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 الخطة التنفيذية للمسابقة البرمجية لكلية الحاسب اآللي بالليث

Programming Contest 

 التعريف ابملسابقة الربجمية
 1440-1439تأ سيسها  العام ادلرايس يه واحدة من أ مه املسابقات الربجمية املعتربة يف اللكية ، مت 

 بتوصيات من معيد لكية احلاسب الآيل وتنفيذا للخطة التشغيلية اليت مت اقرارها كربانمج معل لللكية

رشاف لكية احلاسب الآيل ابلليث وتس هتدف هذه املسابقة طالب وطالبات  وسوف. تقام س نواًي حتت ا 

مضن فرق متثل لكيهتم. تامتيز هذه الفرق حسب مس تواها  فاميبيهنم لكية احلاسب الآيل ، حيث يتسابقون

العلمي وقدرهتا عىل حتليل املسائل وتصممي خوارزميات و حلها بأ رسع وقت، وبذكل ختترب املسابقة 

املهارات التحليلية والربجمية للمتسابقني كام تضع أ ماهمم حتداي يمتثل يف استامثر الوقت وتوزيع املهام وتعاون 

 ومعلهم بشلك جامعي. أ عضاء الفريق

 

Ali Al Najjar 

College of Computer Science-Al-Lith 

 جامعة أم القرى
                   الحاسب اآللي بالليثكلية 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 املقدمة
إلى تطوير مهارات البرمجة وحل المشاكل لدى الطلبة من خالل  االلي بالليث الحاسبلية تسعى ك

المسابقات والجوائز. حيث تقوم الكلية بتنظيم مسابقة برمجة محلية للطلبة في الفصل الدراسي الثاني 

 من كل عام دراسي. 

وتهدف المسابقة إلى فرض مزيد من االلتزام من قبل الجامعة والكلية نحو التطوير في مجاالت 

م الحاسب وتقنية المعلومات والحقول األخرى ذات العالقة. وتركز المسابقة على تطوير علو

وإظهار مهارات الطلبة في حل المشاكل والبرمجة. حيث يتنافس الطلبة في شكل فرق ويخصص 

سة مشاكل أو أكثر على أن يقوم جهاز حاسوب لكل فريق. وتقوم فكرة المسابقة على إعداد خم

وقت محدد في األغلب خمس ساعات. هذه المشاكل تحل بالتحليل المميز وتطبيقات  فريق بحلها فيال

 . واستخدام لغة الجافا الخوارزميات التي اكتسبها الطلبة خالل دراستهم في الكلية

 األهداف
 .البرمجيةتطوير مهارات الطلبة في  .1

 بيئة تنافسية.تطوير قدرة الطلبة على حل مشاكل الحياة الحقيقية كفريق واحد في  .2

 تعزيز عالقة الطلبة بأعضاء هيئة التدريس.  .3

 .تقوية روح التنافس بين الطالب .4

 جماالت املسابقة
مشاكل برمجية يتم حلها بالتحليل وتطبيقات  لحلفس الطالب في ما بينهم في بشكل فرق يتنا

الخوارزميات التي اكتسبها الطالب اثناء دراستهم مستخدمين لغات البرمجة التي اكتسبها الطالب 

 والتركيز على البرمجة بلغة الجافا.

 االعالن عن املسابقة
  (االول  للفصل)من الدراسة  السابعيتم االعالن عن المسابقة كل عام في االسبوع   .1

  غبون بالمشاركة في االسبوع التالي من االعالن عن المسابقةسوف يتم تسجيل الطالب الرا .2

 املسابقة اتريخ اجراء
 .للدراسة الثاني عشرايوم االثنين من االسبوع ( االول )الفصل

 وتسليم اجلوائزاعالن النتائج 



 
 
 
 
 
 
 

 نتائج المسابقة في اليوم التالي للمسابقةتعلن  .1

يتم االتفاق عليه مع عمادة  لكلية للطلبة الفائزين في يوم في حفل تقيمه ا تسليم الجوائزيتم  .2

 .الكلية

 آلية سري وتنفيذ برانمج املسابقة الربجمية 
قة يتم تسجيل الطالب الراغبون في المشاركة عند المشرف على بعد االعالن عن المساب .1

 برنامج المسابقة
يتم عقد اجتماع للطلبة المشاركين في المسابقة وتعيين احد الطالب من المشاركين لتنظيم  .2

طالب ويتم ذلك  ثالثةعملية المشاركة ويطلب من الطالب تشكيل فرق كل فرقة تتكون من 

 .حسب رغبة الطلبة في اختيار المجموعة التي يرغب العمل معها
م توزيع نماذج من االسئلة لمسابقات يطلب من االنتهاء من اجراءات تشكليل الفرق يتبعد  .3

 .وذلك للتدرب على حل المسابقات واختبار قدراتهمالفرق حلها 
أعضاء هيئة التدريس طلبا لالستشارة يمكن للطلبة المشاركين في المسابقة مراجعة  .4

