20 سم واالرتفاع غري محدد ويتم قياس األبعاد بشكل مستوي وعامودي من خالل 

صندوق معتمد من قبل لجنة التحكيم لقياس هذه األبعاد .

4 -ميكن أن تتغري أبعاد الروبوت بعد بدء السباق ولكن دون انفصال أية أجزاء والحفاظ عىل كونه جسام مركزيا واحدا.

5 -ال يسمح باستعامل أي أجهزة تشويش مثل LEDs IR، التي قد تتسبب يف عجز أجهزة االستشعار  للفريق اآلخر، وال 

يسمح باستخدام قطع أو أجهزة تؤثر عىل أداء أجهزة االستشعار للفريق الخصم.

6 -ال يسمح باألجزاء التي ميكن أن تتسبب يف اإلرضار بالحلبة، وال يسمح تعمد اإلرضار يف الروبوت املنافس .

7 -ال يسمح باستعامل األجهزة التي تخزن السوائل، البودرة، الغازات أو غريها من املواد التي قد تستعمل يف القذف 

عىل الروبوت الخصم.

8 -يسمح بعجالت عادية غري مجهزة بأجهزة شفط هواء أو مغناطيس أو أي الصق يعمل عىل تثبيت الروبوت يف الحلبة 

بشكل غري طبيعي ويتم تقدير ذلك من قبل حكم اللقاء .

9 -ال يجوز تبديل او تغيري الروبوت مبجرد بدء املسابقة ويوضع رقم الفريق عىل الروبوت عىل مكان واضح من هيكل 

الروبوت ويف حالة اكتشاف تالعب أو تغيري يحرم الفريق من إكامل املسابقة وتشطب جميع نتائجه .
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1  شكل حلبة  السومو      دائري
2  ارتفاع الحلبة     7 سم

150 سم 3  القطر الكيل للحلبة    
4   لون حلبة السومو     أسود

5  سمك اإلطار األبيض     2.5 سم
6  قطر منطقة اللعب    145 سم

7  لون خطي البدء     بني غامق
2 سم 8  سمك خطي البدء    

20 سم 9   طول خطي البدء   
10  املسافة بني خطي البدء من الداخل  20 سم

ثالثا :رشوط و مواصفات الحلبة

1 -عدد أعضاء الفريق اثنان باالضافة  إىل مدرب أو مرشف للفريق.
2 -أال يتجاوز سن أعضاء الفريق 17 سنة وال يقل عن 11 سنة عند 
اذا طلب  الثبوتية  الوثائق  بابراز  إجراء املسابقة وأن يقوموا  تاريخ 

منهم ذلك.
بالروح  يتحىل  وان  البطولة  وأحكام  رشوط  الفريق  يراعي  -أن   3

العلمية والرياضية.

ثانيا : الفريق
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- تتضمن املسابقة مرحلة متهيدية الختبار التصميم و الرمجة تتم داخل قاعة مغلقة و دون حضور مدرب الفريق وتأثر 
عىل احتساب النقاط و النتائج. 

1. يتم إجراء قرعة لتحديد الروبوت الذي يوضع عىل الحلبة أوال يف الجولة األوىل )حتى يف حالة التوقف و االستئناف 
التي سرتد الحقا(  عىل أن يوضع الروبوت اآلخر عىل الحلبة أوال يف الجولة الثانية و هكذا.

الحلبة، داخل املنطقة الصفراء املوضحة يف  البداية يف منتصف  الحلبة خلف امتداد خطي  الروبوتان عىل  2. يوضع 
الشكل املجاور. 

 
    

3. عندما يعلن الحكم بداية الجولة يقوم كل من الالعبني املتنافسني بتشغيل الروبوت الخاص به، و ال يسمح للروبوت 
بالحركة قبل مرور خمس ثواين عىل صافرة البداية. 

4. يبدأ الروبوتان باملناورة و الحركة والتدافع ملحاولة كل منهام اخراج الروبوت اآلخر من حلبة السباق.
5. تنتهي الجولة عند حصول أي من الروبوتني عىل نقطة سومو.

6. يحصل الفريق عىل نقطة سومو إذا تحقق أي من ما ييل: 
أ. مالمسة الروبوت املنافس أو أي جزء منه لألرض. 

ب. حصول الفريق املنافس عىل ثالثة إنذارات  يف نفس الجولة. 
7. يفوز باملبارة الروبوت الذي يحصل عىل نقطتي سومو. 

