الملف التقني
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عرض ٌ TUNIROBOTS JUNIORعطً فرصة للمخترعٌن
الصغار لإلختٌار بٌن تمدٌم روبوتات مصنوعة إستنادا إلى تمنٌات بسٌطة
ومعروفة أو ترن حرٌة اختٌار تمدٌم إختراع أخر بما تجود به علٌهم عمولهم
المبتكرة .
للمشاركة فً العرض ٌتوجب على كل مشترن ارسال ملف تمنً خاص بالمشروع
المزعم تمدٌمه إستنادا ً إلى المثال المدرج أسفله .
لن ٌمثل هذا الملف الرابط بٌن المشارن وفرٌمنا ألخذ فكرة عن المشروع فمط بل
سٌتم إعتباره المعٌار األساسً إللختٌار ،لذا ٌرجى تعمٌره بعناٌة.

فً هذه السنة سٌتم تمسٌم مسابمة العرض و معاٌٌر التمٌٌم والفرز إلى وحدتٌن:
وحدة : TUNIROBOTS JUNIOR 18 STARK
تجمع هذه الوحدة الفئة العمرٌة المتراوحة بٌن  7إلى  12سنة  .المشارٌع التً
سٌمدمها فرق هذه الفئة ستخضع لإلختٌار وفما للمعاٌٌر المدرجة أدناه :
• إمكانٌة تحمٌك فكرة المشروع  :مشروع مصنوع من لبل اطفال بٌن  7و  12سنة
• وضوح تمدٌم الملف التمنً
• اإلبتكار :ملكة االبداع عند الطفل

Page 2|5

وحدة :TUNIROBOTS JUNIOR 18 JARVIS
تجمع هذه الوحدة الفئة العمرٌة المتراوحة بٌن  13إلى 17سنة  .على الفرق
فً هذه الفئة العمرٌة اختٌار موضوع من بٌن المواضٌع المدرجة أدناه والعمل
على إنجاز روبوت أو إختراع مبتكر ٌموم بمهمة محددة.
لائمة المواضٌع :
 الحٌاة الٌومٌة
 المحٌط
 الفالحة
 الصحة
 التعلٌم
سٌتم تمٌٌم مشارٌع هذه الفرق وفك المعاٌٌر التالٌة :
• ٌجب على المشروع أن ٌكون منجزا ً من لبل اطفال ولٌس الكهول
• يجب أن يكون الملف التقني للمشروع واضحا
• ٌجب على المشروع أن ٌكون على درجة من اإلبتكار والخلك
• ٌجب على المشروع أن ٌكون لابالً للتوظٌف
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إسم ولمب لائد الفرٌك:
المؤسسة التعلٌمٌة/النادي/الجمعٌة :
البرٌد اإللكترونً:
رلم الهاتف :
أسماء أعضاء الفرٌك  3(:أعضاء +لائد الفرٌك)
البرٌد االلكترونً :
رلم الهاتف:

Page 4|5

إسم المشروع :
تمدٌم المشروع :
طريقة العمل :
تصميم المشروع
:تقديم نموذج تقريبي يربط كامل أجزاء المشروع لبلوغ هدف
معين

وصف تفصٌلً للمشروع
الموادالمستعملة
//إن كان لدٌكم أشرطة فٌدٌو أو صور أوملفات"  " "PDFالتً تمثل جزء من
الوصف التفصٌلً للمشروع الخاص بكمٌ ،مكنكم إرسالها .
إحتٌاجات المترشح
ٌ: //مكنكم إعالمنا بماٌتطلب مشروعكم ٌوم العرض فً حالة لبول ترشحكم
)االحتٌجات االلزمة لحسن سٌر العروضات و ٌجب أن تكون إحتٌجات خارج نطاق
مكونات المشروع مثال :طاولة  ،فضاء..
هذا الملف ٌجب تعمٌره إلتمام الترشّح 1.
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