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 الرحيم الرحمن هللا بسم
 

 

تطورات في العديد من إن ما تشهده المملكة العربية السعودية في عهد القيادة الرشيدة من 

تحفيز لى تشجيع وإخاصة في علم وصناعة الروبوت والذكاء االصطناعي يدفعنا المجاالت، و

قادرة على تحقيق المواهبهم في تطوير األنظمة الروبوتية نا الطالب إلبراز قدراتهم وئأبنا

 .لصناعة الحديثةا متطلبات

منها بأهمية هذه العلم  بادرت كلية الهندسة التطبيقية بجامعة الملك سعود بإنشاء المسابقة  يمانا  وإ

يجمع كل  سنويا   ن تصبح هذه المسابقة حدثا  أاألولى لكلية الهندسة التطبيقية للروبوت، على 

  .طالب جامعة الملك سعود

ستثمار معارفهم العلمية في المبدعين اللفرصة المالئمة لطالبنا الشباب وهذه المبادرة هي ا

كل العلوم األخرى و ،ليآلالحاسب او ،الكهربائيةوالهندسة هندسة الميكانيكية، مجاالت ال

 فاعلين في هذه المجاالت.لتقنية الحديثة ليصبحوا مطورين والمرتبطة با

 

 هللا الموفق.و

 

 

 

 

 د. محمد ثامر الرشيدي

 عميد كلية الهندسة التطبيقية

 جامعة الملك سعود
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 معلومات مهمةتواريخ و

 

 اإلعالن الرسمي عن المسابقة م 26/1/2020 هـ 1/6/1441األحد 

 بداية فترة التسجيل م 9/2/2020 هـ 15/6/1441األحد 

 نهاية فترة التسجيل م 5/3/2020 هـ 10/7/1441الخميس 

 م 22/3/2020 هـ27/7/1441األحد 
رسال البرمجيات إل موعداَخر 

 للتحكيم

 تاريخ المسابقة م 31/3/2020 هـ 7/8/1441الثالثاء 

 

 https://mz.ksu.edu.sa/ar/node/936 للمسابقة : الموقع اإللكتروني

 RoboticsAEC@ksu.edu.sa للمسابقة : البريد اإللكتروني
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 مسابقة تتبع الخط:      أول   
 

 المقدمة

قادر على تتبع مسار  ،مسابقة إلى تصميم وبرمجة روبوت ذاتي الحركةالتهدف 

مع التوقف في نهاية المسار بدون  ،محدد موجود على مضمار في أسرع وقت ممكن

 لمس العائق الموجود.

 

 شروط تكوين الفريق

 درب )إن وجد(.مشاركين باإلضافة إلى الم 4 ىال 2يتكون كل فريق من  •

بعد وأثناء وقبل  التنظيم لجنةع أعضاء يتم تعيين قائد للفريق يقوم بالتواصل م •

 المسابقة.

 .يمنع على المدرب التدخل أثناء المسابقة •

 

 مواصفات الروبوت

نواع الروبوتات بغض النظر عن الشركة المنتجة أي نوع من أيسمح باستخدام  •

 .ا  شريطة أال يتم شراء الروبوت جاهز ؛و الموديلأو المصنعة أو عدد القطع أ

يكون الروبوت ذاتي التحكم وال يسمح باستخدام أجهزة التحكم عن  أن يجب •

 .بعد

 .يقاف يتم تفعيله يدويا  وإ تشغيليحتوي الروبوت على زر  •

م س 30 ، م عرضا  س 20، م طوال  س 20 الحد االقصي ألبعاد الروبوت هي : •

 .رتفاعا  ا

نه روبوت جاهز وذلك في أذا ثبت إي روبوت أيحق للجنة الفنية استبعاد  •

  ويعتبر قرارها قطعي في هذا المجال.التأهيل الفني مرحلة 
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 مواصفات المضمار والمسار

 .1المضمار والمسار مبين بالنموذج التوضيحي عدد  •

لونه أسود يوضع فوق أرضية  مس 3الى  2بين  المسار عبارة عن خط بسمك •

 .بيضاء غير المعة

 15تقل عن ال المسار ال يقترب من أي حافة من حواف المضمار بمسافة   •

 م.س

 م.س 20رتفاع أدنى احائط بالنهاية تكون عبارة عن  •

 

 1نموذج توضيحي عدد

 آلية المسابقة

حلة روم ،المعايرةمرحلة التأهيل الفني، مرحلة  تمر المسابقة بثالث مراحل : •

 التسابق.
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 مرحلة التأهيل الفني