الروبوتني  الجولة وإعادة  إيقاف  يتم  ثانية   30 الروبوتني أدى إىل توقفهام متاما ملدة  8. يف حال حدوث تشابك بني 
لنقطة البداية و يستأنف اللعب من جديد الستكامل الوقت املتبقي من الجولة وفق نفس اإلجراءات السابقة.

9. الوقت بني كل جولتني دقيقة واحدة. 
10. يحق لكل فريق وقت مستقطع بني الجوالت ملدة 5 دقائق و ملرة واحدة خالل املباراة.

11. وقت الجولة )3( دقائق باالضافة إىل الثواين الخمسة قبل حركة الروبوتني. 
12. يف حال إنتهت الجولة الثالثة وكان الفريقان متعادلني بنقاط السومو يتم إجراء جولة رابعة ويف حال إستمرار التعادل 
يحدد  اإلنذارات  التعادل يف عدد  حال  اإلنذارات ويف  األقل حصوال عىل  الفريق  باملباراة  لإلنذارات ويفوز  الرجوع  يتم 

الحكم الفريق الفائز وفقاً لألفضلية يف املناورة و االسرتاتيجيات املتبعة خالل الجوالت األربعة.

رابعا: قواعد وأحكام عامة للمسابقة
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سادساً: املخالفات
تنقسم املخالفات يف مباريات السومو إىل:

1- األخطاء التي تؤدي إىل حرمان الفريق من املشاركة أو إكامل املباراة :
  أ . صدور ألفاظ أو أخظاء تتعارض مع قيمنا ومنها ) الشتم ، اإلهانة ، حركات غري الئقة ( إما من أعضاء الفريق أو الروبوت

 ب . إذا ثبت لجنة الحكام وجود تدخل للمدرب يف الرمجة أو إصالح الروبوت خالل الجوالت .
2-  اإلنذارات و هي:

• دخول الالعب )أو احد أعضاء الفريق(  أو جزء منه داخل حلقة السومو أثناء عقد  املباراة وبدون  إذن من حكم اللقاء .
• قيام الالعب )أو احد أعضاء الفريق( بوضع أدوات داخل الحلقة ملساعدة أو إعاقة الروبوت.

• مجادلة الحكم لتشتيت تركيزه أو إضاعة الوقت.
• تحرك الروبوتات خالل )5( ثوان من اشارة  بدء املباراة.

3-يف حال حرمان الفريق بسبب سوء السلوك او التطاول عىل الحكام يوقف املباراة ويتم حرمان الفريق 
من تكملة البطولة وشطب جميع نتائجه ورفع تقرير للهيئة املنظمة والجمعية العربية للروبوت التخاذ 

العقوبات املناسبة .

4- إذا ثبت للجنة الحكام وجود تبديل للروبوت اثناء املسابقة وبعد انطالقها او تغيري بني
الروبوتات فان الفرق املخالفة تحرم من استكامل البطولة وتشطب جميع نتائجها.
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   A      
 

رقم الفريق
اسم الفريق

B
رقم الفريق
اسم الفريق

A نقاط الفريق           الجولة   
 

          األوىل    اسم الفريق
        

          الثانية
       

          الثالثة
          الرابعة         

 B نقاط الفريق       
           اسم الفريق

 B - انذارات الفريق           A - اإلنذارات         انذارات الفريق     

منوذج تحكيم املسابقة

اسم الحكم:

 A توقيع الفريقB توقيع الفريق

التوقيع

تدخل الالعب
مجادلة الحكم

تحرك الروبوت خالل
الخمس ثواين 

االوىل
مجموع النقاط

الفريق الفائز
إذا انسحب أحد 

الفريقني أو ُحرم:
سبب األنسحاب:
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مسابقة الدولة 
املستضيفة:

سباق روبوتات ثنائية األرجل “مسرية الكويت”
 عىل هيئة برشية

تاريخ املسابقة: تم إعداد رشوطها ومواصفاتها من قبل الدكتور عبدالله محمد املطوع والدكتور فيصل عبدامللك العبيد والدكتورة 

عبــري عيــىس العمــريي ســنة 2018 كمســابقة الدولــة املســتضيفة ضمــن مســابقات البطولــة العربية الثانيــة عرش املقــرر إقامتها 

بالكويت يف يناير 2019م.

تعريف باملســابقة: مســابقة مســرية الكويت من املسابقات التي تحفز تطوير وبرمجة روبوتات عىل هيئة برشية ثنائية األرجل من 

قبــل الشــباب العــريب متهيــدا النطالقة جديــدة نحو روبوتات املســتقبل التي تحايك مخالطة اإلنســان يف املنــازل وأماكن العمل 

خالفا عن الروبوتات املستخدمة يف املصانع. 

