
 

 

 

 

 

 

 2019المارثون البرمجي لألطفال واليافعين 
 بيان صحفي

إدراكًا لدور التعّلم المبكر لمهارات التحليل والتفكير المنطقي عند األطفال واليافعين وتعزيزًا لفكرة العمل 
ساهم في إيجاد وتنظيم فرق العمل لديهم، وبهدف إعداد جيٍل يواكب التطور التقاني وي  الجماعي وروح المنافسة 

حلول تخدم الواقع في مختلف القطاعات، ي طلق مركز التدريب والتعلم مدى الحياة في الجامعة االفتراضية 
 لألطفال واليافعينضمن برنامج التدريب البرمجي  2019المارثون البرمجي لألطفال واليافعين لعام السورية 

وذلك إنطالقًا من الرسالة اإلجتماعية والعلمية واألكاديمية للجامعة ومساهمًة منها في تحضير جيل المستقبل 
 ويستهدف المارثون البرمجي في مراحله وتدريباته:في سورية. 

 سنة. 11سنوات إلى  8من  ألطفال ممن تتراوح أعمارهمفئة ا 
  سنة. 15سنة إلى  12من  أعمارهمليافعين ممن تتراوح افئة 

إجراء  من خاللهايتم موصفة ومحددة علميًا وزمنيًا تدريبية وتأهيلية يتضمن البرنامج التدريبي عدة مراحل 
وتقديم التدريب المناسب على مختلف التقانات البرمجية وعلى آليات التفكير المنطقي  التأهيليةاالختبارات 

وعلى نحٍو يساعد في دعم قدرة الشباب السوري والناشئة  ،سوريةالمحافظات ال مختلففي لألطفال واليافعين 
 على المنافسة عالميًا وتوسيع القاعدة الشعبية للبرمجة عند مختلف الشرائح العمرية.

 :2019لمارثون البرمجي لألطفال واليافعين لعام امراحل 

 الختبار التأهيلي األولاالمرحلة األولى: 
 المرحلة مشاركة جميع المتقدمين وفق كل فئة عمرية في اختبار تأهيلي أول يعتمد على تقييميتم في هذه 

 لديهم من خالل مسائل التفكير المنطقي.التفكير والتحليل المنطقي مهارات 

 

 



 

 

 

 

 

 

 التدريب األولى: مرحلة الثانيةالمرحلة 
وذلك  وفق كل فئة عمرية، حلة األولىالمتأهيلن من المر بية للمشاركين يتم في هذه المرحلة تقديم الجلسات التدري

و  Scratchبهدف تطوير مهارات المشاركين في مجاالت التفكير المنطقي والحاسوبي واللغات البرمجية )
C++.) 

 االختبار التأهيلي الثاني: الثالثةالمرحلة 
اختبار المهارات والمعارف التي اكتسبها يتم في هذه المرحلة إجراء اختبار تأهيلي وفق كل فئة عمرية من أجل 

المشاركون خالل فترة التدريبات، ولتحديد المشاركين المتأهلين للمارثون البرمجي لألطفال واليافعين النهائي 
 وذلك بناء على المعايير المحددة من قبل لجان اإلشراف العلمي.

 التدريب الثانية: مرحلة الرابعةالمرحلة 
على  وفق كل فئة عمرية، وذلك بهدف تدريبهمللمتأهلين  مكثفة إجراء عدة جلسات تدريبية يتم في هذه المرحلة

 فهم وحل المسائل المطروحة بأفضل أداء وبأقل زمن ممكن تمهيدًا لمشاركتهم في المسابقة النهائية للمارثون.

 رثون البرمجي النهائية : مسابقة الماالخامسةالمرحلة 
لمارثون امسابقة للوصول إلى المرحلة الخامسة وهي المشاركون المراحل التدريبية والتأهيلية السابقة  يجتاز

األداء والتي تهدف إلى اختبار  .2019من عام  المقرر تنظيمها في الشهر الثامن، البرمجي لألطفال واليافعين
 قبل لجان اإلشراف العلمي.وتنفيذ عدد من المهام البرمجية المحددة من األمثل لحل عدة أسئلة 

وعلى األمثل، الصحيح و أكبر عدد من المهام المطلوبة بالشكل البرمجي  تنفيذ يستطيعالذي  المتسابقيفوز 
المتسابق كمصمم منتج للحلول. يتم إصدار ويعزز دور  المسائل ق مهارات التفكير المنطقي وحلّ يعمّ  نحو

في نهاية المسابقة، وتكريم الطالب األوائل ضمن كل فئة عمرية نتائج المارثون البرمجي لألطفال واليافعين 
 باإلضافة إلى توزيع الجوائز المختلفة والشهادات للمشاركين.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أصول البرمجة الحديثة  وتعليم الناشئةلكون هذا البرنامج يشكل الخطوة األولى في مسيرة التعلم التقاني 
األفكار والمتميزين وتشجيع القدرات الوطنية في مجال إنتاج ولضرورة استمرار دعم المبدعين وريادة األعمال 

من دورها في رعاية التميز لدى جيل اليافعين بالتعاون  تشارك هيئة التمّيز واإلبداع انطالقاً  واالبتكار واإلبداع
تائج المارثون البرمجي لألطفال واليافعين مع الجامعة االفتراضية السورية بتقديم الدعم العلمي للمتميزين في ن

ورعايتهم الستكمال مسيرتهم في األولمبياد العلمي السوري وفق المعايير التي ت حدد من قبل لجان اإلشراف 
، منتج وليس مستهلكًا للتكنولوجيا بتطبيقاتها وخدماتها المختلفة خلق جيل واعٍ العلمي المشتركة، وذلك بهدف 

 .ر والتنمية المستدامة على جميع المستويات في الجمهورية العربية السورية وتطويرهاالزدهاوبما يخدم ا

 

 انتهى البيان _ _     

 
 لمزيد من المعلومات حول المارثون البرمجي لألطفال واليافعين بإمكانكم مراجعة:

 الموقع االلكتروني:
                                                        https://svuonline.org/ar/المارثون-البرمجي-لألطفال-واليافعين/تدريب 

https://svuonline.org/en/content/KPM 

 https://www.facebook.com/KPM.SVU/ (:Facebookصفحة الـ )

 أو التواصل مع إدارة مركز التدريب والتعلم مدى الحياة من خالل:

 lfl_director@svuonline.org البريد االلكتروني:

 0930313170 رقم الهاتف:
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