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The Jubilee Center for Excellence in Educational مركز اليوبيل للتميز التربوي 

يعد مركز اليوبيل للتميز التربوي التابع لمؤسسة الملك الحسين إحدى أشهر حاضنات 

الخبرة والمعرفة في مجال التطوير التعليمي وتوفير الخدمات التعليمية ذات أعلى 

مستويات الجودة في األردن والمنطقة العربية. ومنذ تأسيسه في عام 1998، كّرس 

أفضل  لتوفير  إضافة  التعليمي،  الحقل  في  واالبتكار  التميز  لتحقيق  أعماله  المركز 

بأساليب مبتكرة  العالم  والتكنولوجيا حول  العلوم  والمبادرات في حقول  اإلنجازات 

إلى  التربوي  للتميز  اليوبيل  مركز  لجأ  ذلك،  ولتحقيق  لالهتمام.  ومثيرة  ومشجعة 

من  البارزة  العلمية  المعاهد  مع  الشراكات  وعقد  الدولية  الخبرات  أفضل  استخدام 

جميع أرجاء العالم. وقام المركز بإطالق العديد من المبادرات المتخصصة في مجال 

والبرامج  العلمية  والمسابقات  المؤتمرات  من  العديد  نظم  كما  والتعليم،  التميز 

التدريبية، واستفاد من خدماته عشرات اآلالف من المعلمين والطلبة من جميع أنحاء 

العالم العربي. 

The Jubilee Center for Excellence in Education/ King Hussein Foundation is one of 
the most reputable houses of expertise in educational development and educational 
excellence in Jordan and the Arab region. Since it was founded in 1998, it has been 
dedicated to excellence and innovation in the field of education; and the provision of 
the best achievements and initiatives in the various fields of Science, Technology, 
Engineering & Math (STEM) around the world in creative, stimulating and exciting 
ways. For this purpose, the JCEE has used the best international expertise and has 
made partnerships with prominent scientific institutions in the world. The JCEE has 
launched initiatives, specialized in the field of excellence in education, and organized 
several scientific conferences, competitions, and training programs in Jordan and 
Arab countries. Tens of thousands of teachers and students from around the Arab 
world have benefited from its services throughout the years.



هي تحدي  STEM لطلبة المدارس الذين تتراوح اعمارهم مابين 14 – 18 سنة  يبدء هذا 
التحدي بـتكوين فريق  من ( 3 – 6 )  طلبة تتوزع مهامهم الى ( مدير فريق ، مهندس 

تصنيع ، مهندس تصميم ، مصمم جرافيك ومدير موارد )  . 
ماذا يتطلب من الفريق؟

1- إبراز هوية الفريق  ( األسم،  تصميم لوغو خاص بالفريق والهدف من المشاركة ) .
2- صياغة خطة عمل وآلية دعم ووضع ميزانية المشروع  : فيقوم الفريق بإعداد 

خطة عمل ، ووضع ميزانية  خاصة بالمشروع  و تشجيع الفرق على التعاون والتواصل 
مع رجال االعمال والمؤسسات المهتمة.

3- تصميم سيارة سباق: يستخدم الفريق برامج CAD من أجل تصميم نموذج سيارة 
سباق وفق المواصفات والقوانين العالمية للمسابقة .

معامل  حساب  و  الهوائية  الديناميكيات  تحليل  أجل  من  الهواء  نفق  استخدام   -4

السحب في نفق الرياح االفتراضي  . 
5- انتاج سيارة السباق  : باستخدام برنامج    3D CAM  ( التصنيع بمساعدة الكمبيوتر)  

يقوم الفريق بتقييم استراتيجية التشغيل األكثر كفاءة النتاج  السيارة.
6- فحص السيارة: يتم اختبار الديناميكا الهوائية في أنفاق الرياح والدخان لفحص السيارة .

7- تصميم المنصة: وهو مكان للعرًض إعالميًا يوضح عمل الفريق  خالل جميع مراحل 
المشروع.

