ر
Artificial Intelligence and Virtual Robot Contest Series م2021 االفتاضية
االصطناع والروبوت
سلسلة مسابقات الذكاء
ي
ر
االفتاضية
االصطناع والروبوت
معايت سلسلة مسابقات الذكاء
ر
ي

:المعايي اىل
تنقسم
ر
 االنتهاء من جميع المهام.1
اليمجة
 كفاءة ر.2
 مهارة استخدام الحساسات.3
اليمجة
 مهارة استخدام "الحلقات" يف ر.4
python / bl ocks اليمجة
 اتقان مهارة ر.5
 استخدام اللوغارثم الصحيح.6
 اتقان يف ايجاد حلول للمشاكل الذي وجهته.7
 بناء أساس الروبوت بشكل قوي و متماسك.8
 وجود هيكل مناسب النهاء المهمة المطلوبة.9
 استخدام الحساسات الصحيحة.10
 تجميع أجزاء الروبوت يف أماكنها الصحيحة.11
 تقييم عام لشكل الروبوت.12

تعريف المسابقة

Contest definition

A competition focused on the
مسابقة تركز عىل تنمية مهارات طالب المدارس
development of the skills of middle and
التفكت
المتوسطة والثانوية من خالل توظيف
high school students by employing
ر
VEX Code VR اإلبداع لحل المشكالت من خالل
creative thinking to solve problems
ي
 الختبار مهارات البناء واستخدامFusion 360  وthrough the VEX Code VR, Fusion 360 to
. المتقدم رلتمجة الروبوتpython
test the building skills, and using
.advanced python to program the Robot

A competition focused on the
development of the skills of cycle 2
students by employing creative thinking
to solve problems through the VEX
Code VR, Fusion 360 to test the building
skills, and using python to program the
.Robot
A competition focused on the
مسابقة تركز عىل تنمية مهارات طالب الحلقة األوىل
development of the skills of cycle 1
اإلبداع لحل المشكالت
التفكت
 من خالل توظيفstudents by employing creative thinking
ر
ي
block  واستخدامVEX Code VR من خالل
to solve problems through the VEX
 رلتمجة الروبوتcoding
Code VR and using block coding to
program the Robot

Competition Name

Short Name

Cycles

ر
اض
زمن اللقاء االفت ي

VEX Robotics VR3 (Python advanced)

VR3

Cycle 3

6:00 -6:30

VEX Robotics VR2 (Python )

VR2

Cycle 2

6:35 -7:10

2

VEX Robotics VR1 (Blocks)

VR1

Cycle 1

7:15 -7:45

3

4

FIRST LEGO League Jr. (FLJ)

FLJ

Cycle 1

6:00 -6:30

https ://www.fi rs ti ns pi res .org/roboti cs /fl l

Friendly competition is at the heart of
 حيث، تعتت المنافسة الودية يف قلب التحدي
Challenge, as teams of students ages 9ر
9 تشارك فرق من الطالب الذين رتتاوح أعمارهم ربي
16* engage in research, problemر
ً
مت
solving, coding, and engineering –
 عاما يف البحث وحل المشكالت والت ر16 و
 يتنقل يفLEGO  بناء وبرمجة روبوت-  والهندسةbuilding and programming a LEGO robot
 تشارك،  كجزء من التحدي.مهام لعبة الروبوت
that navigates the missions of a robot
ً
الفرق أيض ا ف ر
مشوع بحث لتحديد مشكلة العالم
game. As part of the Challenge, teams
ي
ر
.الحقيف ذات الصلة وحلها
also participate in a research project to
ي
identify and solve a relevant real-world

FIRST LEGO League (FLL)

FLL

Cycle 2

6:35 -7:10

إنها طريقة ر
 تواجه فرق.أكت من مجرد بناء روبوتات
ً
عضوا يف
15  (ما يصل إىلFIRST Tech Challenge
ً
) تحديا لتصميم12  إىل7  من الصفوف من، الفريق
تحد
وبناء وبرمجة وتشغيل الروبوتات للمنافسة يف
ٍ
ر
.مباش يف شكل تحالف
 يطور، البالغي
والموجهي
المدربي
بتوجيه من
ر
ر
ر
الطالب مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
) وممارسة مبادئ الهندسة معSTEM( والرياضيات
إدراك قيمة العمل الجاد واالبتكار والعمل كفريق
.واحد

https ://www.python.org/

https ://en.wi ki pedi a .org/wi ki /C%2B%2B

https ://www.w3s chool s .com/

https ://juni or.robocup.org/res cue-s i mul a ti on-l ea gue-former-cos pa ce-l ea gue

