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جميع الحقوق محفوظة لدى الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي 2019

سعياً من الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي لنرش ثقافة وعلوم الروبوت وتشجيع الشباب العريب 

عىل االهتامم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وعلوم الروبوت وإمياننا بأهمية هذا العلم فقد 

أطلقت الجمعية مبادرة البطولة العربية للروبوت منذ سنوات وسعت سنوياً لتنظيم هذا الحدث العلمي 

ومهرجان االبداع سنوياً يف عدة دول عربية وامياناً بأهمية التطوير والتحديث فقد تم تشكيل عدة لجان 

متخصصة ومن كافة الدول العربية لالرشاف عىل متابعة وتطوير أدلة املسابقة ووفق االحتياجات الالزمة 

واملالحظات التي ترد ، فكان االصدار األول والثاين والثالث واليوم تقدم االصدار )3.1( والذي تم اجراء بعض 

التعديالت عليه ومبا يتناسب مع تطور هذا العلم نأمل أن يالقي قبولكم وأن نعمل جميعاً مدربني ومرشفني 

ولجان تحكيم ولجان تنظيم عىل تطبيق هذا الدليل يف البطوالت املحلية ويف املنافسات التي تجري يف 

الدول العربية علامً أن املسابقات التي تم اختيارها هي املسابقات املعتمدة لدى الجمعية العربية للروبوت 

والذكاء االصطناعي وهي قابلة للتطوير واإلضافة سنوياً ووفق االحتياجات ووفق تطورات هذا العلم يف حال 

وجود أية مالحظات عدم الرتدد يف مراسلة الجمعية آملني ان نكون عند حسن ظن الجميع وأن نساهم يف 

توفري الفرصة للطلبة املبدعني من كافة الدول العربية .

الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي
Arab Robotics & AI Association

 بسم الله الرحمن الرحيم 

شاكرين للجميع حسن تعاملكم تفظلو بقبول االحرتام
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املؤسسات املعتمدة يف الدول العربية لتنظيم املسابقات املحلية وترشيح الفرق للبطولة العربية للروبوت

الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي
Arab Robotics & AI Association

مركز اليوبيل للتميز الرتبوي
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 دليل البطولة العربية للروبوت 
3.1

 املعتمد يف البطولة 13/مرص

تم تعديل هذا الدليل من قبل اللجنة املؤقتة التي تم تشكيلها من قبل الهيئة اإلدارية للجمعية العربية 
للروبوت وبرئاسة املهندس امين قباين وبناءاً عىل املالحظات التي تم جمعها من قبل املشاركني ولجان 
التحكيم والتوصيات التي قدمتها للجنة الخاصة بتطوير دليل البطولة الثانية عرشة واملنعقدة يف الكويت 

 برئاسة الدكتور عبدالله املطوع 

تتقدم الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي بخالص الشكر والتقدير من جميع من ساهم يف اعداد 
وتطوير هذا الدليل وتخص بالذكر اللجان الفنية ولجان التحكيم من مختلف الدول العربية

جميع الحقوق محفوظة لدى الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي

الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي
Arab Robotics & AI Association
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هي منافسة بني فريقني، يقوم الروبوت الخاص بكل فريق بجمع أكرب عدد ممكن من الكرات ووضعها يف املكان املخصص، خالل 

فرتة زمنية محددة. حيث يتم التنافس يف ميدان التحدي الذي أعد خصيصاً لهذه املسابقة. 

ُصممــت تلــك املســابقة مــن قبل فريــق عمل الجمعيــة العربيــة للروبوت عــام 2011، وتم العمــل بها أول مــرة يف البطولــة العربية 

للروبــوت خالل نفس العام. ثم تواىل اســتخدامها يف العديد من املســابقات املحلية والعربيــة يف كل من األردن وقطر والكويت 

ولبنان ومرص واليمن وغريها من الدول العربية. 

مسابقة تحدي الكرات هي مسابقة معتمدة من قبل الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي كإحدى املسابقات العربية التي 

ترشف عليها الجمعية.

الفصل االول

مسابقة
 تحدي الكرات

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

املرحلة الثانية )مرحلة التحدي(:

تهــدف هــذه املرحلة للتعرف عــىل مدى كفاءة الروبوت ومالمئته للدخول يف املنافســة. تكون هــذه املرحلة إجبارية عىل 

جميــع الفــرق، بحيــث تتأهل الفــرق التي تجتازهــا للمرحلة الثانيــة )مرحلة التحدي(. تتــم هذه املرحلة بشــكل فردي، بحيث 

يتواجد روبوت كل فريق مبفرده عىل ميدان التحدي من أجل الحصول عىل أكرب قدر من النقاط حسب نظام تقييم أعد 

خصيصاً لهذه الغاية ويركز عىل مدى ومالمئته الروبوت لألنظمة التقنية والقوانني املتبعة.

هــي مرحلة تنافســية بــني فريقني. يقوم روبــوت كل فريــق بالتنافس مع الروبــوت اآلخر. ويكون 

الفريق الفائز يف املباراة هو الفريق الذي يفوز بجولتني من أصل ثالث جوالت  .

مراحل املسابقة  
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,, أ - مواصفات ميدان التحدي,,

شكل رقم 1: ميدان التحدي

1. طاولة: أبعادها من الداخل 114×236 سم، وارتفاع جدرانها 10-12 سم، ويكون ارتفاعها عن األرض 60-100 سم.

2. أرضية امليدان: لونها أخرض، وتحتوي عىل خطوط بيضاء متوازية ومتقاطعة، بحيث تقسم األرضية الخرضاء إىل مربعات. 

3. عرض الخط األبيض الذي يفصل بني املربعات 2 سم.

4. مربع البداية لكل فريق: محاط بخط أسود اللون بعرض 2 سم.

5.  أماكن توزيع الكرات: محددة بنقاط بيضاء وعددها 16 كرة، كام هو موضح يف الشكل رقم )1(.

6.  قاطــع عــريض: يقــع يف منتصــف ميــدان التحدي. ويقســم هذا القاطــع امليدان إىل منطقتني متســاويتني. تختلــف مواصفات 

القاطع حسب املستوى كام ييل:

• املستوى املبتدئ: قاطعني طول كل منهام 50 سم. القاطع األول مثبت عىل أرضية ميدان التحدي بعرض 1 سم  وارتفاع 3 سم. 

والقاطع الثاين بعرض 3 ســم وارتفاع 3 ســم، يقع أعىل القاطع األول مبســافة 5 ســم تفصل بينهام، كام هو موضح يف الشــكل 

رقم )2(.

• املستوى املتقدم: قاطع من الخشب طوله 50 سم وعرضه 7 سم وارتفاعه 3سم، كام هو موضح يف الشكل رقم )3(.  
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,, ب - منطقة تجميع الكرات ,,

منطقة تجميع الكرات للفريق هي عبارة عن صندوق خشبي أبعاده 32×32 سم من الخارج وارتفاعه 9 سم. هناك 

ــكل فريــق وبنفس املواصفات. يقع الصندوق يف منتصف ميدان التحــدي من الجهة اليمنى لكل العب.  صنــدوق ل

لون واجهة الصندوقني أزرق لفريق وأحمر للفريق اآلخر.  
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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(
أرضية امليدان الخرضاء

ُسمك الخطوط البيضاء
ُسمك الخطوط السوداء

صندوق جمع الكرات
قاطع املستوى املبتدئ

• القاطع األول
• مسافة فاصلة بني القاطعني

• القاطع الثاين
قاطع املستوى املتقدم

الكرات )كرات تنس الطاولة(

114×236
114×236

2
2

32×32

3×50
-

3×50
3×50

عدد الكرات 32 كرة تنس طاولة

12-10
-
-
-
9

1
5
3
7
-

االرتفاع ) سم (العرض / الطول )سم(مكونات ميدان التحدي



9
جميع الحقوق محفوظة لدى الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي 2019

1. يســمح باســتخدام أي نــوع مــن أنــواع الروبوتات بغض النظر عن الرشكــة املنتجة أو املصنعة أو املوديل وذلك يف حال االشــرتاك 
باملستوى املبتدئ أو املستوى املتقدم.

2. ال يشرتط عدد محدد من املعالجات أو املحركات أو املجسات )الحساسات( أو عدد القطع.
3. يسمح باستخدام لغة الربمجة املناسبة لكل روبوت حسب املستوى املشرتك به.

4. يشرتط أن يكون الروبوت ذايت التحكم بشكل كامل ومن صنع الفريق.
5. يشــرتط أال يزيــد طــول أو عرض الروبوت عن 20 ســم عند بــدء الجولة وميكن للروبوت أن يغري من شــكله أو أبعاده بعد البدء 

وأثناء الجولة بحيث ال يزيد أي بعد من أبعاده عن 40 سم.
6. أن يكون الروبوت آمن، بحيث ال يحدث رضر لألشخاص أو مليدان التحدي أو البيئة املحيطة.

7. مينع استخدام نفس الروبوت من قبل فريقني أو أكرث.
8. لكل فريق الحق يف اســتخدام روبوت واحد فقط طيلة مراحل وجوالت املســابقة، ومينع تبديل الروبوت يف أية جولة 

أو مرحلة من مراحل املسابقة.

أوالً: املستوى املبتدئ

لكل فريق الحق باملشاركة مبستًو واحد فقط من مستويات املسابقة، حسب الضوابط والرشوط التالية:

1. يتكون كل فريق من 2 إىل 4 أعضاء، باإلضافة إىل مدرب.

2. أال يتجاوز عمر املشارك 18 سنة وال يقل عن 12 سنة عند تاريخ إجراء املسابقة.

ثانياً: املستوى املتقدم:
1 . يتكون كل فريق من 2 إىل 4 أعضاء، باإلضافة إىل مدرب )إن وجد(.