القواعد  وفق  السيارات  مواصفات  تحكيم  يتم  السيارات:  مواصفات  تحكيم   -8

والقوانين الخاصة بالسيارة .
9- التحكيم الهندسي : يتم من خالله تحكيم  تصميم السيارة والمراحل التي تم فيها 
سيارات  وانتاج  بتصميم  الخاصة  العلمية  والمعايير  المفاهيم  وفق  التصميم 

الفورموالون .
10- اعداد العرض التقديمي ألداء الفريق الذي يغطي جميع جوانب التحدي. 

لتوثيق  مخصصة  صفحات   10 من  مكونة   : بالمشروع   الخاص  البحث  اعداد    -11

مشروع الفريق و10 صفحات لتوثيق الجانب الهندسي .
12- السباق : يتم التنافس بين الفرق المشاركة الختيار اسرع سيارة في المسابقة .

F1 in schools  ماهي مسابقة

(1) ماذا يتعلم الطلبة المشاركون



تتيح مسابقة                             فرصة رائعة للطلبة لتطوير مجموعة واسعة من 
المهارات المفيدة في بيئة ممتعة ومثيرة  " تبدء من تصميم السيارة  إلى التسويق ، 
ومن  الفيزياء العملية إلى الموازنة " حيث  تلعب مسابقة                            من خالل 
المنافسة الصعبة دوًرا مهًما في إلهام الجيل القادم من المهندسين في جميع أنحاء 
بالثقة  تشعرهم  وملحة  ضرورية  كحاجة  األولويات  ترتيب  مهارة  واكسابهم   العالم. 
واالستقرار والقدرة على اإلنجاز وألننا نرغب دائما في تحقيق األفضل والوصول إلى 
كل ما نريده مدركين جيدا أن استثمارنا للوقت واالستفادة منه يضمن لنا سبل النجاح 

واالرتقاء. 

المسابقة تهدف الى خلق بيئة تعليمية ممتعة ومثيرة للشباب ، لتعلم مفاهيم العلوم 
لمعرفة  المعلومات  تكنولوجيا  والرياضيات STEM وتوظيف  والهندسة  والتكنولوجيا 
التجارية  والعالمة  والتصنيع  والتصميم  الهوائية  والديناميكيا  الفيزياء  عن  المزيد 
اإلعالمية  والمهارات  الجماعي  والعمل  والقيادة  والتسويق  والرعاية  والرسومات 

واالستراتيجية المالية وتطبيقها بطرق مبنية على اسس علمية وتخيلية وتنافسية  . 

 ما الذي تهدف اليه المسابقة ؟

F1in Schools
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(2) ماذا يتعلم الطلبة المشاركون



تستخدم تطبيقات CAD / CAM لتصميم و تصنيع المنتج وفق برامج محددة  ، وتحديًدا 

التصنيع باستخدام الحاسب اآللي. يستخدم برنامج CAM النماذج والمجسمات  التي تم 

إنشاؤها في برنامج CAD لتحويل التصميمات إلى أجزاء مادية. 

 ، النهائية  واألجزاء   ، األولية  النماذج  وتصنيع  لتصميم   CAD / CAM برنامج  يستخدم 

وإدارة اإلنتاج.

 CAD / CAM برامج ال

 ماذا يستخدم الفريق ؟

What is CAD/CAM used for ?

CAD/CAM applications are used to both design a product 

and program manufacturing processes, specifically, CNC 

machining. CAM software uses the models and assemblies 

created in CAD software to generate toolpaths that drive 

machine tools to turn designs into physical parts. CAD/CAM 

software is used to design and manufacture prototypes, 

finished parts, and production runs.

What do the teams use?

   الجدول الزمني للمسابقة

     F1IN SCHOOLS بدء استقبال الفرق املشاركة الستخدام مخترب

اغالق باب التسجيل 

دورة 3DPRINTER , CAD , CAM للمعلمني واملرشفني 

استكامل تدريب الفرق املشاركة 

مسابقة ودية للفرق لفحص سياراتهم 

تسليم اويل للسيارات العطاء رأي الحكام االويل بها لغايات التعديل 

التسليم النهايئ للسيارات 

 F1IN SCHOOLS فعاليات املسابقة السنوية التاسعة للـ

الفعاليةالتاريخ 

2018/12/1

2018/12/1

2019/2/16

2019/1/19

2019/2/9

2019/3/16

2019/4/13

2019/4/20

2019/4/27-26

 بدء تسجيل الفرق الراغبة باملشاركة 

DateActivity

Starting date for receiving participating teams to use the F1 in Schools laboratory

