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أهداف 

أحكام عامة

١- تسليط الضوء على قضايا ومشاكل عربية و عالمية حيوية وتشجيع الشباب العربي على الدراسة والبحث واالستقصاء.
٢- تأكيد أهمية التعليم التكنولوجي الذي هو أساس التقدم والتنمية

٣-  ا�سهام في إثراء المحتوى ا�لكتروني العربي على شبكة ا�نترنت و نشره محلي� و عربي� و عالمي�.
٤- رفع مستوى الكفاءات العربية في أهم مجاالت العصر الحالي.

٥- غرس مفهوم الذكاء االصطناعي و التكنولوجيا الحديثة في مختلف بقاع الوطن العربي
٦- تحويل الطاقات الشبابية إلى ابتكار حلول للمشاكل التي يواجهها الوطن العربي و العالم.

٧- تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة
٨- منح شهادات خبرة عملية من خالل المشاركة بالمسابقة

٩- منح جوائز مادية و معنوية و وصل رجال أعمال لالستثمار با¹فكار المشاركة

o اللجنة التنظيمية هي الجهة المسؤولة و المخولة للتواصل مع الفرق و ترتيب أوضاعهم.
o يحق للدولة المشاركة اختيار أكثر من شخص للمشاركة بكل مسابقة وبحد أعلى ٥ أشخاص و للدولة المستضيفة حق التعديل بما 

تراه مناسبا �نجاح ا¹ولمبياد .
o  تعد قرارات لجنة التحكيم نهائية وال يحق للطلبة المشاركين أو المرشحين للفوز االعتراض عليه.

تمثل المسابقة منصة للعرب بجميع فئاتهم العمرية الطالق عنانهم و مواهبهم التكنولوجية و تهدف الى:



 الرياضيات و الخوارزميات

٢٠٠$ للمشاركة الواحدة
١٨٠$ اذا تم تسجيل أكثر من مشاركة

٧٥٠$ للخمس مشاركات

حل أكبر عدد من المسائل 

12-18عام        +18 عام      

رسوم المشاركة

طبيعة المشاركة

الموضوع

الفئة العمرية

يمكن المشاركة : 
• بشكل فردي.

• عن طريق المؤسسات ذات العالقة.

• عن طريق أي جهة تعليمية.

معايير تحكيم مساق الرياضيات و الخوارزميات

١. حل أكبر عدد من المشاكل بشكل صحيح.
٢. حل بأسرع وقت ممكن .



البرمجة باستخدام لغة بايثون 

معايير تحكيم مساق البرمجة ا�ول

١- تصميم برنامج يسلم قبل موعد المسابقة بأسبوع.
٢- تسليم توثيق للبحث العلمي الذي قام به المشارك.

٣- توضيح ا¹ثر المجتمعي الذي ينجزه الطالب من خالل 
مشروعه.

٢٠٠$ للمشاركة الواحدة
١٨٠$ اذا تم تسجيل أكثر من مشاركة

٧٥٠$ للخمس مشاركات

تصميم برنامج يحل مشكلة مجتمعية عربية.

رسوم المشاركة

طبيعة المشاركة

الموضوع

الفئة العمرية

يمكن المشاركة : 
• بشكل فردي.

• عن طريق المؤسسات ذات العالقة.

• عن طريق أي جهة تعليمية.

12-18عام        +18 عام      

 و هــي لغــة برمجــة، عالية المســتوى ســهلة التعلــم مفتوحة المصدر قابلة للتوســيع، تعتمد أســلوب البرمجــة الكائنيــة (OOP). لغة بايثون 
ــرة، وُمتعــِددة االســتخدامات، وتســتخدم بشــكل واســع فــي العديــد مــن المجــاالت، كبنــاء البرامــج المســتقلة باســتخدام  هــي لغــة ُمفسَّ
الواجهــات الرســومية وفــي تطبيقــات الويــب، ويمكــن اســتخدامها كلغــة برمجــة نصيــة للتحكــم فــي أداء العديــد مــن البرمجيــات مثــل 
بلنــدر. بشــكل عــام، يمكــن اســتخدام بايثــون لعمــل البرامــج البســيطة للمبتدئيــن، وإنجــاز المشــاريع الضخمــة فــي الوقــت نفســه. غالبــ� مــا 

ُينصح المبتدئين في ميدان البرمجة بتعلم هذه اللغة ¹نها من بين أسرع اللغات البرمجية تعلم�.

