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 األولى -عن بُعد  –مسابقة الروبوتات العالمية 

 القواعد واإلرشادات

والتي سيتم إجراؤها عبر اإلنترنت ، 2020لعام ن بُعد في أول مسابقة دولية للروبوت علمشاركة ليسعدنا أن ندعوك 

 .بسبب وباء فيروس كورونا

 

 

 :برعاية المسابقة

 

 

  التسجيل 
لقاء عن بٌعد لشرح 
المسابقة واإلجابة 

 على التساؤالت

  

 
األفراد \يعمل الفريق

 المشروععلى 

 
 تقديم المشروع 

 
 مقابالت عن بُعد 

  

 الفائزين اإلعالن عن 

 
مخيم إسطنبول للبحث 

 والبرمجة



 الملخص

 !روبوت ، ساعدنا: الموضوع-                         إنشاء الروبوت: الفئة

 !مجانا: رسوم التسجيل -                               كل األعمار : العمر

 (للتسجيل https://www.IRCROBOT.orgانتقل إلى . )نوفمبر 10 :آخر موعد للتسجيل-

 نوفمبر.  15: عن بُعد اجتماع عبر اإلنترنت -

 .نوفمبر 30: الموعد النهائي لتقديم المشروع -

 بناء الروبوت الخاص بك، وإنشاء فيديو وملء النموذج عبر موقعنا على الويب : كيفية المشاركة-

(https://www.IRCROBOT.org) 

 

 المكافئات والجوائز

 تذكرة طيران مجانية للمشاركة في مخيم اسطنبول للروبوتات والبرمجة+ دوالر أمريكي  1000: الجائزة األولى

تذكرة طيران مجانية للمشاركة في مخيم اسطنبول للروبوتات والبرمجة+ دوالر أمريكي  600: الجائزة الثانية  

 .تذكرة طيران مجانية للمشاركة في معسكر اسطنبول للروبوتات والبرمجة+ دوالر أمريكي  400: الجائزة الثالثة

 .خبراء من دول مختلفة 6-3التحكيم  سيشرف على

 

 القواعد و القوانين التنظيمية

                            الهدف من المنافسة .1

 ومهاراتهم الخالقة وأفكارهم إبداعهم لمشاركة للطالب منصة توفير إلىمسابقة الروبوتات العالمية  تهدف

 إلى يستند روبوت لتصميم من الممكن أن يشارك طالب بمفرده() معاً كفريق بالعمل مطالبون وهم. البرمجية

 الروبوت تصميم في إبداعهم إظهار على سيعمل المشتركون كذلك الى باإلضافة. تحديده تم الذي الموضوع

 .أو تقديم مخطط ورسومات لبناء الروبوت المقدم بالمشروع التحكيم لجنة إلقناع فيديو انشاء طريق عن

 

 ووزنه الروبوت أبعاد .2

 ال يوجد قيود على حجم الروبوت ووزنه.

https://www.ircrobot.org/


 الروبوت تصميم على القيود .3

 .يجب أال تسبب الروبوتات أي ضرر للبيئة 3.1

 .بالحركة بشكل مستقل أو استخدام جهاز التحكم عن بعديسمح للروبوتات بالتحرك أو القيام  3.2

 .ألسباب تتعلق بالسالمة( التيار المتردد جهد VAC )يحظر استخدام مصادر الطاقة الكهربية  3.3

 .يجب أال تسبب الروبوتات أي خطر على ساحة العرض والمناطق المحيطة بأي شكل من األشكال 3.4

ن حماية أجهزة االستشعار الخاصة بها إذا لزم األمر من أي تدخل بشكل يمكنها م تصمم الروبوتات 3.5

 .خارجي

 

 اللعبة قواعد .4

 المسابقة طريقة 4.1

او تحضير مخطط مفصل لمبنى ووظيفة  يجب على المشاركين بناء روبوت بشكل مسبق 4.1.1

 الروبوت

 .أو فيديو يفّصل ويفّسر المخطط يديو يوضح عمل الروبوت الخاص بهمركون مقطع فيصنع المشا 4.1.2

 www.IRCROBOT.orgيجب على المشاركين تحميل الفيديو وملء نموذج المشروع على  4.1.3

 !ساعدنا! روبوت :الموضوع  4.2

 أي بناء روبوت هدفه مساعدة اإلنسان.

 تحديد الفائز 4.3

 ون أعمال الفرق عبر اإلنترنتويقيمّ  ال،سيتحقق الحكام مما إذا كان الفريق يفي بالمتطلبات أم  4.3.1

 حسب:تقييم المشاريع يكون  4.3.2

 ( 10الصلة بالموضوع )درجات 

 ( 30اإلبداع والتفّرد )درجة 

 درجة( 30) دقة المخطط وصحته\عمل ونجاعة الروبوت 

  درجات( 10في حال كان الفريق مكّون من اكثر من مشترك ) –العمل الجماعي 

 ( 10مهارة العرض )درجات 

اإللكتروني موقعنا زيارة التفاصيل، يرجى من لمزيد  

www.ircRobot.org 

 وبالنجاح لجميع األبطال!