Closing of Registration

Course in 3D Printer, CAM, and CAD o�ered to teachers and supervisors

Concluding the training of participating teams

Friendly match among teams to test their cars

Submitting cars for a preliminary opinion by the referees for modification purposes

Final submission of cars

9th Annual Championship of F1 in Schools

Beginning of registration for interested teams



الرسوم تشمل :
• دورة تدريبية لعدد 2 من معلمي المؤسسة المشاركة لمدة 6 ساعات 

  3D PRINTER , CAD , CAM ,CNC على برامج   
• دورة تدريبية للفريق لمدة  8 ساعات تدريبية بشكل متواصل او متفرق .

• حقيبة المسابقة  والتي تتضمن جميع مستلزمات المسابقة من مواد وادوات وبرامج.
• برامج التصميم المستخدمة في المسابقة .

• امكانية االستفادة من وجود مضمار السباق لتجريب نموذج السيارة وضمن جدول مواعيد 
   يحدد لكل فريق .

• شهادات للمشاركين .
• دروع وجوائز للفرق الفائزة 

 

الفريق             االعضاء يف مركز اليوبيل للتميز الرتبوي                غري االعضاء

* يسمح لكل مؤسسة بالمشاركة بثالثة فرق كحد اعلى .

رسوم المشاركة في المسابقة 

Each institution is allowed a maximum of three teams.
Fees will cover:

• A training course of 8 hours of simultaneous or divided sessions
• Competition kit that contains all necessities for the competition of 
materials, tools and programs
• The design programs to be used in the competition
• Ability to benefit from the racetrack to experiment the car model on, 
within the framework of a set schedule for each team
• Certificates for all participants
• Shields and prizes awarded to winning teams

Members in JCEENon-Members

1000 JDs

900 JDs

الفرق األول 

الفريق الثاين

Team

700 JDs

630 JDs

- Champion`s award ( First  Place )

- Champion`s award (Second  Place )

- Champion`s award (Third  Place )

- Best Engineered Car award

- Innovative Thinking award

- Pit Display award

- Verbal Presentation Award

- Social Media Award

- Team Website Award

- Fia  Woman in MotorSport Award

- Team Work Award

- Best Reacion Time Award

بعد انتهاء الفرق من عملها مع لجنة التحكيم يتم في نهاية اليوم الثاني للمسابقة عمل حفل ختام واعالن
 نتائج الفرق حيث توزع الكؤوس والدروع والميداليات على الفرق الفائزة وتكون الجوائز المعلن عنها كما يلي :

Awards Distributed
A�er the teams are through with the jury, and at the end of the second day of the championship, 

a closing ceremony is organized during which the results are announced and the cups, shields and 

medals are awarded to the winning teams.  �e awards to be announced are the following:

 الجوائز التي توزع

- Research & Development award

- Knock - Out racing Award 

- Fastest Car Award

- Team Sponsorship & Marketing Award

- Team Identity Award

- Judge  Award

F1 in schools  في مسابقة



 يوم المسابقة 

Non-Members Team
• حضور الفرق في الساعة المحددة لبدء المسابقة والمعلن عنها في تعليمات المسابقة .

• توزع الباجات والنشرات الخاصة بالمسابقة على الفرق .
• تركيب المنصة الخاصة بالفريق خالل الوقت المحدد والمعلن عنه حسب برنامج المسابقة . 

• يسمح لالفرقة المشاركة تركيب البوث الخاص بهم في اليوم الذي يسبق يوم انعقاد
  المسابقة وفق ترتيب معين مع اللجنة المنظمة .

• تتوزع الفرق على لجان التحكيم حسب برنامج المسابقة والمعلن عنه والموزع على الفرق 
   المشاركة .

• على الفرق االلتزام بقواعد النظام وااللتزام بجميع تعليمات المسابقة  وكل مخالفة تسجل
   في حق الفريق قد تحجب عنه الجائزة المرشح للفوز بها .

