
 

  

 

 

 اإلعالميلبيان ا

 0202واليافعين لعام  للصغارمسابقة الماراثون البرمجي 

 ة للصغار واليافعينومشروع التنمية الرقمي  

وقدرات الجيل الرقمي األصيل وتوجيهها نحو م المبكر لألجيال الصاعدة، وإيمانا  بأهمية صقل إمكانات لدور التعل   إدراكا  

علن الجامعة االفتراضية السورية وهيئة التميز واإلبداع عن بدء سس التفكير المنطقي والبرمجي في سن م  أ   بكرة، ت 

 التسجيل في:

 0202 لعام مسابقة الماراثون البرمجي

 واليافعين للصغارة ضمن مشروعهما للتنمية الرقمي  

 البرمجي في مراحله وتدريباته: ثونايستهدف المار

 سنة.  22 – 8ممن تتراوح أعمارهم ما بين  الصغارفئة  -

 سنة. 21 – 20فئة اليافعين ممن تتراوح أعمارهم ما بين  -

 أهداف مسابقة الماراثون البرمجي للصغار واليافعين 

عين من والياف الصغارفع السوية العلمية العامة وتعزيز مهارات التحليل المنطقي والتفكير اإلبداعي لدى ر -

 خالل تعليمهم لغات البرمجة النصية والرسومية.

 تحصيلهم العلمي.واليافعين على نحٍو ينعكس إيجابا  على  للصغارتوفير تدريب برمجي  -

سيلة ؤمن وللغة العربية في مجال البرمجة والمعلوماتية ي  توفير محتوى علمي مفيد ومفتوح متوفر با -

 .داعمة لتعليم علوم الحاسب في المرحلة المدرسية

رفع مستوى معارف ومهارات الطالب من خالل المشاركة في مسابقات عالمية، ورعاية المتميزين في  -

 هذا المجال.



 

  

 

 راحل مسابقة الماراثون البرمجي للصغار واليافعين م

، يتم من خاللها إجراء االختبارات  مسابقة الماراثونتتضمن  عدة مراحل تدريبية وتأهيلية موصفة ومحددة علميا  وزمنيا 

واليافعين  غارللصالتأهيلية وتقديم التدريب المناسب على مختلف التقانات البرمجية، وعلى آليات التفكير المنطقي 

دعم قدرة الشباب السوري والناشئة على المنافسة عالميا   في مختلف المحافظات السورية، وعلى نحٍو يساعد في

 وتوسيع القاعدة الشعبية للبرمجة عند مختلف الشرائح العمرية.

 العام  مسابقة الماراثون نظرا  لتوقفو

 المرحلة التاريخ

 المرحلة األولى بدء التسجيل  0202 _ آذار _ 21

 التسجيلانتهاء  0202 _ نيسان _ 22 اإلطالق والتسجيل

 المرحلة الثانية موعد االختبار لفئة األطفال 0202 _ نيسان  _ (02و  02)

 موعد االختبار لفئة اليافعين 0202  أيار _  _( 8و  7) اختبار تحديد المستوى

 المرحلة الثالثة بدء التدريب لفئة األطفال 0202_ حزيران _  22

 لفئة اليافعينبدء التدريب  0202_ حزيران _  28 التدريب

 المرحلة الرابعة االختبار التأهيلي لفئة األطفال 0202_ تموز _  02

 االختبار التأهيلي لفئة اليافعين 0202_ آب _  21 االختبار التأهيلي

 المرحلة الخامسة المسابقة األخيرة 0202_ آب _  01

المشاركون الذين اجتازوا اختبار تحديد المستوى األول ، يحتفظ الماضي بسبب إجراءات التصدي النتشار وباء كورونا

 بحقهم في االنتقال لمرحلة التدريب والتأهل للمسابقة األخيرة وفق مايلي:

 الصغارومازالوا ضمن نفس الفئة في التدريب والتأهل ضمن فئة الصغار من فئة  يحتفط المتأهلون. 

  الفئة في التدريب والتأهل ضمن فئة اليافعين. من فئة اليافعين ومازالوا ضمن نفسيحتفظ المتأهلون 

  فئة اليافعين في التدريب والتأهل ضمن فئة اليافعين في  إلىوانتقلوا  الصغارمن فئة يحتفظ المتأهلون

 المستوى المبتدئ.