:المعايي اىل
تنقسم
ر
 االنتهاء من جميع المهام.1
اليمجة
 كفاءة ر.2
 استخدام الحساسات.3
 مهارة استخدام "الحلقات و ر.4
اليمجة
الشوط" يف ر
comments  كتابة.5
 استخدام اللوغارثم الصحيح.6
 اتقان يف ايجاد حلول للمشاكل الذي وجهته.7
 بناء أساس الروبوت بشكل قوي و متماسك.8
 وجود هيكل مناسب النهاء المهمة المطلوبة.9
القواني
المعايي و
 األحجام حسب.10
ر
ر
 تجميع أجزاء الروبوت مع الحساسات يف أماكنها الصحيحة.11
 تقييم عام لشكل الروبوت.12
ر
االلكيونيات
 اختيار.13
ر
االلكيونيات
 توصيل.14
 تشغيل الحساسات المطلوبة.15

Category

No.

1
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In Explore, teams of students ages 6-10
 تركز فرق الطالب الذين رتتاوح،يف االستكشاف
focus on the fundamentals of
 سنوات عىل أساسيات10  و6 أعمارهم ربي
engineering as they explore real-world
ر
، الحقيف
الهندسة أثناء استكشافهم لمشاكل العالم
ي
problems, learn to design and code and
والتشفت وإنشاء حلول فريدة
وتعلم كيفية التصميم
ر
create unique solutions made with
LEGO  ومدعومة منLEGO مصنوعة من قوالب
LEGO bricks and powered by LEGO
.Education WeDo 2.0
Education WeDo 2.0.

https ://www.tynker.com/

التعريف األول
اللقاء
ي

22/11/2020

Joi n Mi cros oft Tea ms Meeti ng

25/10/2020

VEX National Competitions (VNC)

ركزت مسابقة عىل تنمية مهارات طالب الحلقة

اإلبداع لحل
التفكت
الثانية من خالل توظيف
ر
ي
Fusion  وVEX Code VR المشكالت من خالل
Python  الختبار مهارات البناء واستخدام360
.رلتمجة الروبوت

https ://www.fi rs ti ns pi res .org/roboti cs /fl l jr

https ://www.fi rs ti ns pi res .org/roboti cs /ftc

الثان
اللقاء
التعريف ي
ي

It’s way more than building robots. FIRST
Tech Challenge teams (up to 15 team
members, grades 7-12) are challenged
to design, build, program, and operate
robots to compete in a head-to-head
challenge in an alliance format.

23/11/2020

Joi n Mi cros oft Tea ms Meeti ng

26/10/2020

FIRST National Competitions (FNC)

FIRST Tech Challenge (FTC)

FTC

Cycle 3

7:15 -7:45

6

TYNKER National Competition (TYN)

TYN

Cycle 1-2-3

6:00 -6:30

7

Python National Competition (PYT)

PYT

Cycle 2-3

6:35 -7:10

Guided by adult coaches and mentors,
students develop STEM skills and
practice engineering principles while
realizing the value of hard work,
innovation, and working as a team.

The application helps students learn
logic and programming using blocking
programming. It can be used for
students from kindergarten to 12th
هي لغة برمجة متعددة االستخدام تتميز ببساطة
Is a multi-use programming language
used in many scientific and technical
 وتستعمل في عدة مجاالت علمية،كتابتها وقراءتها
fields and in artificial intelligence.
.وتقنية وفي الذكاء االصطناعي
Is a multi-use programming language
هي لغة برمجة متعددة االستخدام لتصميم التطبيقات
for designing large-scale applications
 هي المفضلة++ لغة س.ذات الواجهة الكبيرة واأللعاب
and games. C++ is the preferred
language in the International Olympiads
.للمتسابقين في مسابقة األولمبياد المعلوماتية
in Informatics.
يصمم الطالب مواقع شبكة العنكبوت باستعمال
Students design web sites using HTML,
.JavaScript  وCSS  وHTML
CSS and JavaScript.
تطبيق يساعد الطالب على تعلم المنطق والبرمجة
 يمكن استخدامه للطالب من.باستخدام برمجة الحظر
.12 مرحلة الروضة وحتى الصف

يتعي عىل الفرق تطوير وبرمجة ر
استاتيجيات
ر
ر
عت
مناسبة للروبوتات االفتاضية المستقلة للتنقل ر
ر
اض لجمع األشياء أثناء التنافس مع
العالم االفت ي
روبوت فريق آخر يبحث عن األشياء ويجمعها يف
ر
.اض
نفس العالم االفت ي

5
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Teams have to develop and program
appropriate strategies for virtual
autonomous robots to navigate through the
virtual world to collect objects while
competing with another team’s robot that is
searching and collecting objects in the same
virtual world.