2.  أال يقل عمر املشارك عن 12 سنة عند تاريخ إجراء املسابقة.

املواصفات والثوابت الخاصة بالروبوت

رشوط تكوين فريق
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أوال: مرحلة الكفاءة – مباراة فردية

,, قواعد وأحكام التحدي وطريقة إحتساب النقاط ,,

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

.) B أو املنطقة A 3. توضع )16( كرة بيضاء يف أماكن توزيع الكرات بنفس منطقة البداية ) املنطقة
4. عند إطالق صافرة البداية من قبل الحكم، يقوم الالعب بتشغيل الروبوت لتنفيذ املهمة املطلوبة منه وهي جمع الكرات أو 

التخلص منها وذلك عن طريق:
A( جمع الكرات ووضعها يف منطقة تجميع الكرات )الصندوق املوجود عىل ميني منطقة اللعب واملميز باللون األزرق(.

B( التخلص من الكرات عن طريق رميها يف امليدان اآلخر املقابل .
5. تحتسب )5( نقاط لكل كرة موجودة يف امليدان اآلخر املقابل. وتحتسب نقطتان )2( لكل كرة موجودة يف منطقة تجميع الكرات. 

6. يسمح باستخدام أي طريقة ال تخالف القوانني لجمع الكرات أو التخلص منها، وتشمل هذه الطرق: الحمل، الجر، الدفع، السحب، 
اإلطالق، النقل، وغريها من الطرق. يحق لكل فريق اختيار االسرتاتيجية التي يراها

 مناسبة ملتزماً بالتعليامت والقوانني العامة والخاصة باملسابقة.
7. يتأهل الفريق إىل املرحلة الثانية من املسابقة )مرحلة التحدي( يف حال حصوله

 عىل )30( نقطة أو أكرث.  
8. عىل ضوء نتائج مرحلة الكفاءة وعدد النقاط وعدد الفرق املتأهلة، يتم إجراء قرعة 

بني الفرق املتأهلة ووضع جدول املباريات.
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طريقة احتساب النقاط:
1. يحصل الفريق عىل )5( نقاط عن كل كرة موجودة يف ميدان الخصم.

2. يحصل الفريق عىل نقطتني )2( عن كل كرة موجودة يف منطقة جمع الكرات )الصندوق املوجود عىل ميني هذا الفريق ( 
3. يف حال امتداد أو وصول أي جزء من أجزاء الروبوت إىل منطقة الخصم، فوق أو أسفل القاطع العريض، أو فوق صندوق جمع كرات الخصم 

تخصم )15( نقطة وذلك يف حال أدرك الحكم قصد االمتداد والوصول لغرض اإلعاقة، أو نتج عن ذلك االمتداد اشتباك معيق بني الروبوتني 
)سواء بقصد أو بدون قصد(. ويف حال تكرر ذلك، يخرس الفريق الجولة.

4. ال يجوز أخذ الكرات من مربع الخصم ) صندوق تجميع الكرات الخاص بالفريق اآلخر ( . يف حال حدوث ذلك، يُعد الروبوت املخالف خارساً للجولة.
5. يحصل الفريق عىل نقاط بطريقة غري مبارشة يف الحاالت التالية:

- تحتسب النقاط للفريق الذي وجدت الكرات يف صندوقه، بغض النظر عن الروبوت الذي قام بإدخال هذه الكرات.
-  يف حال قيام روبوت بإخراج أي كرة من ميدان التحدي، ال يتم إعادتها. وتخصم )5( نقاط من الفريق الذي أخرجها.  

ثانيا: مرحلة التحدي – مباراة بني فريقني
1. تضم هذه املرحلة )3( جوالت. مدة كل جولة )3( دقائق )180 ثانية(.

2. يتم تحديد موقع كل فريق عىل ميدان التحدي من قبل لجنة التحكيم عن طريق قرعة الجولة األوىل. وتبدل األماكن يف كل جولة الحقة.
3. يقوم كل فريق بوضع الروبوت الخاص به داخل مربع البداية يف املنطقة الخاصة به عىل ميدان التحدي، دون مالمسة الخطوط.

4. عند إطالق صافرة البداية من قبل الحكم، يقوم الالعبني بتشغيل الروبوتات واالبتعاد قليالً عن الطاولة.
5. يسمح للروربوت بوضع حادز يف ملعبه بحد أقىص عرض 40 سم ويحق للفريق االخر ملسه وتحريكة ألن الحاجز ال يعترب جزء من الروبوت الذي وضعه  . 

6. تتطلب املسابقة أن يقوم الروبوت الخاص بكل فريق بجمع الكرات ووضعها يف منطقة تجميع الكرات الخاصة به )الصندوق املوجود عىل ميني 
منطقة اللعب واملميز باللون األزرق(، أو التخلص من الكرات عن طريق رميها يف ميدان الخصم املقابل.

7. عند انتهاء وقت الجولة، يقوم الحكم بإصدار صافرة النهاية معلناً انتهاء الجولة. ميكن للفريق ايقاف الروبوت يدوياً يف حال عدم توقفه ذاتياً. ال تحتسب 
أي نقاط تم تسجيلها بعد سامع صافرة النهاية.

8. تعترب الجولة منتهية يف حال انتهاء الوقت املخصص لها، أو عند تخلص أحد الفريقني من كل الكرات املتواجدة يف ميدانه وبقاء ميدانه خالياً من الكرات 
ملدة )10( ثوان متواصلة. إما بوضعها يف: 

-  الصندوق االمين يف ميدان الفريق  امللون باللون االزرق.
- يف ميدان الفريق االخر .  

9. تقوم لجنة التحكيم بعد الكرات املوجودة يف مناطق تجميع الكرات الخاصة بكل فريق، واحتساب النقاط، وإعالنها للجميع.
10. تكون الجوالت متتابعة ويفصل بينها فرتة زمنية ال تزيد عن )5( دقائق.

11. يكون الفريق فائزاً يف الجولة الواحدة عند حصوله عىل أعىل عدد من النقاط يف تلك الجولة. 
12. يكون الفريق فائزاً يف املباراة عند فوزه بجولتني اثنتني من أصل ثالث جوالت.

13. يف حال تعادل الفريقني بعد انتهاء الجوالت ي، يتم اعطاء األفضلية للفريق الذي حقق أعىل مجموع للنقاط خالل الجوالت الثالث )ج+1ج+2ج3(. يف 
حال تعادل الفريقني بعدد النقاط، يتم إضافة جولة إضافية فاصلة لتحديد الفريق الفائز باملباراة.

14. بعد انتهاء املباراة، يتم وضع الدرجة النهائية عىل منوذج التقييم وأخذ توقيع أعضاء الفريقني. ومبجرد توقيع أعضاء الفريق، تعترب الدرجة نهائية وال 
يجوز االعرتاض عليها.  

املخالفات وجدول النقاط
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1. مُينح الفريق زمن قدره دقيقتان للحضور إىل ميدان التحدي من لحظة اإلعالن عن دوره يف اللعب، وذلك حسب الجدول الزمني 

املعلن. ويعترب الفريق خارساً للجولة يف حال تخلفه عنها.

2. يتم وضع الروبوت الخاص بكل فريق داخل حدود مربع البداية، بأية وضعية يختارها الفريق دون مالمسة الخطوط.

3. يف حال ترصف أعضاء الفريق بطريقة تؤثر عىل مجرى الجولة أو عرقلتها، كلمس الروبوت أو تحريكه أو ملس الكرات أو غريها من 

املخالفات، يعترب هذا الفريق خارساً للجولة.

4. يف حال تعمد روبوت أحد الفريقني إيقاع األذى بالروبوت املنافس أو مبيدان التحدي، بشكل مبارش أو غري مبارش، من خالل 

استخدام أدوات أو أجهزة ضارة، يتم استبعاد الروبوت من املنافسة وذلك حسب قرار لجنة التحكيم.

5. يف حال حدوث أي ترصف أو سلوك غري مذكور رصاحًة يف هذا الدليل، يرتك للجنة التحكيم اتخاذ القرار املناسب وإبالغه للفريق.   

وهي السلوكيات والترصفات واألخطاء التي تتعارض مع قيمنا وأخالقنا وتصدر من أعضاء الفريق. تؤدي هذه املخالفات إىل حرمان 
الفريق من املشاركة أو إكامل املباراة. ومن أمثلة هذه السلوكيات )دون حرصها(: الشتم – اإلهانة – االستهزاء – القيام بحركات 

غري الئقة )صادرة من أعضاء الفريق أو من الروبوت( وغريها. 
ويندرج تحتها أيضاً الترصفات التي تصدر عن أعضاء الفريق أثناء املسابقة )الجولة( وتكون مخالفة لتعليامت املسابقة وقوانينها. 

ومنها:
1. قيام الالعب )أو أحد أعضاء الفريق( بوضع أشياء داخل امللعب ملساعدة أو إعاقة الروبوت.    

2. مجادلة الحكم من أجل تشتيت تركيزه أو إضاعة الوقت.
3. استخدام أي نوع من أنواع التكنولوجيا التي تؤدي للتشويش عىل الروبوت بشكل متعمد.

يحق للجنة التحكيم اتخاذ قرارات تراها مناسبة يف حال حدوث أي مخالفة غري واردة يف هذا الدليل. ويتم إبالغ هذه القرارات 
ملرشف الفريق املخالف، وتعترب قرارات لجنة التحكيم نهائية وقاطعة.   

مخالفات سلوكية: تؤدي إىل 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 املخالفات الفنية أيضاً عىل مخالفات السالمة العامة التي قد تعرض 

أعضاء الفريق أو الروبوت أو املحيط العام للخطر. هذا النوع من مخالفات السالمة يحرم الفريق من املشاركة أصالً، وال يسمح له 

بالتنافس مع الفرق األخرى. تقوم لجنة التحكيم واللجنة الفنية املرشفة عىل املسابقة بتقييم أي حالة مخالفة.