 والتوضيح في كيفية التعامل مع اسئلة المسابقة وليس طلبا للحل.
 يتجاوز الشهر في حل المسائل البرمجية.الطالب زمنا ال يعطى  .5
 تعرض نتائج الحلول البرمجية على جميع الطالب بعد انتهاء الوقت المعطى للحل. .6

 قوانني املسابقة
 طالب.  ثالثةتكون كل فريق من يتنافس الطلبة في المسابقة على شكل فرق وي .1

اثناء انعقاد جلسة المسابقة  الكليةفي من أعضاء هيئة التدريس  مشرفار ختيكل فريق  .2

 .استفساراتهملالشراف على احتياجاتهم واالجابة عى  

 يسمح لكل فريق بتقديم العديد من المحاوالت لحل مشكلة معينة. .3
        مس ساعات. وفي حالة التعادلالفريق الذي يحل معظم المشاكل خالل فترة الخ يفوز .4

      الفريق الذي استغرق وقتًاً أقل.فوزي
 حل كل مشكلة. الوقت المستهلك لحلالوقت اإلجمالي هو مجموع الوقت المستهلك ل.5     

 دقيقة لكل تسليم 20باإلضافة الى المشكلة هو الوقت منذ بداية المسابقة حتى تسليم الحل،       

 خاطئ، وبغض النظر عن وقت تقديمها. ليس هناك وقت مستهلك للمشكلة التي لم تحل.      

 الجافا لحل المشاكل. ل كلية علوم الحاسب وتستخدم لغة تجرى المسابقة في معام. 6     

 قواعد املسابقة
 . ثالثة أفرادفريق يتكون من كل .1

https://svuonline.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-acm
https://svuonline.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-acm


 
 
 
 
 
 
 

ساعات لحل مجموعة من المسائل  5تعطى الفرق المشاركة خالل فترة انعقاد المسابقة .2

برمجي  كودمسألة. تقوم الفرق بتسليم الحلول على شكل 10إلى  5يتراوح عددها ما بين 

 JAVAبلغة البرمجة مكتوب 
 من الفرق المشاركة حل أكبر عدد ممكيخصص لكل فريق حاسب واحد فقط، ويطلب من .3     

المسائل، وبالتالي يجب االستفادة من العمل الجماعي بين أعضاء الفريق من أجل حل من 

المسائل المطلوبة بأقل وقت ممكن حيث يقوم أعضاء الفريق بتوزيع المهام فيما بينهم بحيث 

 يتولى شخصان حل مسألة معينة على الورق ليقوم الثالث باستالم الحاسوب.
من خالل مترجم اللغة ليتأكد من يقوم بتنفيذها برمجيا عندما يقوم الفريق بحل مسألة ما .4

ومن الحل الُمرسل إليه يقوم المشرف باستالم ، المخرجات وهل تتوافق مع المطلوب في المشكلة

نتيجة الحل المرسل بعد تطبيق سلسلة من االختبارات ومراقبة خرجها، ويتم  بتحديد تم يقوم 

في حال فشل أحد االختبارات أو جميعها أو إذا تم تجاوز  Wrong Answerإرسال النتيجة 

الحد المتاح للزمن الالزم للحل الصحيح، وعندما يكون الحل مستوفي للمطلوب ضمن حدود 

 . بالموافقة على الحل  ةالزمن المتاح يتم إرسال النتيج

يحتل الفريق المرتبة األولى في حال قام بحل أكبر عدد من المسائل بأقصر وقت ممكن،  .5

حل   ووفقا لهذه االستراتيجية يتم ترتيب الفرق المتنافسة. حيث يعاقب كل فريق قام بتسليم

لول دقيقة لمجموع األزمان المستغرقة لتسليم الح 20خاطئ إلحدى المسائل بإضافة 

 الصحيحة.

من قبل  يتم تجهيز حواسب الفرق على مستويين هما: المستوى العتادي والمستوى البرمجي .6

  الفريق الفني للتقنية لكلية الحاسب اآللي 

 طريقة حل مسائل املسابقات
 قراءة نص المسألة .1

 قراءة توصيف الدخل والخرج بشكل جيد. .2

 تجريد المسألة. .3

 الخطوة األصعب.تصميم خوارزمية الحل وهي  .4

 .الكود البرمجي وتجريبهكتابة  .5

 .للمشرفتسليم الحل  .6

 االنتقال إلى مسألة جديدة. Acceptedإذا كانت النتيجة  .7

  Debuggingالخطأ كتشاف والقيام بعملية ا 5إذا تم رفض الحل يجب العودة إلى الخطوة  .8

 ةخمرجات املسابق



 
 
 
 
 
 
 

قادرين على:بعد مشاركة الطلبة في المسابقة سيكونون   

 المشاكل. فهم وتحليل  .1

 تحديد وتصميم الحل المناسب.  .2

 البرمجة. بيئة التعود على .3

 تطبيق المبادئ والنظريات والخوارزميات المدّرسة في المقررات الجامعية.  .4

 كفريق واحد. بشكل فعال التعاون .5

 جوائز املسابقة
 جوائزنقدية

 

 وهللا الموفق 


