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املسابقة يف سطور 

تحد علمي سنوي يجمع مئات الطلبة من االعامر من الئات العمرية 9-16سنة  ليشكلون فرقا تعمل عىل تصميم وبرمجة

روبوتات ذكية تتنافس لتادية مهامت محددة عىل ميدان اعد خصيصا لتلك الغاية وضمن معايري وقوانني عاملية تصدرها 

اللجنة العاملية للمسابقة باالضافة لحل مشكالت تالمس الواقع وعرضها امام لجان تحكيم يف جو احتفايل علمي

تقدم فيه الفرق كل ما توصلت إليه وتعلمته خالل اشهر التدريب قبل املسابقة وضمن عنوان للمسابقة 

تطلقة اللجنة العاملية بداية موسم املسابقة  .  



بدأت املسابقة االوىل يف االردن بعد توقيع االتفاقية بني مؤسسة  (FIRST LEHO LEAGUE) ومركز اليوبيل للتميزالرتبوي للحصول عىل االعتامد الحرصي لعقدها 

 ، وبذلك عقدتأول مسابقة روبوت يف االردن والوطن العريب يف شهر ابريل من عام 2005 لتنطلق بعدها مسرية مسابقات و بطوالت الروبوت املحلية و العربية 

عىل مدار االعوام التالية دون انقطاع شارك فيها اآلف الطلبة واملدربني . 
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اثارت دافعية الطلبة نحو ( البحث العلمي )



وحققت نتائج عاملية متقدمة



شاركت فرقنا االردنية يف مسابقات 

عربية وعاملية



الجميع يف مكان واحد 



املوهوبني يف مجال ( STEM)قدمت وسيلة مثىل للكشف عن الطلبة



دفعت أصحاب القرار الدراج

 علوم الروبوت و التكنولوجيا

  يف املناهج املدرسية 



فريق العمل ولجان التحكيم 



املسابقة هذا العام 2018 

تقسم املسابقة هذا العام إىل ثالثة تحديات مختلفة وهي 

(FLL )أوال : تحدي

اختارت اللجنة العاملية هذا العام تحدي ديناميكا املياه ( HYDRO DYNAMICS) حيث يتم تشكيل فريق من االعامر 9-16 سنة 

اليومية باالضافة لتصميم روبوت وبرمجته  للبحث عن طرق وحلول مشكالت نقل واستخدام واعادة استخدام املياه يف حياتنا 

للقيام مبهامت محددة عىل ميدان اعد خصيصا لتلك الغاية ويتم تدريب الفرق عىل التحدي خالل االشهر التي تسبق يوم انطالق 

فعالياتها وهو يوم التحكيم لتحتفل الفرق مبا تعلمته من تلك املسابقة يف جو من املتعة و الفائدة  . 

1- التحدي : يقوم الفريق بتصميم ليجو روبوت ليقوم مبهامت محددة يف وقت محدد عىل حلبة سباق اعدتها اللجنة العاملية 

.    (HYDRO DYNAMICS ديناميكا املياه ) للمسابقة خصيصا لهذه الغاية وكل مهمة تصب يف موضوع

2- تصميم وبرمجة الروبوت : يقوم الفريق باظهار نقاط القوة يف تصميم وبرمجة الروبوت .

تم  وايجاد حلول ملشكالت نقل واستخدام واعادة استخدام املياه ضمن معايري  البحث يف  الفريق عىل  يعمل   : املرشوع   -3

اعدادها و يتم تدريب الفرق عليها . 

4- القيم االساسية  : جميع االعامل و النشاطات هي جامعية ويتم تنفيذها من خالل اعضاء الفريق بحيث تجسد القيم االساسية 

للمسابقة  .