مخالفات فنية : تؤدي اىل حرمان الفريق من املشاركة . 

قواعد وأحكام عامة

 املخالفات
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األسئلة األكرث تكرارا 
مسابقة تحدي الكرات : 

1. يف حال قام الروبوت الخاص بفريق A بوضع مجموعة من القطع يف ملعبه لتسهيل عملية تحصيل النقاط , وال تؤثر عىل سري عمل 

الروبوت االخر ومساعدة الروبوت الخاص به , هل يعترب ذلك سبب لالستبعاد من البطولة ؟ ارجو تربير ذكر هذه النقطة يف الدليل ؟

يسمح للروبوت بوضع مجموعة من القطع يف ملعبه فقط لتسهيل عملية تحصيل النقاط بحسب الرشوط التالية : 

- أن يكون دون تدخل من الالعب وإمنا بفعل الروبوت .

- أن  تكون كل قطعة ال تزيد أبعادها عن 40 *40 سم . 

- أن تبعد كل قطعة عن الثانية مسافة ال تقل عن 5 سم واال اعتربت القطع امتدادا لبعضها البعض ويحسب الطول الكيل )شامل املسافات 

البينية ( عىل أال يزيد عن 40 سم . 

- ال يجوز وضع القطع بحيث تغري من شكل الحلبة بالنسبة للروبوت االخر وبذلك تؤثر عىل أداء عمله يف تحصيل النقاط والسؤال حدد بأن 

القطع تسهل تحصيل النقاط للروبوت من دون تأثري عىل االخر . 

 2. يف مرحلة التحدي ملسابقة تحدي الكرات يجب ان يكون لون الكرات مختلف يف الجانبني  حيث سيتم وضع الكرات بني منطقة الخصم 

ومنطقة الروبوت لالعب االخر.

ال يهم لون الكرات , يف نهاية الجولة: أي كرة يف ملعب A ستحسب للفريق B بغض النظر عن مصدرها وبـقيمة 5 نقاط 

 3. عندما ينتهي احد الروبوتات يف تحدي الكرات من تفريغ منطقته بالكامل من الكرات َهل ستنتهي الجولة ؟ 

اذا قام أحد الفريقني بتفريغ منطقته من الكرات ووضعها يف صندوق تجميع الكرات الخاص به او يف منطقة الخصم وحافظ عىل خلوها من 

الكرات ملدة ال تقل عن عرش ثوان , فإنه سيفوز بالجولة .

 4. اذا قام الروبوت A يف تحدي الكرات بأخذ الكرات من الصندوق الخاص بتجميع الكرات للفريق B لنقلها اىل مكان اخر، ماهي الحسابات 

يف هذه الحالة؟

االجابة : يعترب الفريق  A خارسا للجولة.

 5. يف حالة قام الخصم بإلقاء الكرات يف منطقة املنافس يف تحدي الكرات ، وقام املنافس بنقل تلك الكرات إىل صندوقه، هل 

تحتسب تلك النقاط له باعتبارها من ضمن الكرات املوجودة يف منطقته؟

يقوم الحكم باحتساب النقاط يف نهاية الجولة فقط وكالتايل )عىل فرض عدم وجود مخالفات وعدم سقوط اي كرة خرج الطاولة ( :

: A مجموع نقاط الفريق

 ) B ( × ) 2 عدد الكرات املوجودة يف صندوق (  } + { ) B ( × ) 5 عدد الكرات املوجودة يف ملعب الفريق(  
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6. يف حال سقطت إحدى القطع امليكانيكية يف مسابقة تحدي الكرات من ربوت الفريق A يف منطقة الفريق B  ، ما القرار الذي سيتخذ 

بناءاً عىل ذلك؟

- يف حال عدم التعمد يف إسقاط هذه القطعة :

*أدت هذه القطعة اىل اإلرضار بسري العمل للفريق B وقد الحظ الحكم هذا الرضر , فإن الفريق A  سيخرس الجولة .

.A يف هذة الحالة يتم استكامل الجولة دون أي عقوبة للفريق , B مل نؤدي هذه القطعة اىل اإلرضار بسري العمل للفريق*

- يف حال التعمد يف إسقاط هذه القطعة :

سواء ادت إىل اإلرضار أو مل تؤدي إىل اإلرضار بسري العمل للفريق B  , يستبعد الفريق A  من املنافسة . 

7. بالنسبة لعدد املعالجات يف تحدي الكرات تم السامح بعدد النهايئ من املعالجات لكن هل هذا يعني انه يكون هناك معالج رئييس 

وبقية املعالجات خوادم ويف حالة استخدام أكرث من معالج للروبوت الواحد أما اذا كان عكس ذلك فيجب توضيحه

يفضل ذلك )وجود معالج رئييس ( , وذلك بسبب عدم السامح لالعب بلمس الروبوت بعد صافرة البداية , ويف حال عدم جعل احد املعالجات 

كمعالج رئييس يجب عىل الالعب تشغيل املعالجات سويا وبنفس الوقت فور سامع صافرة البداية .

8. فيام يخص عدد الكرات يف مرحلة التحدي يف كل ميدان مل يتم ذكره هل يتم االكتفاء مبا تم ذكره يف مرحلة الكفاءة ؟

نعم , حيث يكون عدد الكرات يف كل ميدان 16 كرة بيضاء 

9.  هل يوجد خصم عىل الكرات التي يخرجها الروبوت من ميدان التحدي يف مرحلة الكفاءة لتحدي الكرات ؟

تخصم 5 نقطة مقابل كل كرة يتم اخراجها او اسقاطها من ميدان التحدي .

10 - هل يوجد تصميم معتمد للوحة تحدي الكرات ؟

ARA@jcee.edu.jo نعم هذا الشكل املعتمد وبإمكان الجميع طلب التصميم الجاهز للطباعة عرب االمييل

v.3 يتم اعتامد هذه اإلجابات وتعترب هذه اإلجابات جزء ال يتجزأ من دليل البطولة العربية للروبوت
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ارجو إعطاء مثال عىل كيفية احتساب النقاط لتحدي الكرات .

مثال :

قام الحكم بإطالق صافرة النهاية الحد الجوالت يف تحدي الكرات وكانت الكرات متواجدة كالتايل بعد انتهاء الجولة  :

ملعب الفريق A   : 12 كرة 

صندوق الفريق A : 6 كرات 

ملعب الفريق B : 10 كرات 

صندوق الفريق B : 4 كرات 

 : A مجموع النقاط للفريق

)10 × 5 ( + ) 4 × 2 (  = 50 + 8 = 58 نقطة 

 : B مجموع النقاط للفريق

12 × 5 ( + ) 6 × 2 (  = 60 + 12 = 72 نقطة

11. اذا تبني للحكم يف تحدي الكرات ان أبعاد الروبوت اثناء الجولة قد تجاوزت االبعاد )40 × 40( فام هو االجراء ؟

يقوم الحكم باستكامل الجولة لحني انتهائها ودون إيقافها , واذا تبني ذلك يستبعد هذا الفريق من البطولة الرتكابه مخالفة فنية منصوص 

عليها حرفيا بالدليل .

12. يف حال التعادل بني الفريقني يف مرحلة التحدي ما هي االجراءات املتبعة لتحديد الفائز يف املباراة ؟ 

-  مجموع النقاط يف الجوالت الثالث للفريقني .

-  اجراء جولة أضافية رابعة وذلك بعد التعادل يف مجموع النقاط يف الجوالت الثالث األوىل .

-  يف حال التعادل يف الجولة اإلضافية الرابعة  يتم اللجوء اىل مجموع النقاط يف مرحلة الكفاءة لكل فريق .

13.قام فريق A بوضع حاجز يف ملعبه ملتزما بقواعد وضع الحاجز ثم يف أثناء الجولة قام الفريق B بتحريك هذا الحادز , ثم عاد  الروبوت 

الخاص بفريق B اىل ملعبه كليا .

- فام قرار لجنة التحكيم اذا ادى تحريك الحاجز اىل عرقلة سري عمل الروبوت الخاص بفريق A ؟  

تستكل الجولة وال يكون هناك اي مخالفة عىل الفريقني . 
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الفصل الثاين

مسابقة ابتكار

مسابقة االبتكار ھي عبارة عن تطویر للمسابقة املفتوحة التي تم طرحھا يف البطولة العربیة االوىل وتھدف املسابقة اىل

 حث وتشجیع املتسابقین لالبتكار والتفكیر يف إيجاد حلوالً للمشاكل الصناعیة و الصحیة و الزراعیة والبیئیة التي تحیط بھم 

باستخدام التكنولوجیا الحدیثة ومحاولة عمل منوذج محاكاة للحلول التي تم ایجادھا مسبقاً وعمل دراسة جدوى لھا للوصول اىل 

الحل املثايل وتقدیمه للجنة التحكیم ویتم اختیار مشاریع الفرق الفائزة وتقدیمھا للجھات املسئولة للبدء بالعمل بھا .