Team’s skills and experience in
programming, electrical and electronics,
and 3D design are tested through a
اختبارختة و حرفية الفريق يف عدة مجاالت
يتم
ر
series of challenges.
ر
ر
ثالن
مثل ر
التمجة والكهرباء واإللكتونيات والتصميم ي
1-The programming challenge: it aims
.األبعاد من خالل سلسلة من التحديات
to test the team programming skill,
التمجة
 يهدف إىل اختبار مهارة ر: التمجة
 تحدي ر-1
through a set of problems that
ر
الت
 من خالل مجموعة من المشكالت ي،  الجماعيةchallenge the student to use his criticalالتفكت النقدي
تتحدى الطالب الستخدام مهارات
ر
thinking and problem-solving skills
.التمجة
وحل المشكالت إىل جانب مهارته يف ر
beside his programming skill.
ر
 وي هدف إىل: ون
 التحدي-2
الكهربان واإللكت ي
ي
2-Electrical and electronic challenge: it
اختبار معرفة الطالب يف بناء الدوائر الكهربائية
aims to test student knowledge in
ر
.اإللكتونية لخدمة غرض ما
واستخدام المكونات
building electrical circuits and using
ر
 يهدف إىل اختبار: ثالن األبعاد
التصميم
تحدي
3
ي
electronic components to serve a
ر
، ثالن األبعاد
معرفة الطالب يف التصميم
الميكانيك ي
ي
purpose.
ر
ثالن األبعاد يف تصميم وبناء
ويستخدم التصميم ي
3-3D Design challenge: it aims to test
.أجسام الروبوت
student knowledge in mechanical 3d
design, 3d design is used in designing
and building robot bodies.

9
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24/11/2020 Joi n Mi cros oft Tea ms Meeti ng

27/10/2020

Junior Programming Competitions (JPC)

C++ National Competition (C++)

C++

Cycle 2-3

7:15 -7:45

10

Web Development (WDV)

WDV

Cycle 2-3

7:45:8:00

11

Rescue Simulation League (RSL)

RSL

Cycle 1-2-3

6:00 -6:30

12

Rescue Line League (RLL)

RLL

Cycle 1-2-3

6:35 -7:10

13
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25/11/2020

Joi n Mi cros oft Tea ms Meeti ng

28/10/2020

RoboCup Junior National Competitions (RNC)

Soccer Lightweight League (SLL)

SLL

Cycle 1-2-3

7:15 -7:45

14

Soccer Open League (SOL)

SOL

Cycle 1-2-3

7:15 -7:45

15

OnStage Preliminary League (OPL)

OPL

Cycle 1-2-3

7:45:8:00

16

https ://www.ma terovcompeti ti on.org

 مسابقه يف مجال تصميم و بناء وبرمجه الروبوتاتCompetition in the design, construction
 رand programming of underwater robots
 تركز المسابقة.الت تعمل تحت الماء للحلقة األوىل
ي
for cycle 1. The competition focuses on
عىل ان يتقدم الطالب بشكل فرق كل فريق يقدم
ي
students progressing in teams, each
نفسه يف إطار رشكه
team presenting itself within a company

Remotely Operated Vehicle

ROV - scout

Cycle 1

6:00 -6:30

https ://www.ma terovcompeti ti on.org

مسابقه يف مجال تصميم و بناء وبرمجه الروبوتات
Competition in the design, construction
ر
 تركز المسابقة.الت تعمل تحت الماء للحلقة الثانية
ي
and programming of underwater robots
عىل ان يتقدم الطالب بشكل فرق كل فريق يقدم
ي
for cycle 2. The competition focuses on
نفسه يف إطار رشكه
students progressing in teams, each
team presenting itself within a company

Remotely Operated Vehicle

ROV - Navigator

Cycle 2

6:35 -7:10

https ://www.ma terovcompeti ti on.org

مسابقه يف مجال تصميم و بناء وبرمجه الروبوتات
ر
 تركز.)C3 ( الت تعمل تحت الماء للحلقات
ي
عىل ان يتقدم الطالب بشكل فرق كل فريق
المسابقة ي
يقدم نفسه يف إطار رشكه