مالحظة: تخضع املسابقة للرشوط و القوانني العاملية ووفق التعليامت املعلن عنها للعام 2017 

ثانيا : تحدي جمع الكرات : يقوم الفريق بتصميم روبوت لتنفيذ مهامت جمع الكرات عىل ميدان اعد خصيصا لذلك ووفق معايري 

محددة ( انظر دليل املسابقة ) 

ثالثا : تحدي تتبع الخط  : يعمل الفريق عىل تصميم روبوت ليتتبع مسار عىل حلبة السباق اعد خصيصا لتلك الغاية وفق تعليامت 

واسس معينة ( انظر التعليامت و التحدي )  . 



املسابقة 
عدد

 أعضاء الفريق 

عدد

 املدربني البالغني

تحدي  فريست ليجو  9- 16 سنة 

تحدي جمع الكرات  12-17 سنة 

تحدي تتبع الخط  6-10 سنوات 
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- تقديم طلب االشرتاك  للتحدي املطلوب  قبل تاريخ 2018/1/1

- دفع الرسوم املقررة. 

- االلتزام بتعليامت املسابقة ورشوط املشاركة 

- وجود بريد الكرتوين للفريق ومتابعة موقع املسابقة أوال بأول

 من قبل مرشف الفريق 

- التواصل مع اللجنة التنظيمية عرب اإلمييل أو املجموعة الخاصة عرب 

وسائل التواصل املتاحة و الخاص باملسابقة 

ستعقد املسابقة الوطنية  الثالثة  عرشة يف معهد اليوبيل وكام ييل :

- السبت  3 / 2018/3 واالحد 2018/3/4  

- تتأهل الفرق املرشحة للمشاركة يف مسابقات عربية ودولية كام ييل : 

• االول من مسابقة فريست للبطولة العاملية يف امريكا و الثاين لبطولة اوروبا .

• ستتأهل الفرق الفائزة للمشاركة يف البطولة العربية يف جمهورية مرص العربية   

رشوط االلتحاق يف املسابقة :  عدد الفريق و الفئة العمرية 

زمان ومكان انعقاد املسابقة :



برنامج فعاليات املسابقة   :

حفل انطالق املسابقة و استالم التحدي   

ورشة روبوت مجانية للمدربني الجدد فقط

 10صباحا -3 مساء  / مركز اليوبيل 

اجتامع قادة الفرق ملناقشة بنود التحكيم 

10صباحا -12 ظهرا / مركز اليوبيل 

زيارة الفرق ملركز التميز لالجابة عىل

 استفساراتهم و تجربة التحدي . 

استقبال الفرق للتجريب من الساعة الثالثة عرصا

 وحتى السادسة مساء  

معهد اليوبيل / املرسح / الساعة ١١ ص-1 ظهرا  

خاص بالفرق املسجلة واملسددة للرسوم 

فعاليات املسابقة وسيعلن الربنامج يف حينه  

الرجاء تسجيل موعد قبل الزيارة تفاديا لالكتظاظ .

احضار وسائل الرشح للمرشوع باالضافة إىل الروبوت 

و  التصميم  و  الربمجة  يف  تحكيمه  سيتم  الذي  و 

(صور  الفريق  عمل  ولوحة  الجلوس  طاوالت  تجهيزات 

،مناذج توضيح ،هدايا بسيطة .......)

الرسوم و الرشوط العامة :

- يسمح لكل مؤسسة أن تشارك بثالثة فرق كحد أقىص يف كل مسابقة وباعداد املشاركني املحدد لكل فريق .

- للحصول عىل خصم املركز يجب  ان تكون العضوية سارية املفعول عند دفع الرسوم . 

- يشرتط يف املدرب ان يكون عمره 18 سنة فام فوق .

اليوم و التاريخ                                              الفعالية                                                           مالحظات 

االثنني  2017/10/30

2017/11/19-17

2017/11/ 16-14

الخميس 2017/11/30

السبت و االحد  2018/3/4-3 

الثالثاء و الخميس من شهري 12 و1 

الخميس   2018/2/22







الجمعية العربية للروبوت 