التعريف باملسابقة 
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تنقسم املسابقة إىل :
 مسابقة املبتكرين الشباب :

1. أن يكون جميع األعضاء املشاركني من الدول العربية 
2. يتكون كل فريق من  1إىل 4 أعضاء باالضافة إىل  مدرب

3. أال يتجاوز عمر املشارك 18 سنة وال يقل عن 13 سنة من تاريخ أجراء املسابقة
4. ال يجوز ألي عضو من أعضاء الفريق املشاركة يف مسابقة أخرى يف نفس البطولة 

مسابقة املبتكرين يف الصناعة :
1. أن يكون جميع األعضاء املشاركني من الدول العربية 

2. يتكون كل فريق من  1إىل 4 أعضاء وال يشرتط وجود  مدرب
3. أال يتجاوز عمر املشارك 24 سنة وال يقل عن 18 سنوات من تاريخ أجراء املسابقة
4. ال يجوز ألي عضو من أعضاء الفرق املشاركة يف مسابقة أخرى يف نفس الوقت

1. يشرتط  أن يكون الروبوت من تصميم وصناعة أعضاء الفريق وال يجوز املشاركة بروبوت جاهز
2. للفريق الحرية الكاملة يف أختيار املواد املستخدمة التي يراها أعضاء الفريق مناسبة لعملية التصميم

3. ال يوجد اي قيود عيل حجم الروبوت
4. للفريق الحرية يف استخدام لغة الربمجة التي يراها مناسبة المتام تصميم وبرمجة املرشوع الخاص بهم

5.  ال يسمح باالجزاء التي ميكن ان تتسبب يف رضر ما أثناء العرض واالستخدام
6. ميكن استخدام فكرة متواجدة من قبل يف مجال التكنولوجيا ولكن يجب التعديل والتطوير بها وذكر ما تم تغيريه و تعديله 

باملرشوع أثناء العرض
7. يف حال حاجة املرشوع لطلبات معينة كالشحن أو االضاءة أو بيئة معينة فإن الفريق يتكفل بتوفري هذة املتطلبات .

ثانيا: مواصفات الروبوت

أوال: رشوط تشكيل الفريق
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ثالثا: آلية تقديم املرشوع

رابعا: آلية التقييم

يقوم كل فريق بتسليم املستندات املطلوبة ) الكرتونياً وباللغة العربية ( ملمثل الجمعية يف دولته واملستندات كالتايل :
1. تعهد بأصالة املرشوع وخلوه من االقتباس الكامل .

2. تعهد بأن املرشوع من عمل الفريق ومالك لفكرة املرشوع وعدم ارتباطه مع جهات أخرى .
3. ملصق (بوسرت) توضيحي يتضمن :

• عنوان املرشوع وأسامء فريق العمل 
• صورة عن املرشوع 

• ملخص املرشوع 
• مخطط طريقة عمل املرشوع

• نبذة عن املشكلة وطريقة الحل.
4. تقرير مخترص عن ترتاوح عدد صفحاته ما بني 10-20 صفحة يتضمن :

• ملخص املرشوع.

• تعريف املشكلة.
• أبحاث ومشاريع مقاربة للمشكلة  املطروحة وحلها من مصادر حديثة ) ال تقل عن 3 صفحات ( 

• الهدف من املرشوع وطريقة حل املشكلة.
• التصميم: املكونات األساسية للروبوت / الية االستعار / طريقة العمل/ امليزات التي يتمتع بها عن غريه

 من الحلول السابقة / لغة الربمجة املستخدمة / مخطط طريقة عمل املرشوع أو الخوارزمية .
• تكلفة املرشوع والجدوى االقتصادية بشكل مبسط.

• قابلية املنتج للتطبيق والتطوير.
• املراجع.

1. التقييم املحيل:
1. يتم تشكيل لجنة تحكيم محلية من قبل ممثل الجمعية العربية للروبوت يف الدولة لتقييم املشاريع املقدمة إن زاد

عددها عن مرشوعني.
2. يتم ترشيح مرشوعني فائزين بحد أقىص عن كل دولة.

3. يقوم ممثل ممثل الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي  يف الدولة بإرسال مستندات املشاريع الفائزة ) التعهدات 
وامللصق والتقرير( للدولة املستضيفة ليتسنى للجنة التحكيم يف البطولة االطالع عىل املشاريع املقدمة.

2. التقييم العام:
 قبل البطولة : 

1. يتم تشكيل لجنة تحكيم من قبل اللجنة املنظمة العليا للبطولة.
2. تقوم لجنة التحكيم باالطالع عىل مستندات املشاريع املقدمة , وذلك لالستعداد للتقييم النهايئ للمشاريع
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• التحكيم العميل:
1 يخصص مكان مناسب مبساحة 200×200 سم للفريق املشاركة ) منطقة العرض( يف مسابقة االبتكار لعرض منوذج 

الروبوت الخاص بهم مع عرض امللصق

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

الربنامج املحدد مع رضورة اعداد املرشوع وتجهيزه للعرض 

• التحكيم النظري:
1. مينح الفريق فرتة 10 دقائق حسب جدول محدد لتقديم املرشوع للجنة التحكيم وتقوم اللجنة بتوجيه االسئلة للفريق 

بعد االنتهاء من العرض .
2. ال يسمح ملرشف الفريق بالتواجد مع فريقه خالل فرتة التحكيم 

  العميل والنظري .
3. بعد امتام عملية التحكيم لجميع الفرق املشاركة يتم التشاور بني أعضاء  

  لجنة التحكيم لتحديد الفرق الفائزة .

      أثناء البطولة
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البند               املعيار                                          الـــــــــشـــــــــــــرح                                      النسبة  

%15الــــفـــــكرة
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 • 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 )الربمجة 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

1. يحصل كل مشارك عىل شهادة مشاركة يف البطولة .
2. الفريق الذي يحصل عىل جائزة مينح شهادة يذكر فيها نوع الجائزة.

3. متنح جائزة أفضل ملصق وتقرير للفريق الذي يقدم أفضل ملصق ميثل مرشوعه.
4. متنح جائزة أفضل عرض للفريق الذي يقوم بتقديم موضوعه بشكل واضح وسهل.
5. متنح جائزة أفضل منوذج مرشوع للفريق الذي يكون منوذج مرشوعه متقن الصنع.

6. مينع الجمع بني أكرث من جائزة للفريق الواحد
ــة العربيــة للروبوت ومن ثم يتم ترشــيحه   ــة املحلية يتم ترشــيحه للمشــاركة يف البطول 7.  بعــد تأهــل الفريــق مــن البطول
 Lawrence جامعــة  ورعايــة  ارشاف  تحــت  االمريكيــة  املتحــده  بالواليــات  تقــام  والتــي    Robofestمســابقة يف  للمشــاركة 

 Technology

1. ســتقوم الجمعية العربية للروبوت مبســاعدة الفريق/الفرق التي شــاركت يف املســابقة ولديها فكرة قابلة للتســجيل 
كرباءة اخرتاع ضمن امكاناتها وبناًء عىل رغبة واتفاق الطرفني .

2. ميكن للجمعية املساعدة يف الربط بني املستثمرين املهتمني بصناعة الروبوت والفرق التي لديها منتج قابل للتطوير 
والتسويق وترغب بذلك وبناء عىل اتفاق بني الجمعية والفرق الفائزة
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استامرة تقييم مسابقة املبتكرين الشباب -رئيس املحكمني

اسم املرشوع

املدرسة
/
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استامرة تقييم مسابقة املبتكرين يف الصناعة -رئيس املحكمني

اسم املرشوع

املدرسة
/
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الفصل الثالث

مسابقة تتبع الخط

التعريف باملسابقة 

تهــدف مســابقة تتبــع الخــط إىل تصميــم وبرمجة روبــوت ذايت الحركة قادر عىل تتبع مســار محــدد موجود عىل مضــامر معد خصيصا 
لتلك الغاية يف أرسع وقت ممكن . تنقســم املســابقة إىل مســتويني منفصلني , مســتوى مبتدئ ومســتوى متقدم بناءا عيل 

التعليامت والرشوط الواردة يف هذا الدليل .
وقد تــم تصميم هذه املسابقة من خــالل فريق عمل الجمعيــة العربية للروبوت و الذكاء االصطناعي عام 2011 وتم العمل بها أول 
مــرة يف البطولــة العربية للروبوت عام 2011م وتواىل اســتخدامها يف العديد من املســابقات املحليــة والعربية يف االردن وقطر 
والكويــت ولبنــان ومرص واليمن وغريها من الدول العربية وقد أصبحت املســابقة معتمدة مــن قبل الجمعية العربية للروبوت كإحدى 

املسابقات العربية التي ترشف عليها الجمعية .
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• يتكون كل فريق من 2 ايل 4 مشاركني باإلضافة إىل املدرب .

• أال يزيد سن املشارك عن 15 سنة وال يقل عن 9 سنوات من تاريخ أجراء املسابقة

•  يتكون كل فريق من 2 ايل 4 مشاركني باإلضافة إىل املدرب.

•  أال يزيد سن املشارك عن 18 سنة وال يقل عن 9 سنوات من تاريخ اجراء املسابقة

1. يف حاله االشرتاك يف املستوى املبتدئ باملسابقة يسمح بأستخدام روبوتات من األنواع التالية: ) Lego و  Vex و
 fischer technique ( فقط اما يف حاله االشرتاك يف املستوى املتقدم باملسابقة فيسمح باستخدام اي نوع من انواع الروبوتات 

بغض النظر عن الرشكة املنتجة او املصنعة أو عدد القطع او املوديل.
2. الحد االقيص ألبعاد الروبوت هي : 25x25 سم واالرتفاع غري محدد.

3. يجب ان يكون الروبوت ذايت التحكم وال يسمح باستخدام أجهزة التحكم عن بعد.
4. يسمح باستخدام أي نوع من انواع القطع املتوفرة لتصميم الروبوت رشيطة أال يتم رشاء الروبوت جاهزا )وهو أي جهاز 

) روبوت ( يباع مركب ومربمج مسبقاً ألداء وظائف محددة مثالً )سومو - تتبع خط ( عىل شكل منتج تجاري يكون متوفر يف األسواق( 
ويحق للجنة الفنية استبعاد اي روبوت اذا ثبت انه روبوت جاهز وذلك يف مرحلة املعاينة ويعترب قرارها قطعي يف هذا املجال . 

5.  يستخدم الفريق نفس الروبوت يف جميع مراحل املسابقة.