• يتم االعالن عن النتائج بعد انتهاء لجنة التحكيم من عملها والتدقيق بالنتائج .
• اليحق الي فريق االعتراض على نتائج الحكام اال من خالل الطرق الرسمية وفق القواعد

    المعمول بها في االعتراضات .

وصول الفرق وتوزيع الباجات 

تركيب البوث 

اسرتاحة 

البدء يف فعاليات املسابقة 

انتهاء فعاليات اليوم االول 

بدء فعاليات املسابقة يف اليوم الثاين 

اسرتاحة 

استمرار الفعاليات

انتهاء فعاليات املسابقة 

حفل الختام واعالن النتائج

8:30  -   9:30   صباحا
9:30  -    12:00  ظهرا 

12:00 -  2:00 بعد الظهر 
2:00  -   7:00 مساء

7:00   مساء
9:00 صباحا 

2:00 -  3:00   بعد الظهر 
3:00  -  6:00  مساء

6:00   مساء
7:00  مساء 

الفعالية

اليوم

اليوم االول

اليوم الثاين

الزمن

 االعتراضات

يحق للفريق االعتراض حسب نموذج االعتراض الموزع على الفرق وخالل ساعة واحدة فقط 
من حصول المخالفة  ويقدم من خالل القنوات الرسمية الى المشرفين على المسابقة ليصار 

الى مناقشته واخذ القرار من الجهة ذات االختصاص .

 تشكيل لجنة التحكيم و الية التحكيم 

• تتشكل لجنة التحكيم من عدد من المختصين وذوي الخبرة في مجال تحكيم مسابقة الفورموالون والعرض 
  التقديم والتصميم والهندسة والبوسترات واالبحاث وتتوزع اللجان حسب عدد الفرق المشاركة بحيث تتوزع حسب نوع 

  التحكيم الذي يخضع له الفريق .
• يتم تحكيم الفرق حسب المعايير العالمية ووفق قوانين التحكيم الموزعة على الفرق , والمعتمدة عالميا في

   المسابقة العالمية المنعقدة 2018
• يتم تحكيم الفرق حسب الجدول التالي :

• مدة تحكيم الفريق لكل لجنة 20 دقيقة . 
• يتم اختيار الفريق الفائز في البطولة والذي يحصل على اعلى العالمات في المجموع على ان اليكون لديه مخالفات

   قد تحجب عنه الجائزة .
NATIONAL Finals Judging Categories and Point Allocations

Specification & Scrutineering Judging 

Specifications 

Engineering Drawings

Rendering

Quality of Finish and Assembly

Design & Engineering Judging

Design & Engineering Portfolio

Enterprise Judging

Enterprise Portfolio Only Assessment

Team Identity

Pit Display

Marketing & Social Media Judging

Marketing & Sponsorship Strategy

Social Media Strategy

Verbal Presentation Judging

Technique

Composition

Subject Matter

Racing

Time Trials

Reaction Racing

Knock-Out Racing

TOTAL

110 points

20 points

20 points

20 points

180 points

100 points

20 points

60 points

20 points

20 points

80 points

40 points

60 points

110 points

110 points

30 points

1000 points

• مالحظة : هنالك رسوم إضافية مقدارها 5000 آالف اردني للفريق الراغب في المشاركة عالميا يتحملها الفريق نفسه 

- Research & Development award

- Knock - Out racing Award 

- Fastest Car Award

- Team Sponsorship & Marketing Award

- Team Identity Award



مسابقة القوارب

 مواصفات بركة السباق

مواصفات  القارب

 احكام عامة

وهي عبارة عن سباق للقوارب فوق سطح الماء حيث تتحرك القوارب  المصنعة من قبل
 للطلبة ( بصرف  النظر عن المادة المكون منها  شريطة ان تكون غير ضارة بالبيئة او تتفاعل

 مع الماء وتصبح خطرة ) في مضمار في بركة سباحة .

• تمتاز بركة السباق بمواصفات اولومبية حيث تبلغ ابعادها   ( 13 × 25  ) متر 
• تقسم البركة على حارات للسباق  باالبعاد ( 1 × 25 )  متر لكل قارب .