من مدى مالءمة الروبوت المعروض يقوم أعضاء لجنة التحكيم بالتأكد  •

 شروط المسابقة.و

يقوم أعضاء الفريق بعرض الروبوت على لجنة التحكيم في غرفة مغلقة دون  •

للتأكد من ا؛ في التصميم والبرمجة الخاصة به اختبارهتواجد المدرب وذلك ال

 ما قاموا به.وقدرتهم على شرح ، الكاملةالمتسابقين  ةدراي

لتسهيل  ؛نموذج المشاركة في الفترة المخصصة لذلك بتعبئةيقوم قائد الفريق  •

 عملية التقييم.

 .أسبوعب يرسل قائد الفريق البرمجة قبل تاريخ المسابقة •

 للفريق المشارك. فكريا   تعتبر ملكا  لن يتم نشر البرمجة و •

 .Poster الملصق يقوم الفريق بعرض •

 

 مرحلة المعايرة

ومعاينته لمدة  ،يسمح لكل فريق بعمل معايرة الختبار الروبوت على المضمار •

 ال تزيد عن دقيقتين.

 

 الدرجات حتسابا

 تحتسب الدرجات بإعتماد جملة من المعايير: •

  (،80الزمن الكلي المقطوع )من 

  ثانية الى  30)تضاف  الحائطالتوقف من عدمه في مربع النهاية بدون لمس

 الزمن الكلي المقطوع في حالة لمس العائق األمامي(،

 (،10بتكار و التعقيد )من الدرجة ا 

 Poster  (.10)من 

التفاضل و في حال التعادل، يتم  ،الفريق الفائز هو الفريق صاحب أعلى تجميع •

 التعقيد.باعتماد درجة االبتكار و

 م يتمكن من إنهاء المسار.الى الفريق الذي ل 80من  0تسند درجة  •

 تحتسب درجة الزمن الكلي المقطوع وفقا للمعادلة التالية: •
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80 .
 الزمن الكلي المقطوع 

أفضل زمن كلي مقطوع
=  درجة الزمن الكلي المقطوع 

المستعملة،  المستشعراتوالشكل، على التعقيد تعتمد االبتكار ودرجة  •

 البرمجة المستعملة، الخ.و
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 مسابقة تتبع الخطنموذج تحكيم 
  الكلية  اسم الفريق

  كود الفريق  اسم المدرب

  الرقم الجامعي  اسم القائد

  الرقم الجامعي  1اسم العضو 

  الرقم الجامعي  2اسم العضو 

  الرقم الجامعي  3اسم العضو 

 

 مرحلة التأهيل الفني

 ال نعم 

   شروط المسابقة متالئم معالروبوت المعروض 

   إختبار األعضاء من قبل لجنة التحكيمتم 

   تم إرسال البرمجية و تقييمها

   Posterتم عرض 

 مالحضات:

 

 

 

 

 

 10= _____ من   درجة اإلبتكار و التعقيد

 10= _____ من   Poster درجة 
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 مرحلة التسابق

 كلي مقطوعأفضل زمن  تحيين الزمن الكلي المقطوع عقوبة لمس العائق الزمن الكلي المقطوع

 

 

   

 

 80= _____ من  درجة الزمن الكلي المقطوع

 

 100الدرجة النهائية = ____ + ____ + _____ = _____ من 

 

توقيع عضو لجنة 

 1التحكيم 

توقيع عضو لجنة 

 2التحكيم 

توقيع عضو لجنة 

 3التحكيم 

 توقيع قائد الفريق
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 ةالمتاهمسابقة  :ثانيا
 

 المقدمة

الخروج من تهدف المسابقة إلى تصميم وبرمجة روبوت ذاتي الحركة قادر على 

  متاهة في أسرع وقت ممكن.

 

 شروط تكوين الفريق

 .)إن وجد( مشاركين باإلضافة إلى المدرب 4 ىال 2يتكون كل فريق من  •

قبل، أثناء و بعد  التنظيم لجنةمع أعضاء يتم تعيين قائد للفريق يقوم بالتواصل  •

 المسابقة.

 يمنع على المدرب التدخل أثناء المسابقة. •

 

 مواصفات الروبوت

يسمح باستخدام اي نوع من انواع الروبوتات بغض النظر عن الشركة المنتجة  •

 او المصنعة أو عدد القطع او الموديل شريطة أال يتم شراء الروبوت جاهزا.