رشوط تكوين الفريق

مواصفات الروبوت للمستويني )املبتدئ / املتقدم (

 أوالً املستوى املبتدئ : 

ثانياً املستوى املتقدم : 
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مواصفات املضامر واملسار

أ .مواصفات عامة :

ب . املستوى املبتدئ : 

1. تتكون املسابقة من 3 مضامري مختلفة يتم االعالن عن املسار الخاص بأول مضامرين قبل بدء املسابقة بفرتة شهر عىل
 االقل أما املضامر الثالث يتم اعالنها يوم املسابقة نفسه.

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. حدود منطقة البداية تكون باللون االصفر بأبعاد 30 سم طول* 25 سم عرض وسمك 1 سم.

5. النهاية تكون عبارة عن مربع سوداء بأبعاد 30 سم * 30 سم.

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

 كل خط عن االخر مبقدار 15 سم عيل االقل 

2. يف حال وجود التفاف معني يف املسار يكون هذا االلتفاف بزاوية مقدارها 90 درجة.

 3. يف املضامر االول: يحتوي املسار عىل خطوط متقطعة طول التقطع 10 سم وتكون املدة الزمنية

لهذه املحاولة  120 ثانية .

4. يف املضامر الثاين : يضاف للمسار طريق مسدود  أو أكرث طول هذا الطريق املسدود 10سم 

 وتكون املدة الزمنية لهذه املحاولة   )180 ثانية ( .

5. يف املضامر الثالث : سوف يتم االعالن عن اللوحة أثناء املسابقة بنفس التحديات

 املتواجدة يف املرحلة االويل والثانية ووتكون املدة الزمنية لهذه املحاولة )300 ثانية (
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جـ . املستوى املتقدم : 

1. عبارة عن لوحة بيضاء غري المعة أبعادها 240 × 120 سم تحتوي عىل املسار حيث يبعد كل خط عن االخر مبقدار 15 سم عىل االقل 
2. .يف املضامر األول: تضاف التحديات التالية عىل تحديات املستوى املبتدئ.

• مسار منحني مرسوم بنصف قطر ال يقل عن 25 سم .
• مسار متقطع طول التقطع ال يزيد عن 5 سم.

.T تقاطعات عىل شكل حرف •
• تقاطعات عىل شكل + .

• طريق مسدود.
3.  يف املضامر الثاين تضاف التحديات التالية :

• تقاطعات عند الزوايا بحيث ال يزيد التقطع عن 5 سم .
• عوائق بأماكن متفرقة:

• اسطوانية الشكل بقطر 6 سم )+/- 1 سم ( وارتفاع ال يقل عن 11 سم .
• وزن العائق ال يقل عن 350 غرام. 

• توضع هذه العوائق عىل املسارات املستقيمة بأماكن محددة يتم اختيارها عشوائيا قبيل البدء باملحاولة. 
• يوضع العائق بعيد عن اي تحدي أخر ) تقاطعات, منحنيات, تقطعات, طرق مســدودة .... الخ ( أو مســار أخر او حدود الحلبة  مبســافة 

ال تقل عن 25 سم .
4. ال يسمح بتغيري برمجة الروبوت  بعد تحديد أماكن العائق.

5. ال يسمح بتحريك العائق من قبل الروبوت )إبعاد العائق عن املكان الذي وضع به ( .
6. يف املضامر الثالث : سوف يعلن عن املسار أثناء املسابقة بنفس التحديات املذكورة أعاله .
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آلية املسابقة:

 مراحل املسابقة : 

1. املعايرة: 

2. مراحل املسابقة : 

4.الدرجات الخاصة بكل مضامر  : 

3. نظام النقاط :  مينح كل فريق محاولتني عىل املضامر يتم احتساب أعىل درجة منها يف كل محاولة.

يسمح لكل فريق بعمل معايرة الختبار الروبوت عىل املضامر ومعاينته ملدة ال تزيد عن 3 دقائق

 متر املسابقة مبرحلتني : 1. املرحلة التمهيدية 
                                                      2. مرحلة اللعب ) املستوى املبتدئ - املستوى املتقدم ( .

• املضامر االول: %20            • املضامر الثاين: %20          • املضامر الثالث 60%

املضامر االول  : 

1. يحتوي هذا املضامر عىل مسارات متقطعة يف أماكن مختلفة طول التقطع 10سم وال يوجد طريق مسدود.

2. زمن املحاولة ال يتعدى دقيقتني.

املضامر الثاين: 

1. يحتوي هذا املضامر عىل مسارات متقطعة يف أماكن مختلفة طول التقطع 10سم.

2. يوجد طريق مسدود أو أكرث حيث يبلغ طوله 10 سم.

3. زمن املحاولة ال يتعدى ثالث دقائق.

أ. املرحلة التمهيدية
قبل  بدء مراحل املســابقة  يتم مرور الفرق املشــاركة عىل لجنة خاصة  يف غرفة مغلقة دون تواجد املدرب وذلك  ألختبار املتســابقني  يف 

التصميم والربمجة الخاصة بالروبوت و اختبار أبعاد الروبوت وفق ما جاء يف الدليل
  للتأكــد مــن درايتهــم الكاملــة وقدرتهم عىل رشح ما قاموا بــه و يف حاله نجاح الفريق يف أجتياز االختبار يتم أعطائه امللصق الذي يحمل كود 
الروبوت الخاص به ويف حالة عدم أجتيازه لالختبار يتم اعطاء وقت اضايف تحدده لجنة الحكم ليتمكن الفريق من مراجعة عمله والتقدم لالختبار 

مرة أخرى.

ب. مرحلة اللعب ) املستوى املبتدئ - املستوى املتقدم ( 
1. املستوى املبتدئ
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مالحظة : 
النامذج التوضيحية للمضامر األول واملضامر الثاين يف املستوى املبتدئ وال يشرتط وجودها يف 

املسابقة 
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املضامر الثالث  ) مفاجئة املسابقة ) :  

1. تجري املنافسة عىل هذا املضامر داخل قاعة مغلقة ومينع فيها دخول املدرب او املرشف للفريق.
2. يف هــذا املضــامر يخــوض كل فريــق محاولتــني تشــمل جميع التحديات الســابقة عــىل مضامر مصمم مــن قبل الجمعيــة العربية 
للروبوت  والذكاء االصطناعي ويكون غري معلن ومل يســبق اســتخدامه يف البطوالت أو التصفيات الســابقة ويتم االعالن عنها عند 

بدء املحاولة.
3. تعطي الفرق فرتة زمنية تحددها لجنة التحكيم لربمجة الروبوت والتعديل عليه قبل بدء هذه املحاولة.

1. يحتوي هذا املضامر عىل مسار منحني و مسار متقطع طول التقطع ال يزيد عن 5 سم يف املسارات املستقيمة 

أواملنحنية و تقطعات عىل شكل حرف T و تقطعات عىل شكل و طرق مسدودة.

2. زمن املحاولة ال يتعدى ثالث دقائق.

1. يحتوي هذا املضامر عىل مسار به:

• تقطعات عند الزوايا بحيث ال يزيد طول التقطع عن 5 سم

• عوائق بأماكن متفرقة

 2. زمن املحاولة ال يتعدى خمس دقائق

منوذج توضيحي للمضامر
 األول - مستوى متقدم

منوذج توضيحي للمضامر
 الثاين - مستوى متقدم

جـ . املستوى املتقدم :

املضامر االول

املضامر الثانية
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املضامر الثالثة  ) مفاجئة املسابقة ) :  

د .  إحتساب الدرجات:

1.تجري املنافسة عىل هذا املضامر داخل قاعة مغلقة ومينع فيها دخول املدرب أو املرشف للفريق.
2. يف هــــذه املضامر يخــــوض كل فريق محاولتني  تشــــمل 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  هذه املحاولة.
3. تعطى الفرق فرتة زمنية قدرها خمس دقائق وذلك لربمجة الروبوت والتعديل عليه قبل بدء هذة املحاولة .

تحتسب الدرجات لجميع املضامري وفقا للمعادلة التالية:

• درجة الفريق

1. مينع منعا باتا ملس الروبوت او تحريكه  واي ملس للروبوت يحصل الفريق عىل درجة صفر يف املحاولة.
2.  مينح الفريق زمن قدره دقيقتان من لحظة االعالن عن دوره حسب الجدول الزمني املعلن ويحصل الفريق عىل درجة صفر للمحاولة 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 لألقصاء من املسابقة .
4.  يتم اقصاء الفرق املشاركة والتي تثبت للحكام تدخل املرشف بشكل مبارش او غريه يف برمجة الروبوت .

5.  يعترب الروبوت قد خرج من املسار يف الحاالت التالىة حيث يتم احتساب الزمن الكيل وقياس املسافة املقطوعة .
• خروجه بشكل كيل من املسار وعدم قدرته عىل الرجوع مرة اخري.

•  الخروج من املسار والدخول يف مسار أخر.
• خروجه من املسار بسبب عائق وعدم الرجوع عىل نفس املسار املستقيم.

6. يف حــال رجــوع الروبــوت لنقطــة البداية يتم احتســاب الزمن الكيل مع احتســاب املســافة التــي قطعها ذهابا فقط امــا يف حاله رجوعه لنقطــة البداية ثم عودته 
للمسار الصحيح دون خروج من املسار يتم اكامل الزمن بشكل عادي واحتسابه يف حال وصوله للنهاية .

7. يف حال حدوث أي ترصف أو سلوك غري مذكور رصاحًة يف هذا الدليل، يرتك للجنة التحكيم اتخاذ القرار املناسب وإبالغه للفريق.   