الشكل )1( : مجسم املسابقة ثاليث األبعاد
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فكرة املسابقة: تهدف املسابقة إىل بناء وبرمجة روبوت ثنايئ األرجل عىل هيئة برشية يقوم بالسري أو الجري لقطع مسار محدد 

يف حلبة مخصصة ذات عوائق وتحديات للوصول إىل خط النهاية يف أرسع وقت ممكن. 

العوائــق املطالــب باجتيازهــا متثل معامل من الكويت مثل أبراج الكويت، برج التحرير، برج الحمرا والتحديات ترمز إىل معامل تاريخية من 

الكويت مثل بوابة السور أو مشاريع يف الكويت مثل جرس جابر كام يف الشكل )1(.

رشوط تكوين الفريق:

• يتكون كل فريق من متسابق أو متسابقني مع املدرب إن وجد 

• أال يقل عمر املتسابق عن 10 سنوات من تاريخ إجراء املسابقة

) يف حال كان عمر أحد املتسابقني اقل من 18 سنة ال بد من مرافقة املدرب ( 

مواصفات الحلبة:

• الحلبــة عبــارة عــن لــوح أبيض خشــن بطــول 240 وعرض 120 محاط بجدار أبيض خشــبي بارتفاع 20 ســم مــن كل االتجاهات كام يف 

الشكل رقم 2

شكل )2( مقاسات الحلبة 
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تنقسم الحلبة إىل ثالث أقسام كام ييل: 

القسم األول )تجاوز العوائق(:

• توجد عوائق يف القسم األول من الحلبة .

• جميع العوائق بارتفاعات تزيد عن 40 ســم وبألوان مختلفة غري اللون األبيض وأشــكال مختلفة متثل مجســامت من معامل الكويت 

)أبراج الكويت، برج التحرير، برج الحمرا ... الخ(.

• توضع العوائق بأماكن متفرقة بحيث ميكن للروبوت أن يسلك خاللها طريق متعرج عىل أن تكون أضيق مسافة ميكن أن مير خاللها 

الروبوت ال تقل عن 30 سم، وتكون أماكن العوائق غري ثابتة وقد تختلف من مسابقة ألخرى.

القسم الثاين )فتح باب السور واجتياز جرس جابر(:

• القسم الثاين من الحلبة يف بدايته بوابة لسور الكويت ومسار مستقيم محاط من الجانبني بجدار بارتفاع 20 سم وآخره جرس جابر 

وفيام ييل رشح كل جزء من القسم الثاين:

* بوابة السور باملواصفات التالية:

 - السور عبارة عن جدار بارتفاع 20سم فيه باب بعرض 30 سم وارتفاع 33 سم .

- املسافة بني حافة الباب اليرسى وحائط الحلبة هو  38 سم  كام يف الشكل 2 والشكل 3 .

- يوجــد زر أخــرض مربــع الشــكل عــىل الجهــة اليرسى من الباب أبعاده ال تقل عن 3ســم بارتفاع 10 ســم عن األرض ويبعد 10 ســم عن 

حائط الحلبة.

- يوجد حساس مسافة يف منتصف الباب عىل ارتفاع 17 سم .

- يوجد خط أخرض أمام الباب عىل بعد 20 سم بسامكة 2 سم وطول 10 سم موازي للباب كام يف الشكل 3 .

- توجد إضاءة حمراء عىل يسار الباب  تضاء يف حال عدم رؤية الحساس جسم عىل بعد 20 سم أمام الباب )فوق الخط األخرض(.

- توجد إضاءة خرضاء عىل يســار الباب تضاء يف حال رؤية الحســاس جســم عىل بعد 20 ســم أمام الباب )فوق الخط األخرض( كام يف 

الشكل 3.