تكون المسابقة بمساقين:
المساق ا
ول



معايير تحكيم مساق البرمجة الثاني

١.الفريق الحائز على أعلى عدد من المشاكل المحلولة هو الفريق الفائز.
٢.التحديث كل ساعة على نتائج المسابقة.

٣. في حال التعادل بالنقاط يكون الوقت هو المعيار الحاسم للفائز .
٤.وجود الفريق داخل الحرم المقام فيه المسابقة طيلة فترة ال ٢٤ ساعة المتاحة للمنافسة.

٣٠٠$ للمشاركة الواحدة
٢٦٠$ اذا تم تسجيل أكثر من مشاركة

١٠٠٠$ للخمس مشاركات

عبارة عن ٦ ساعات متواصلة من البرمجة ، بحيث يتم طرح في كل 
ساعة ُمشكلة على المشاركين لحّلها وهكذا حّتى إنقضاء اليوم.

رسوم المشاركة

طبيعة المشاركة

الموضوع

الفئة العمرية

يمكن المشاركة : 
• بشكل فردي.

• عن طريق المؤسسات ذات العالقة.

• عن طريق أي جهة تعليمية.

12-18عام        +18 عام      

المساق الثاني

البرمجة باستخدام لغة بايثون 



تحليل البيانات

معايير تحكيم مساق تحليل البيانات

١- تصميم برنامج يسلم قبل موعد المسابقة بأسبوع.
٢- تسليم توثيق للبحث العلمي الذي قام به المشارك.

٣- توضيح ا¹ثر المجتمعي الذي ينجزه الطالب من خالل مشروعه.

٢٠٠$ للمشاركة الواحدة
١٨٠$ اذا تم تسجيل أكثر من مشاركة

٧٥٠$ للخمس مشاركات

إنشاء نظام كامل لحل مشكلة عربية من خالل تحليل البيانات.

رسوم المشاركة

طبيعة المشاركة

الموضوع

الفئة العمرية

يمكن المشاركة : 
• بشكل فردي.

• عن طريق المؤسسات ذات العالقة.

• عن طريق أي جهة تعليمية.

12-18عام        +18 عام      



النظام المضمن

معايير تحكيم مساق النظام المضمن

١.  فعالية النظام.
٢.  التأثير المجتمعي الذي يحدثه النظام. 

٣.  أن يكون النظام فكرة جديدة أو تحديث لفكرة موجودة بفعالية أكبر

٢٠٠$ للمشاركة الواحدة
١٨٠$ اذا تم تسجيل أكثر من مشاركة

٧٥٠$ للخمس مشاركات

تصميم نظام مضمن يحل مشكلة بتقنية حديثة.

رسوم المشاركة

طبيعة المشاركة

الموضوع

الفئة العمرية

يمكن المشاركة : 
• بشكل فردي.

• عن طريق المؤسسات ذات العالقة.

• عن طريق أي جهة تعليمية.

12-18عام        +18 عام      

النظام المضمن هو نظام أجهزة كمبيوتر قائم على المعالجات الدقيقة مع برنامج مصمم ¹داء وظيفة مخصصة ، إما كنظام 
مستقل أو كجزء من نظام كبير. يوجد في القلب دائرة متكاملة مصممة �جراء العمليات الحسابية للعمليات في الوقت الفعلي



ا
من السيبراني

معايير تحكيم مساق ا�من السيبراني

١. اختراق مواقع مصممة من قبل المختصين
٢. أكثر مشارك يخترق مواقع يحصل على أعلى نقاط 

٣. تحديث كل ساعة للنقاط ، إذا استمر المشارك بمحاولة االختراق ¹كثر من الوقت المحدد يقصى من المسابقة

٢٠٠$ للمشاركة الواحدة
١٨٠$ اذا تم تسجيل أكثر من مشاركة

٧٥٠$ للخمس مشاركات

اختراق أخالقي للمواقع

رسوم المشاركة

طبيعة المشاركة

الموضوع

الفئة العمرية

يمكن المشاركة : 
• بشكل فردي.

• عن طريق المؤسسات ذات العالقة.

• عن طريق أي جهة تعليمية.

12-18عام        +18 عام      

ا¹من السيبراني هو ممارسة حماية ا¹نظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية. التي تهدف عادًة إلى الوصول إلى المعلومات 
الحساسة أو تغييرها أو إتالفها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.
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