طول املسار الرئييس                       
                                  الزمن الكيل املقطوع 

طول املسار الرئييس املقطوع بشكل صحيح                                 

درجة الفريق  x  درجة املضامر   
الدرجة العظمى للمضامر 

 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 للمضامر:

العقوبات واملمنوعات:

درجة الفريق  =

درجة الفريق  =

الدرجة النهائية للفريق  =

مالحظات عامة :
• يعرف املسار الرئييس عيل انه طول أقرص مسار بني نقطة البداية والنهاية 

•  تعرف الدرجة العظمي للمضامر عيل أنها أعيل درجة حصل عليها أي فريق يف املضامر 

الزمن الكيل املقدر لكل مضامر
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املدرسة / الجهة

املحاولة الثانيةاملحاولة األوىل
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 األسئلة األكرث تكرارا 
مسابقة تتبع الخط 

النقطة  هي  وما  ؟  املسار  عن  خروج  هذا  يعترب  هل   , املتقدم  للمستوى  الخط  تتبع  مسابقة  يف  العائق  تجاوز  حال  يف   .1
املسموح الرجوع لها بعد تجاوز هذا العائق ؟

يسمح للروبوت ان يخرج من املسار لتفادي العائق برشط أن يرجع الروبوت لنفس املسار اي انه اليجوز تخطي اي تحدي آخر كالزوايا 
او تقطعات او منحنيات عند خروج الروبوت من املسار.

2. ما هي مواصفات العائق يف مسابقة  تتبع الخط للمستوى املتقدم ؟
ابعاد العائق ووزنه موجوده بالدليل عىل شكل اسطوانة بقطر 6سم  ووزن 350غم وال يقل ارتفاعه عن 11 سم. ممنوع تحريك 

العائق ولكن يسمح بلمسه دون تحريكه او ازالته. 
3. هل هناك حواجز يف مسابقة تتبع الخط للمسوى املبتدئ ؟

االجابة : ال يوجد حواجز يف املستوى املبتدئ.
4 - أين يوضع العائق يف مسابقة تتبع الخط للمستوى املتقدم ؟

يوضع العائق فقط يف املسار املستقيم ويبعد عن اي تحدي آخر )زاوية أو منحنى أو تقطع( مسافة كافية مذكورة بالدليل, يف 
املستوى املتقدم املضامر الثاين يوضع عائق واحد فقط ويف املضامر الثالث سيكون هناك عائقان. يتم اختيار اماكن العوائق 

عشوائيا قبل بدئ كل محاولة من بني األماكن املبينة يف املسار.

5 .نسبة اىل النقطة التي تم تعريف املسار الرئييس بها بانه أقرص مسار بني نقطة البداية والنهاية , هل يعترب هذا املسار 
)مسار اللون االحمر( صحيحا ؟

نعم هذا ملسار مقبول وسيقوم الحكم باحتساب الزمن املستغرق لهذا املسار واملسافة املقطوعة .
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6. ارجو إعطاء مثال مفصل عىل الية احتساب النقاط يف مسابقة تتبع الخط 
- يف حال إكامل املسار بشكل صحيح والوصول اىل نقطة النهاية :

درجة الفريق = طول املسار الرئييس / الزمن الكيل املستغرق 
الدرجة النهائية للفريق = )درجة الفريق (× )درجة املضامر ( / )الدرجة العظمى للمضامر(

الدرجة العظمى للمضامر = هي الدرجة األعىل بني درجات الفرق يف املضامر وميثلها الدرجة باللون االحمر بالجدول ادناه

اشرتك يف املضامر االول ملسابقة تتبع الخط املستوى املتقدم اربعة فرق وكانت النتائج كالتايل :

تعترب الحاالت التالية تتبع للمسار بشكل كامل وصحيح ولكن املسافة املقطوعة بكال الحالتني ستكون هي أقرص مسار .

-يف حال عدم إكامل املسار بشكل صحيح وعدم الوصول اىل نقطة النهاية :
درجة الفريق = طول املسار الرئييس املقطوع بشكل صحيح / الزمن الكيل املقدر لكل جولة 

الدرجة النهائية للفريق = )درجة الفريق (× )درجة املضامر ( / )الدرجة العظمى للمضامر(
الدرجة العظمى للمرحلة = هي الدرجة األعىل بني درجات الفرق يف املرحلة وميثلها الدرجة باللون االحمر بالجدول ادناه

اشرتك يف املضامر االول ملسابقة تتبع الخط املستوى املتقدم اربعة فرق وكانت النتائج كالتايل :
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7. يف حال قام الروبوت بتتبع املسار االحمر يف الشكل املجاور , وقام بالخروج من املسار كام هو موضح , فام هي املسافة 
املقطوعة بشكل صحيح ؟

حسب تعريف املسار الرئييس بالدليل فإن املسافة املقطوعة بشكل صحيح ستكون هي املسافة املوضحة باللون األزرق عىل 
نفس الشكل املجاور .

8. ما هو االجراء املناسب يف حال خروج الروبوت من مسار ودخوله يف مسار اخر دون قصد ؟

يتم ايقاف املحاولة وقياس املسافة املقطوعة بشكل صحيح ) لنقطة خروجه عن املسار الصحيح ( واحتساب الزمن الكيل للمحاولة 
وتطبيق طريقة احتساب درجة الفريق 

9. ما هي عقوبة تحريك او إزالة العائق يف مسابقة تتبع الخط للمستوى املتقدم ؟

- يف حالة عدم اجتياز العائق بشكل صحيح :
يتم إضافة 15 ثانية عىل الوقت املستغرق وملرة واحدة لنفس العائق سواء أكمل املسار او مل يكمله .

- يف حال اجتياز العائق بشكل صحيح  :
يحصل الفريق عىل تخفيض من الوقت املستغرق  5 ثواين وملرة واحدة لنفس العائق سواء أكمل املسار او مل يكمله  .
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الفصل الرابع

مسابقة السومو
التعريف باملسابقة 

مسابقة السومو ھي منافسة بین روبوتین مبواصفات محددة حیث یسعى كل منھام إىل دفع الروبوت

اآلخر اىل خارج الحلبة الدائریة التي أعدت خصیصا لھذه الغایة حیث تتكون املنافسة من ثالث جوالت مدة كل

.منھا ثالث دقائق، مامل یحدث متدید أو اضافة جولة حسب التعليامت املعلنة

ة العربية للروبوت والذكاء االصطناعي  عام 2011 وتم العمل بها أول مرة  ـ ـالل فريق عمل الجمعيـ ـم تصميمها من خـ وقد تـ

يف البطولة العربية للروبوت عام 2011م وتواىل استخدامها يف العديد من املسابقات املحلية والعربية يف االردن وقطر 

والكويت ولبنان ومرص واليمن وغريها من الدول العربية وقد أصبحت املسابقة معتمدة من قبل الجمعية العربية للروبوت 

والذكاء االصطناعي كإحدي املسابقات العربية التي ترشف عليها الجمعية .
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أوال : رشوط ومواصفات الروبوت

1. تحتوي املسابقة عىل مستويني, املستوى املبتدئ واملستوى املتقدم حيث يسمح بأستخدام روبوتات من األنواع 
التالية: ) Lego و  Vex و fischer technique ( فقط يف املستوى املبتدئ, أما يف املستوى املتقدم فيسمح باستخدام 

أي نوع من أنواع الروبوتات.
2.  الحد األقىص لوزن الروبوت هو 30 نيوتن.

3. يسمح باستخدام أي نوع من انواع القطع املتوفرة لتصميم الروبوت رشيطة أال يتم رشاء الروبوت جاهزا وهو أي جهاز 
) روبوت ( يباع مركب ومربمج مسبقاً ألداء وظائف محددة مثالً )سومو - تتبع خط ( عىل شكل منتج تجاري يكون متوفر يف 
األسواق ويحق للجنة الفنية استبعاد اي روبوت اذا ثبت انه روبوت جاهز وذلك يف مرحلة املعاينة ويعترب قرارها قطعي 

يف هذا املجال . 
خالل  من  وعمودي  أفقي  بشكل  االبعاد  قياس  ويتم  محدد  غري  واالرتفاع  سم    20×20 بها  املسموح  الروبوت  أبعاد   .4

صندوق معتمد من قبل لجنة التحكيم أياً من أجزائه
5. ميكن ان تتغري أبعاد الروبوت بعد بدء السباق ولكن دون انفصال أيه اجزاء والحفاظ عىل كونه جسام مركزيا واحداً.

6.  ال يسمح باستعامل أي اجهزة تشويش مثل IR أو LED التي قد تتسبب يف عجز أجهز االستشعار الخاصة بالفريق االخر 
وال يسمح باستخدام قطع او اجهزة  تؤثر عىل أداء أجهزة االستشعار للفريق الخصم

7.  ال يسمح باالجزاء التي ميكن ان تتسبب يف االرضار بالحلبة وال يسمح بتعمد االرضار يف الروبوت املنافس.
8. ال يسمح باستعامل االجهزة التي تخزن السوائل /البودرة /الغازات او غريها من املواد التي قد تستعمل يف القذف 

عىل الروبوت الخصم.
الحلبة  الروبوت يف  تثبيت  او اي الصق يعمل عىل  بأجهزة شفط هواء او مغناطيس  9. يسمح بعجالت عادية غري مجهزة 

بشكل غري طبيعي ويتم تقدير ذلك من قبل حكم اللقاء.
الروبوت يف مكان واضح من هيكل  الفريق عىل  رقم  بدء املسابقة ويوضع  الروبوت مبجرد  تغيري  او  تبديل  10.  اليجوز 

الروبوت ويف حاله اكتشاف تالعب او 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
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

أوال : املستوى املبتدئ 
1. يتكون كل فريق من 2 اىل 4 مشاركني  باإلضافة إىل املدرب .
2. أن ال يزيد سن املشارك عن 15 سنة وال يقل عن 9 سنوات  من 

تاريخ إجراء املسابقة .
ثانيا:  املستوى املتقدم 

1. يتكون كل فريق من 2 اىل 4 مشاركني  باإلضافة إىل املدرب.
2. أن ال يزيد سن املشارك عن 18 سنة وال يقل عن 12 سنة من 

تاريخ اجراء املسابقة .