• يتم فصل كل حارة عن االخرى بواسطة حبل قطره  ( 2.5 ) سم .
• تكون الحبال على سطح الماء ويجوز ان يالمسها القارب ويسترشد بها الى نهاية

   المضمار "خط النهاية " .
• الحد االدنى لعمق الماء في البركة 3 امتار .

• الطول   الحد االقصى   ( 30 سم )  .
• العرض الحد االقصى  ( 20 سم ) .

•ال يزيد عن  50 سم . 
• بعد بدء السباق  ( انطالق صفارة البداية ) يمكن للقارب ان يغير شكله او ابعاده  شريطة بقاءه في خانة المضمار

   الخاصة به . والتي عرضها (  1  ) م 

• مهمة السباق هو الوصول الى خط النهاية في اقصر وقت  . 
• عدد اعضاء الفريق  ( 2 ).  

• مدة السباق هو 5 دقائق  للجولة .
• يتم التحكيم على اساس السرعة في عبور المضمار المائي والذي يبلغ طوله (   25  )  م . 

• يجب على القارب ان يصل الى خط النهاية ويالمسه .
• سيتم التأكد األبعاد من قبل المنظمين قبل السباق

• يسمح باستخدام البطاريات وموتورات التحريك والدارات االلكترونية المناسبة بعد االخذ بعين االعتبار االمان . 
• عدم استخدام السوائل في السباق وتحريك القارب .

• يجب عدم تشغيل القارب عن طريق التحكم عن بعد. ويمكن أن يكون التوجيه الذاتي على متنها فقط.
• تصميم القارب وتصنيعه يجب ان يكون من قبل المشاركين وعدم استخدام قارب مصنع مسبقا والتي تباع في 

   االسواق تجاريا  ( االلعاب في االسواق )
• اليجوز دفع القارب باليد عند نقطة البداية  عند انطالقة صفارة بدء السباق .

• يعتمد الزمن االفضل في الجولتين الثالث . 
• سيتم مراقبة خط البداية والنهاية من قبل لجنة التحكيم للتحقق من مالمسة القارب لها لحظة االنطالق ولحظة

   الوصول .
• يستبعد اي قارب التنطبق عليه الشروط من المنافسة 

• يستبعد اي قارب  يقفز الى الخانة المجاورة او ان يعيق القارب االخر في الخانة المجاورة .
• على القارب ان يالمس الماء طيلة فترة السباق  ويستبعد اي قارب يخالف هذه التعليمات .

• في حالى عدم وصول اي قارب  الى خط النهاية  فان القارب الذي يعتبر فائز هو القارب الذي قطع اكبر مسافة من
   بين القوارب المشاركة .

• يسمح بوضع الملصقات  الخاصة بالفريق والجهات الداعمة على القارب  ضمن المقاسات  ( 3 × 2 ) سم  .

السباق االول  : 
يكون من بداية المضمار الى نهايته فقط 

السباق الثاني  : 
يكون من بداية المضمار الى نهايته والعودة الى نقطة البداية 



مشاركات خارجية وارقام عالمية

 شاركت الفريق االردنية عىل مدار السنوات املاضية يف املسابقة العاملية حسب الجدول التايل

اسم املدرسة

 مدرسة اليوبيل

مدرسة الحصاد

مدرسة الرضوان

 مدرسة الحصاد

 مدرسة السيلة

الكلية العلمية االسالمية

مكان املسابقة

االمارات العربية املتحدة

الواليات املتحدة االمريكية

الواليات املتحدة االمريكية

ماليزيا

ماليزيا

سنغافورا

سنة املشاركة

2012

2015

2015

2016

2016

2017

- boat  award ( First  Place )

- boat award (Second  Place )

- boat  award (Third  Place )

 الجوائز التي توزع في مسابقة  القوارب



منوذج تسجيل يف املسابقة السنوية التاسعة للتصميم والتكنولوجيا
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1000700

630

30%

30%  900

: الفریق االول
:الفریق الثاني

....................................................................................

منوذج تسجيل سباق القوارب
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2

طلبة

1

2

 مجاناَ للفریق المشارك في مسابقة الفورمیال ون
۱٥۰ دینار للفرق الغیر مشاركة في مسابقة الفورمیال ون