زة التحكم عن يجب ان يكون الروبوت ذاتي التحكم وال يسمح باستخدام أجه •

 .بعد

 يحتوي الروبوت على زر بدء / ايقاف يتم تفعيله يدويا. •

م س 30م عرضا و س 15م طوال، س 15 الحد االقصي ألبعاد الروبوت هي : •

 إرتفاعا.

يحق للجنة الفنية استبعاد اي روبوت اذا ثبت انه روبوت جاهز وذلك في  •

  المجال.ويعتبر قرارها قطعي في هذا التأهيل الفني مرحلة 
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 مواصفات المضمار والمسار

. هذا المضمار قابل للتعديل قبل 2المضمار مبين بالنموذج التوضيحي عدد •

 المسابقة.

 م.س 20و  18المسافة بين حائطي الرواق تتراوح بين  •

 .مس 10 ارتفاع الحائط األدنى هو •

 منطقة النهاية و البداية هي عبارة عن مربع أسود اللون. •

 

 2عدد نموذج توضيحي 

 آلية المسابقة

تمر المسابقة بثالث مراحل : مرحلة التأهيل الفني، مرحلة المعايرة و مرحلة  •

 التسابق.

 

 مرحلة التأهيل الفني

يقوم أعضاء لجنة التحكيم بالتأكد من مدى مالءمة الروبوت المعروض و  •

 شروط المسابقة.
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التحكيم في غرفة مغلقة دون يقوم أعضاء الفريق بعرض الروبوت على لجنة  •

تواجد المدرب وذلك ألختبارهم في التصميم والبرمجة الخاصة بهم للتأكد من 

 درايتهم الكاملة وقدرتهم على شرح ما قاموا به.

يقوم قائد الفريق بمإل نموذج المشاركة في الفترة المخصصة لذلك لتسهيل  •

 عملية التقييم.

تاريخ المسابقة. لن يتم نشر البرمجة و  يرسل قائد الفريق البرمجة أسبوع قبل •

 تعتبر ملكا فكريا للفريق المشارك.

 .Posterيقوم الفريق بعرض  •

 

 مرحلة المعايرة

يسمح لكل فريق بعمل معايرة الختبار الروبوت على المضمار ومعاينته لمدة  •

 ال تزيد عن دقيقتين.

 

 الدرجات إحتساب

 تحتسب الدرجات بإعتماد جملة من المعايير: •

  (،80الزمن الكلي المقطوع )من 

  (،10درجة اإلبتكار و التعقيد )من 

 Poster   (.10)من 

الفريق الفائز هو الفريق صاحب أعلى تجميع. و في حال التعادل، يتم التفاضل  •

 بإعتماد درجة اإلبتكار و التعقيد.

 الى الفريق الذي لم يتمكن من إنهاء المسار. 0تسند درجة  •

 كلي المقطوع وفقا للمعادلة التالية:تحتسب درجة الزمن ال •

80.
 الزمن الكلي المقطوع 

أفضل زمن كلي مقطوع
=  درجة الزمن الكلي المقطوع 

درجة اإلبتكار و التعقيد تعتمد الشكل، المستشعرات المستعملة، البرمجة  •

 المستعملة...
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 المتاهةمسابقة نموذج تحكيم 
  الكلية  اسم الفريق

  كود الفريق  اسم المدرب

  الرقم الجامعي  اسم القائد

  الرقم الجامعي  1اسم العضو 

  الرقم الجامعي  2اسم العضو 

  الرقم الجامعي  3اسم العضو 

 

 مرحلة التأهيل الفني

 ال نعم 

   شروط المسابقة متالئم معالروبوت المعروض 

   تم إختبار األعضاء من قبل لجنة التحكيم

   تقييمهاتم إرسال البرمجية و 

   Posterتم عرض 

 مالحضات:

 

 

 

 

 

 10= _____ من   درجة اإلبتكار و التعقيد

 10= _____ من   Poster درجة 
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 مرحلة التسابق

 أفضل زمن كلي مقطوع الزمن الكلي المقطوع

 

 

 

 

 80= _____ من  درجة الزمن الكلي المقطوع

 

 100من  الدرجة النهائية = ____ + ____ + _____ = _____

 

توقيع عضو لجنة 

 1التحكيم 

توقيع عضو لجنة 

 2التحكيم 

توقيع عضو لجنة 

 3التحكيم 

 توقيع قائد الفريق

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