ثانيا : الفريق
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رابعا: آلية املسابقة
تنقسم املسابقة اىل مرحلتني:
املرحلة االويل : ) مرحلة االختبار(

يتم فيها مرور الفرق املشاركة عىل لجنة خاصة  يف غرفة مغلقة بدون تواجد املدرب معهم وذلك بغرض أختبار املتسابقني  يف 
كأل مــن التصميــم والربمجــة الخاصة بالروبــوت  والتأكد من درايتهم الكاملة وقدرتهم عىل رشح ما قامــوا به أثناء فرتة التدريب وان 
مــن قــام بكافة العمل هم املشــاركون أنفســهم و يف حاله نجاح الفريق يف أجتياز االختبار يتــم أعطائه امللصق الذي يحمل كود 
الروبــوت الخــاص به ليتمكن من االنتقال اىل املرحلة الثانية من املســابقة ويف حالة عــدم أجتيازه لالختبار يتم اعطائه وقتاً اضافياً 

تراه الحكام مناسبا ليتمكن الفريق من مراجعة عمله والتقدم لالختبار مرة أخرى .  

ملرحلة الثانية : املباراة  
قواعد وأحكام املسابقة

1- يتم إجراء قرعة لتحديد الروبوت الذي يوضع عيل الحلبة اوالً يف الجولة االويل ) حتى يف حالة التوقف واالستئناف التي سرتد الحقا(عىل 
ان يوضع الروبوت االخر عيل الحلبة اوال يف الجولة الثانية وهكذا

2- يوضــع الروبــوت عــيل الحلبة خلف امتداد خطي البداية يف منتصف الحلبة داخل املنطقة الصفراء املوضحة يف الشــكل املجاور وباالتجاه 
الذي يراه الفريق مناسبا.

3- عندمــا يعلــن الحكــم  بدايــة الجولة يقوم كل العب من الفرق املنافســة بتشــغيل الروبوت الخاص به وال يســمح للروبــوت بالحركة قبل مرور 
خمس ثواين من صافرة البداية .

4- تبدأ الروبوتات باملناورة والحركة والتدافع ملحاولة كل منهام إخراج الروبوت االخر من حلبة السباق. 
5- تنتهي الجولة عند حصول اي من الروبوتني عيل نقطة سومو

6- يحصل الفريق عيل نقطة سومو اذا تحقق اياً مام ييل:
                 • مالمسة الروبوت املنافس او جزء منه لالرض

                  • حصول الفريق املناقس عيل ثالثة انذارات يف نفس الجولة 
7- يفوز باملبارة الروبوت الذي يحصل عيل نقطتي سومو .

8- يف حال حدوث تشابك بني الروبوتني أدي ايل توقفهام متاما ملدة 30 ثانية, يتم ايقاف الجولة واعادة الروبوتني لنقطة البداية ويستأنف 
اللعب من جديد الستكامل الوقت املتبقي من الجولة وفق نفس االجراءات السابقة .

9- الوقت بني كل جولتني دقيقة واحده.
10- يحق لكل فريق وقت مستقطع بني الجوالت مدته 5 دقائق وملرة واحدة خالل املباراة .

11- مدة الجولة 3 دقائق باالضافة ايل الثواين الخمسة قبل حركة الروبوتني.
12- يف حال انتهاء الجولة الثالثة وكان الفريقان متعادلني بنقاط السومو يتم اجراء جولة رابعة ويف حال استمرار التعادل يتم الرجوع لالنذارات 
ويفوز باملباراة الفريق االقل حصوال عيل انذارات  وف حال التعادل يف عدد االنذارات يحدد الحكم الفريق الفائز وفقا لالفضلية يف املناورة 

واالسرتاتيجيات املتبعه خالل الجوالت األربع.
13- يف حال فوز الفريق يف البطولة املحلية يتأهل الفريق للمشاركة يف البطولة العربية للروبوت ثم للمشاركة يف مسابقة

 ال Bottle Sumo الخاصة مبســابقة ال Robofest التي يشــارك يف تنظيمها جامعة  Lawrence Technology االمريكية والتي تقام يف 
الواليات املتحدة االمريكية .



42
جميع الحقوق محفوظة لدى الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي 2019

1- االخطاء التي تؤدي ايل حرمان الفريق من املشاركة او إكامل املباراة :
•  صدور ألفاظ او أخطاء تتعارض مع قيمنا ومنها ) الشتم, االهانة, حركات غري الئقة ( إما من اعضاء الفريق او الروبوت

•  اذا ثبت لللجة التحكيم وجود تدخل للمدرب يف الربمجة أو إصالح الروبوت خالل الجوالت
2- االنذارات وهي :

• دخول الالعب أو أحد أعضاء الفريق حلبة السومو أثناء املباراة وبدون إذن من حكم اللقاء.
• قيام الالعب او أحد أعضاء الفريق بوضع أدوات معينة داخل الحلبة  ملساعده او إعاقة الروبوت

• مجادلة الحكم لتشتيت تركيزه أو إضاعة الوقت
• تحرك الروبوتات خالل الثواين الخمس األوىل من الجولة .

3- يف حــال حرمــان الفريق بســبب ســوء الســلوك أو التطاول عىل لجنــة التحكيم يتم إيقاف املبــاراة ومينع الفريق من 
تكمله البطولة ويشطب جميع نتائجه ويرفع تقرير للهيئة املنظمة للبطولة التخاذ اإلجراءات املناسبة. 

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

5. يف حال حدوث أي ترصف أو سلوك غري مذكور رصاحًة يف هذا الدليل، يرتك للجنة التحكيم اتخاذ القرار 

املناسب وإبالغه للفريق.   

املخالفات
تنقسم املخالفات يف مباريات السومو إىل:

تحتسب نقطة سومو عند خروج الروبوت عن اإلطار األبيض ومالمسته كليا او جزء منه األرض
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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     
تدخل الالعب
مجادلة الحكم

تحرك الربوت خالل
الثواين الخمس

 االوىل

مجموع النقاط
الفريق الفائز

إذا انسحب أحد 
الفريقني أو ُحرم:
سبب األنسحاب:

منوذج تحكيم املسابقة

اسم الحكم:

 A توقيع الفريقB توقيع الفريق

توقيع الحكم:
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مسابقة الدولة املستضيفة 

هي مســابقة أو اكرث ترتك حرية اختيارها للجهة املنظمة واملستضيفة لكل دول ويف هذا 

العام قررت اللجنة  الفنية املشكلة وبالتعاون مع الجهة املنظمة  يف جمهورية مرص العربية 

من اختيار مسابقتني هام  مسابقة كرة القدم ومسابقة العروض  

التعريف باملسابقة 
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التعريف باملسابقة 

الفصل الخامس

مسابقة كرة القدم

مســابقة كرة القدم هي عبارة عن  تحالف فریقین مقابل فریقین أخریین باســتخدام روبوت مســتقل لكل فریق  حيث أن الھدف من 
املسابقة زرع روح التعاون بین الفرق املشاركة.

وقد تــم تصميمها من خــالل فريق عمل الجمعيــة العربية للروبوت والذكاء االصطناعي عام 2019 من قبل اللجنة املشكلة بقرار من 
الهيئة االدارية للجمعية لتطوير املســابقة للنســخة الثالثة والتي ســيعمل بها ابتداءا من البطولة العربية الثالثة عرش والتي ســتقام 

يف مرص يف اذار 2020.



46
جميع الحقوق محفوظة لدى الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي 2019

أوال: رشوط تشكيل الفريق
1. أن يتكون كل فريق من 2 ايل 5 مشاركني  باإلضافة إىل املدرب .

2. أال يزيد سن املشارك عن 8 سنوات وال يقل عن 6 سنوات  من تاريخ إجراء املسابقة .

ثانيا: مواصفات امللعب     
1. عبارة عن لوحة من نوع ) Vinyl(  أبعادها 110 × 160 سم.

2. ارتفاع الجدران الجانبية للملعب 10 سم.

ثالثا: مواصفات الروبوت
1. يسمح بأستخدام روبوتات من نوع Wedo 2.0  فقط .

2. الحد األقىص ألبعاد الروبوت هو :) 20 × 20 × 20( سم حيث ال يسمح بتمدد أبعاد الروبوت بعد بداية املباراة. 
.wedo2 3. يسمح باستخدام أي عدد من املحركات واملجسات  ومعالجات

4. ال يشرتط بأن يكون الروبوت ذايت التحكم و يسمح باستخدام أجهزة التحكم عن بعد كمعالجات الWedo2 -  hub  أو باستخدام 
.)WeDo 2.0(  برمجية

5. يسمح بإجراء أي تعديل أو تغيري يف شكل الروبوت ما بني املباريات عيل أال تتغري أبعاده عن األبعاد املذكوره أعاله
6. يســمح بعجالت عادية غري مجهزة بأجهزة شــفط هواء أو مغناطيس أو أي الصق يعمل عيل تثبيت الروبوت يف الحلبة بشــكل 

غري طبيعي ويتم تقدير ذلك من قبل حكم املباراة
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رابعاً: آلية املسابقة

املرحلة االوىل ) مرحله االختبار(:
يف هــذه املرحلــة يتــم اختبــار الفريق باآللية املتبعــة يف عملية الربمجة والتصميــم والخوارزميات  واإلســرتاتيجيات التي يتبعها 

الفريق يف املسابقة . 
املرحلة الثانية ) مرحلة املباراة (: 

1. مدة كل مباراة خمس دقائق مقسمة ايل جولتني مده كل جولة دقيقتني و نصف مع وجود وقت قدره 30 ثانية يفصل ما بني 
الجولتني .