الشكل 3 : مواصفات السور
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o جرس جابر باملواصفات اآلتية:

- منطقة الصعود بطول 20 سم بزاوية ال تتجاوز 10 درجات )املنطقة الخرضاء(

- تليها منطقة مستوية بيضاء بطول 20 سم 

- تليها منطقة منخفضة بطول 20 سم بزاوية 10- درجات )املنطقة الحمراء( تليها منطقة مستوية )بيضاء( كام يف الشكل 4 

• يوجد مضامر ســباق يف القســم الثالث من الحلبة بطول 120 ســم يف آخره منطقة صفراء مربعة الشــكل قياســها 30ســم يف 
30 سم 

 مواصفات الروبوت املشارك:
1. ال يشــرتط نوع أو ماركة محددة للروبوت ومينع اســتخدام الروبوتات التي تباع جاهزة بدون الحاجة لتجميعها مثل روبوت ناو أو ألفا 

أو غريها...
2. يجب أن يكون شكل الروبوت املشارك عىل هيئة برشية له رأس ويدان ورجالن

3. يجب أن تكون طريقة الحركة عن طريق نقل مركز االتزان أثناء امليش للمحافظة عىل اتزان الروبوت أثناء امليش
4. يجــب أن تكــون طريقــة املــيش عــن طريق رفع إحــدى الرجلني عن األرض واســتخدام الرجل األخــرى لتوازن الجســم ومينع امليش 

بسحب الرجل عىل األرض
5. عند امليش يجب أن تكون الرجل التي توازن الجسم )التي عىل األرض( لها ركبه )مفصل( بزاوية تزيد عن 90 درجة. 

)الروبوت الذي تقل زاوية ركبته التي تحمله أثناء امليش عن 90 درجة لن يعتر ماشياً( 

القسم الثالث )مضامر السباق(

الشكل 4: جرس جابر 
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6. ميكن لقدم الروبوت أن تكون عىل أي شكل أو هيئة عىل أن تتحقق فيها الرشوط اآلتية:
a. قدم الروبوت هي الجزء املالمس لألرض من أعضاء الروبوت

b. طول قدم الروبوت ال يجب أن يتجاوز %50 من طول ساق الروبوت يف وضع االستقامة
c. ســاق الروبــوت يقــاس مــن نقطة التقــاء الروبوت باألرض عنــد القدم وحتى املفصل الــذي يفصل أرجل الروبوت عــن الجزء العلوي 

للروبوت.
d. قياس قدم الروبوت يجب أال يتجاوز 20 سم 

7. يجب أال تتداخل طبعة رجل الروبوت اليمني مع طبعة الرجل الشامل أثناء امليش )مينع امليش الجانبي(

طريقة اللعب:
1. يوضع الروبوت عىل الحلبة يف منطقة البداية كام يف الشكل 1

2. يبدأ الروبوت الحركة بعد سامع صافرة الحكم
3. يجتاز الروبوت القسم األول من الحلبة مع تجاوز العوائق وتخطيها دون تحريكها أو دفعها

4. بعد تجاوز العوائق يستخدم الروبوت يده لفتح بوابة سور الكويت للدخول إىل القسم الثاين من الحلبة
5. يتوجه الروبوت إىل جرس جابر الجتيازه ويسمح بالتحول والسري عىل عجالت قبل عبور الجرس ثم التحول مرة أخرى عىل هيئة برشية 

بعد عبور الجرس
6. بعد اجتياز الجرس يجب أن يقطع الروبوت مضامر السباق يف أرسع وقت ممكن للوصول إىل منطقة النهاية )املربع األصفر(

7. يكــون الروبــوت يف وضــع تحكــم ذايت بــدون رميوت أو تدخل برشي يف آخــر نقطتني )الجرس ومضامر الســباق( وعدا ذلك ميكن 
التحكم بالرميوت.

آلية املسابقة:

1. اختبار أبعاد الروبوت 
يتم اختبار أبعاد الروبوت وفق ما ورد يف مواصفات الروبوت املشارك 

2. التحدي 
• يعطى لكل فريق جولتني الستكامل الحلبة

• يجب أن يستخدم الروبوت طريقة امليش كام هي مبينة يف مواصفات الروبوت وأي مخالفة أو تغيري يف طريقة امليش تجعل 
الروبوت غري مؤهال الستكامل اللعب.

• ميكن التحكم بالروبوت عن طريق الرميوت الجتياز العوائق يف القسم األول 
• بعد اجتياز العوائق يجب فتح بوابة سور الكويت باستخدام إحدى الطريقتني التاليتني:

i. إما الضغط عىل الزر األخرض كام هو موضح بالشكل رقم 3 باستخدام يد الروبوت فقط بطريق الكبس عىل الزر ، عندها يفتح الباب 
فورا ملدة 15 ثانية ثم يغلق.

ii. أو الوقوف عىل الخط األخرض الذي يبعد عن الباب مبسافة 20 سم كام يف الشكل 3 ملدة 15 ثانية ليفتح بعدها الباب مدة 15 
ثانية ثم يغلق ، ســييضء النور األخرض بجانب الباب يف حال وقوف الروبوت عىل الخط األخرض بالشــكل الصحيح كعامل اسرتشــادي 