Remotely Operated Vehicle

ROV - Rangers

Cycle 3

7:15 -7:45

19

https ://www.ftw-roboti cs .com/competi ti on

عالم للطائرات بدون طيار
هو برنامج
ي
ركزت مسابقة عىل تنمية مهارات طالب الحلقة
األوىل من خالل أداء عدد من المهام الفردية
.والجماعية

For the Wind - Drones - DroneBlocks

FTW1

Cycle 1

6:00 -6:30

20

https ://www.ftw-roboti cs .com/competi ti on

عالم للطائرات بدون طيار
هو برنامج
ي
ركزت مسابقة عىل تنمية مهارات طالب الحلقة
الثانية من خالل أداء عدد من المهام الفردية
.والجماعية

For the Wind - Drones - Rec Foundation

FTW2

Cycle 2

6:35 -7:10

https ://www.ftw-roboti cs .com/competi ti on

عالم للطائرات بدون طيار
هو برنامج
ي
ركزت مسابقة عىل تنمية مهارات طالب الحلقة
الثالثة من خالل أداء عدد من المهام الفردية
.والجماعية

For the Wind - Drones - COEX Copterhack
(python)

FTW3

Cycle 3

7:15 -7:45

Horizon Design

HD

Cycle 2

6:00 -6:30

https ://hori zonhq.org/top-menu/
Hori zon Gra nd Pri x
Top menu - Hori zon Gra nd Pri x

https ://hori zonhq.org/top-menu/
Hori zon Gra nd Pri x
Top menu - Hori zon Gra nd Pri x

https ://ma ta ta l a b.com/en/mwrc

Competition in the design, construction
and programming of underwater robots
for cycles (C3). The competition focuses
on students progressing in teams, each
team presenting itself within a company
Is a universal program for drones
A competition focused on the
development of the skills of cycle 1
students by performing a number of
individual and group tasks.
Is a universal program for drones
A competition focused on the
development of the skills of cycle 2
students by performing a number of
individual and group tasks.
Is a universal program for drones
A competition focused on the
development of the skills of cycle 3
students by performing a number of
individual and group tasks.

Eco-friendly car race Competition
مسابقة سباق السيارات الصديقة للبيئة متخصصة
specializing in the design of eco-friendly
يف تصميم السيارات الصديقة للبيئة من خالل
cars through the phases of design using
Autodesk fusion مراحل التصميم باستخدام
Autodesk
fusion 360 and Autodesk
.C3  المصمم لطالبInventor Autodesk و360
inventor designed for C3 students.
Eco-friendly car race Competition
 مسابقة سباق السيارات الصديقة للبيئة متخصصةspecializing in the design of eco-friendly
يف تصميم السيارات الصديقة للبيئة من خالل
cars through the phases of temitri and
Autodesk fusion مراحل التصميم باستخدام
design using Autodesk fusion 360 and
.C3  المصمم لطالبInventor Autodesk و360
Autodesk inventor designed for C3
students.
مسابقة ماتاتا اإلمارات ية المحلية هي أول مسابقة عبر
 هدفها.) سنوات9 -6 ( اإلنترنت لطالب الحلقة األولى
الرئيسي هو توسيع معرفة الطالب ووعيهم حول
 الحالي من خالل إشراكهم فيCoved 19 فيروس
إنشاء أفضل سيناريو للدفاع عن الكوكب والتخلص
.من الفيروس

17
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Matata UAE Local Competition is the
First Online Competition for cycle 1
students (6-9 years old). Its Main target
is to expand the student's knowledge and Ma ta ta La b Cha l l enge - C1
awareness about the existing Coved 19
Virus by involving them in creating the
best scenario to defend the planet and get
rid from the virus

HDT

Cycle 3

6:35 -7:10

C1

6:00 -6:30

28/11/2020

Joi n Mi cros oft Tea ms Meeti ng

Joi n Mi cros oft Tea ms Meeti ng

29/10/2020

31/10/2020

ROV

For The Wind - Drones international
competition
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Horizon design and Temitri

26/11/2020

29/11/2020

Joi n Mi cros oft Tea ms Meeti ng

1/11/2020

Horizon Grand Prix

24
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30/11/2020

Joi n Mi cros oft Tea ms Meeti ng

2/11/2020

Ma ta ta La b Cha l l enge - C1
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