2. يسمح بتحريك الروبوت بالفرتة ما بني الجولتني فقط إذا كان عالقاً من الجولة األوىل و ال ميكن تحريكه خالل الجولة.
3. قبل بداية املباراة يضع كل فريق الروبوت الخاص به يف أي جزء بالنصف الخاص به من عىل األ يتعدى خط الوســط, ثم يقوم 

الحكم بوضع الكرة يف املكان املخصص . 
4. يف حــال احــراز هــدف , يتــم إعطــاء الكــرة للتحالــف املنافــس, ليقــوم بوضعهــا يف أي مــكان بالنصــف الخاص به مــن امللعب 

الستكامل الجولة.
5. ال يسمح ألعضاء الفريق بلمس الروبوت أثناء املباراه دون الرجوع للحكم.

6. يف حالة التصادم أو حدوث ما يعيق حركة أحد الروبوتات أثناء املباراة, يقوم الحكم بالتدخل إلصالح الوضع .
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خامساً: احتساب الدرجات

1. يتم تكريم جميع الفرق املشاركة بجوائز تتضمن افضل تصميم , أفضل برمجة .....وميكن الكرت من فريق الحصول عيل نفس 

الجائزة ويتم تكريم املراكز االويل للفرق بناء عيل الدرجات التي حصلوا عليها خالل االختبار واملباراة 

2. يتم احتساب األهداف بعد نهاية املباراة ويتم احتساب مجموع النقاط لكل فريق من  التحالف الواحد بعد كل مباراه.

3. يتــم احتســاب ثــالث نقــاط يف حالة الفــوز باملباراة, ونقطتــني  يف حاله التعادل,  وأما يف حاله الخســارة يحصــل الفريق عيل 

نقطة واحدة.

4. سيقوم كل فريق بلعب ثالث مباريات و يتم تحديد الفائز عن طريق تحصيل النقاط.

5. يف حــال توقــف الروبــوت عــن الحركــة أثناء املباراة يقــوم الحكم بإشــهار بطاقة صفراء اللون ويتم احتســابها كإنذار ,ويســمح 

للفريق مبحاولة إعادة تشغيل الروبوت خالل املباراة.

6. يف حال حصول فريق عيل ثالثة كروت صفراء يتم استبعادهذا الفريق من املسابقة .

7. يف حال حدوث أي ترصف أو سلوك غري مذكور رصاحًة يف هذا الدليل، يرتك للجنة التحكيم اتخاذ القرار املناسب وإبالغه 

للفريق.   
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منوذج تحكيم مسابقة كرة القدم

توقيع الحكم

المدرسة / الجهة
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الفصل السادس

التعريف باملسابقة 

مســابقة العروض parade تعد من أكرث املســابقات الشــيقة للمشــاركني الصغار حيث تجمع هذه املســابقة بني التصميم 

والربمجة وبني إظهار مواهب األطفال من خالل التصميامت اليدوية التي يبتكرها املشاركون . حيث تكون مهمة الروبوتات 

تتبع خط أسود خلف بعضهام البعض وذلك لعىض املرشوع الخاص بالفريق املشارك , ويتم تغيري موضوع املسابقة سنوياً 

وتحمل املسابقة عنواناَ ملوضوع معني يتغري كل سنة .

ــار هذه املســابقة من ضمن مســابقات Robofest التي تقام برعايــة جامعــة Lawrence Technology  بالواليات  قــد تــم اختي

املتحدة االمريكية لتقام بالبطولة العربية  للروبوت وقد تم تطويرها وترجمتها من قبل اللجنة املشــكلة بقرار من الهيئة  

ــة العربية الثالثــة عرش والتي  ــر املســابقة للنســخة الثالثــة والتي ســيعمل بها ابتداءاً مــن البطول ــة للجمعيــة لتطوي االداري

ستقام  يف مرص يف اذار 2020

مسابقة العروض
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أوال : املواصفات الخاصة بالروبوت 

ثانيا :رشوط تكوين الفريق

1. يسمح بأستخدام اي نوع من انواع الروبوتات ذاتية التحكم كام يسمح بأستخدام اي عدد من املحركات و املعالجات والحساسات
2. يجب ان يتواجد مكان بالروبوت لحمل علم صغري يحتوي عىل كود الروبوت والذي يتم الحصول عليه من لجنة االختبار.

3. يفضل تواجد تفاعل ال سليك بني الروبوت وبني املشاركني مثل استخدام مجسات الصوت او غريها.
4. ال يوجد حد أقيص لوزن او ارتفاع الروبوت و يجب اال يزيد عرض الروبوت عن 35 سم .

5. يجب ان يحتوي الشكل الفني الذي يتم سحبه بوساطة الروبوت أو ) الروبوت نفسه يف حاله عدم جره لشكل فني ( عىل حاجز 
طوله عىل االقل 10 سم وعرض 28 سم وان يكون عىل ارتفاع 2.54  سم عن سطح االرض ليتمكن الروبوت املتواجد خلفة من 

الشعور به والتوقف  بالوقت املناسب.
6. يف حال زياده طول  الروبوت عن 35 سم يجب تقسيم الروبوت اىل اجزاء ال تتعدي ال35 سم.

7. يجيب ان يتم برمجة الروبوت ليتمكن من تتبع املسار االسود  عىل سطح المع.
8. يجب ان يستطيع الروبوت التحرك يف اتجاه عقارب الساعة او عكس اتجاه عقارب الساعة .

9. يجب ان يشعر الروبوت بوجود روبوت أخر امامه والوقوف عىل مسافة مناسبه منه لتفادي االصطدام  بالروبوت االخر 
يجب ان تكون رسعة الروبوت  بني 9 سم /ثانية و 18 سم / ثانية ويتم اظهارها عىل شاشة الروبوت اثناء املبارة والتحكيم.

1. یتكون كل فریق من 2 اىل 5 أعضاء باالضافة ايل مدرب

2. ال يتجاوز عمر املشارك 11 سنوات وال یقل عن 9 سنوات من تاریخ أجراء املسابقة

3. يشارك الفريق باملسابقة بروبوت واحد فقط .
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ثالثا : الية املسابقة 
تنقسم املسابقة ايل مرحلتني  :

 املرحلة االويل  : مرحلة االختبار 

يتــم فيهــا مــرور الفــرق املشــاركة عــيل لجنــة خاصــة  يف غرفة مغلقــة وذلك بغــرض أختبــار املتســابقني  يف كل من 
التصميــم والربمجــة الخاصــة بالروبــوت  الخــاص بهم والتأكد مــن درايتهم الكاملــة وقدرتهم عيل رشح ما قامــوا به أثناء 
فرتة التدريب  وتوضيح دور املدرب يف الربمجة والتصميم أنه دوراً إرشادياً وأن من قام بكافة األعامل هم املشاركون 
أنفســهم و يف حال نجاح الفريق يف أجتياز االختبار يتم أعطائه العلم الذي يحمل كود الروبوت الخاص به ليتمكن من 
االنتقــال ايل املرحلــة الثانية من املســابقة ويف حالة عدم اجتيــازه لالختبار يتم اعطائه وقتاً اضافيــاً تراه لجنة التحكيم 

مناسباً ليتمكن الفريق من مراجعة عمله والتقدم لالختبار مرة أخري بعد انتهاء االختبارات لجميع الفرق املشاركة  
 املرحلة الثانية : مرحلة العرض

1. يتم وضع الروبوتات يف املضامر الخاص بالعرض  مصفوفا كل روبوت خلف االخر تفصل 
بينهم مسافة صغرية  

2. يسمح بتواجد مشرتك واحد من الفريق بجوار املضامر 
3. تتكون مرحلة العرض من جولتني  مده كل منهام دقيقتني تبدأ مع صافرة الحكم  ويتم باول جولة

 عرض الروبوتات اثناء تتبعها للخط يف اتجاه عقارب الساعة والجولة االخري اثناء تتبعها للخط  عكس اتجاه
 عقارب الساعة 

4. أثناء الجولة مينع ملس او تحريك الروبوت 
5. يف حاله توقف الروبوت او تعرضه الي مشكلة يتم استبعاده من مضامر العرض

6. يتم أثناء العرض ازالة الروبوتات التي ال تؤدي العرض بالشكل املناسب وفقا للرشوط ويتم 
اتخاد القرار  من قبل لجنة التحكيم  ويتم ازالة الروبوت بواسطة عضو الفريق املتواجد

 بجوار املضامر 
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1. تم تقييم الفرق عن طريق استامرة تقييم يتم تعبئتها بوساطة لجنة التحكيم .
2. يتم اعالن الفرق الفائزة بناء عيل الدرجات املكتسبة اثناء مرحلة االختبار ومرحلة العرض

3.  يحصل كل املشاركني باملسابقة عيل شهاده تقدير ملشاركتهم بالبطولة 
4. يتم تكريم الفرق الفائزة باملراكز املتقدمه كام يوجد جوائز تعطي من قبل  لجنة التحكيم يف حال تقديم اداء مميز 

من الفريق .
5. يف حال تأهل الفريق يتم تأهيله للمشاركة بالبطولة العربية للروبوت ومن ثم ميكن تأهيله للمشاركة مبسابقة 

Robofest   بالواليات املتحدة االمريكية التي تتم تحت رعاية جامعة Lawrence Technology  االمريكية 

رابعا: مضامر املسابقة 

1. تكون ابعاد اللوحة   76.2  × 182.88سم.

2. يتم طباعة اللوحة املضامر عيل لوح ابيض من نوع vinyl  ذو سطح المع .

3. ميكن استخدام الصق اسود اللون لتحديد حواف املضامر بحيث يكون عرضه 5سم ويكون عيل شكل مستطيل ذو 4 اركان 

دائرية .

خامسا : التحكيم والجوائز 

ال يتجاوز طول كل جزء 
من الروبوت 35 سم 

يصعب عيل الروبوت 
الشعور بالروبوت االخر 

مرفوضمقبول
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ينتظر ثم يستكمل البرنامج

ارتفاع 2.5 سم من االرض
وتكون مساحته على االقل 30 
سم*10سم )طول * عرض (

توقيع
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منوذج تقييم مسابقة العرض

بدورهيتدخل

توقيع الحكم
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