مساعد.
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• ميكن التحكم بالروبوت عن طريق الرميوت الجتياز تحدي فتح الباب بأي من الطريقتني املذكورة أعاله
• يتوجــه الروبــوت إىل منطقــة التحكــم الذايت ، أنظر املنطقة رقم 7 بالشــكل 5 ،  ويواجه التحــدي الجديد )جرس جابر( ومينع التحكم 

بالرميوت بعد هذه املنطقة إىل نهاية السباق )التحكم الذايت(.
• يسمح للروبوت بالتحول وامليش عىل عجالت لعبور الجرس برشط أن تكون عملية التحول آلية وبدون استخدام رميوت.

• يقطع الروبوت مضامر السباق مشياً أو ركضاً يف أرسع وقت ممكن للوصول إىل منطقة النهاية بدون استخدام الرميوت.
• يجب أن يتوقف الروبوت عن الحركة عندما يصل إىل نقطة النهاية

• الزمن املسموح به للوصول إىل نقطة النهاية يجب أال يتعدى 5 دقائق
• يف حال سقوط الروبوت تعطى له 15 ثانية للقيام وإال يعتر قد خرس الجولة وتحسب له املسافة التي قطعها.

• تنتهي الجولة يف الحاالت التالية:
1. وصول الروبوت إىل منطقة النهاية

2. وقوع الروبوت لزمن اكرث من 15 ثانية
3. انتهاء الوقت املحدد للجولة

4. تعلق الروبوت بالباب أو بأحد األجسام املعيقة وعدم املقدرة عىل التقدم ألكرث من 15 ثانية
5. الخروج من الحلبة أو خلل فني بالروبوت

ارتكاب الروبوت أي من املخالفات الجسيمة املذكورة يف جدول التحكيم عدا مخالفة التوقف غري الذايت عند نقطة النهاية أو مخالفة 
تحريك األجسام غري املتعمد نتيجة سقوط ، حيث تضاف دقائق إىل وقت الروبوت. 

3. احتساب النقاط
• الفريق الفائز هو الذي يصل إىل نقطة النهاية يف أقل زمن.

• يف حال وصول الروبوت إىل نقطة النهاية تحسب له الوقت املستغرق للوصول. 
• يف حال انتهاء الوقت أو عدم قدرة الروبوت عىل استكامل الطريق تحسب له املسافة املقطوعة كام يف الشكل رقم 5.

• تضاف 15 ثانية عىل الوقت الكيل للروبوت الذي يصل إىل نقطة النهاية وال يستطيع التوقف الذايت
• تضاف 15 ثانية عىل الوقت النهايئ للروبوت عىل كل تالمس أو تحريك للعوائق بدون قصد كسقوط الروبوت غري املتعمد مثال 

وتخضع لرأي الحكم
• يف حال مل يســتكمل أي فريق التحدي يتم التفاضل عىل أســاس املســافة املقطوعة بالرجوع إىل الشــكل رقم 5 والزمن يف 

حال تساوى املسافة املقطوعة

الشكل رقم 5: مناطق احتساب املسافة للروبوت الذي مل يصل إىل نقطة النهاية خالل الزمن املحدد.

مالحظات عامة:
1. مينع منعاً باتاً ملس الروبوت أو تحريكه .

2. مينع استخدام روبوت اخر أو تبديله اثناء الجوالت.
3. يتم اقصاء الفرق التي يثبت تدخل املدرب بشكل مبارش أو غري مبارش يف برمجة الروبوت .

4. يتم اقصاء الفرق التي يثبت استخدامها لروبوتات جاهزة الصنع.
5. قرارات الحكم نهائية ومينع الطعن فيها.
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الجمعية العربية للروبوت

الدليل الفني للبطولة العربية للروبوت 
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تم بحمد الله تدقيق ومراجعة هذا الدليل من قبل مكتب الجمعية العربية للروبوت يف االردن وارشف عىل التدقيق ومراجعة 

قوانني املســابقات االســتاذ أسامه األســمر مستشــار تحكيم مســابقات الروبوت املعتمد لدى الجمعية  وتتقدم الجمعية 

العربيــة للروبــوت بخالص الشــكر والتقدير لكل من ســاهم يف إعــداد وتطوير مســابقات الروبوت املعتمده لــدى الجمعية 

العربية  ألي استفسار أو مالحظات حول قوانني املسابقات والتحكيم يرجى التواصل عىل  امييل الجمعية العربية للروبوت