 

  

 

 ة للصغار واليافعينمشروع التنمية الرقمي  

وقدرات الجيل الرقمي األصيل وتوجيهها نحو  يسعى مشروع التنمية الرقمية للصغار واليافعين إلى صقل إمكانات

تثمار واسسس التفكير المنطقي والخوارزمي والبرمجي في سٍن مبكرة، وإكساب هذا الجيل مهارات التطوير البرمجي أ  

ليمتلك القدرات الالزمة للدخول السلس والفاعل والراسخ في عالم وتوجيهها نحو االبتكار األصيلة التقانية  إمكاناته

 صاد المعرفة والتحول الرقمي بما يخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية. اقت

مسابقة المارثون البرمجي للصغار واليافعين ليست إال مرحلة أولى وتأسيسية من مراحل تحقيق التحول الرقمي الذي 

ناء جيل من مخرجاتها لبمكن االستفادة يخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية في أي مجتمع، وهي مرحلة تأسيسية ي  

خرج م يومية تعل   أداة من اليافعين تصبح التقانة لديه، مما يسمح بإدخال هذا الجيل نفسه في منظومة ريادة وابتكار ت 

بناء م من أجل إلى التعل  ( وظيفةشهادة ومن ثم م من أجل الحصول على التعل  )قالب  جامعي من وخريج أي طالب

 والمشروع الخاص. المؤسسة

 واليافعين للصغارة مشروع التنمية الرقمي   أهداف

  عام 28و 8باب بأعمار تتراوح بين لفئة اليافعين والشإكساب المشاركين معارف ومهارات في مجال التقانات الحديثة ،

التعلم وسس التفكير المنطقي والخوارزمي ومهارات التطوير البرمجي إضافة  إلى القدرة على اإلبداع واالبتكار أ  وتعزيز 

 الذاتي مدى الحياة.

  تصميم وتوصيل وتنظيم برامج تدريب نوعية تقانية ذات طابع معرفي ومهاراتي في مجاالت التقانات البرمجية بما

 لبي االحتياجات التنموية على المستوى الوطني.ي  

   خطة للوصول بهذا  اللالسوري على امتداد الجغرافيا السورية من خ ءطرد والوصول تدريجيا  إلى النشالتوسع الم

 .0222و 0202ألف طفل ويافع بين عامي  222المشروع إلى 

 

 



 

  

 

  العمل على رصد حاالت التميز بين أطفالنا ويافعينا وتأمين رعاية إضافية لهذه الحاالت في سبيل ترسيخ ريادتها وتميزها

أو  افسات وطنيةخالل مسابقات ومن وإبراز هذه الريادة السورية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من

 اتهم ومواهبهم.رعاية أكاديمية وعلمية لصقل إمكانومن خالل  إقليمية أو محلية

 الجهات المنظمة:

 :الجامعة االفتراضية السورية

بهدف توفير منظومة تعليم وتدريب  ،0220لعام  01جامعة سورية حكومية أ سست بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 ال والمباشر في سوق العملمكن المتعلم والمتدرب من االنخراط الفع  في المجال األكاديمي والمهني ت   وبحث حديثة

عبر تطوير مهاراته ومعارفه في مجاالت متنوعة حديثة متالئمة مع احتياجات وتطور االقتصاد المحلي واإلقليمي 

، إق .وتنامي استخدام الشبكة الدولية في النشاطات واألعمال محليا   ليميا  ودوليا 

 هيئة التميز واإلبداع:

هيئة مستقلة مرتبطة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مهمتها األساسية إعداد جيل يتميز بمسؤوليته المجتمعية 

وبمهاراته وشخصيته وبقدرته على حل مشاكل واقعية وفق منهجية تفكير علمية تعتمد على التحليل النقدي 

وبالتالي تقديم الحلول االبتكارية ليكون مواطن فاعل ومساهم في بناء سورية المعاصرة والمزدهرة، واإلبداعي، 

وتعمل الهيئة على الكشف عن مواهب التميز في المجاالت العلمية واحتضانها وتطويرها إلى حاالت إبداع فردي 

 ز الوطني للمتميزين وإدارة البرامج االكاديمية.وجماعي ضمن إداراتها الثالثة: إدارة األولمبياد العلمي السوري والمرك

 

 واليافعين بإمكانكم مراجعة: للصغار مسابقة الماراثون البرمجيلمزيد من المعلومات حول 

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

 التعلم مدى الحياة من خالل:أو التواصل مع مركز 

 lfl_director@svuonline.orgالبريد االلكتروني: 
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