
بحث المقدمة   

بسم هللا الرحمن الرحيم والّصالة والّسالم على سيّد الخلق والنّاس أجمعين، أّما بعد 

 من باقة متكاملة من فقبرات البحث التي نتناول واحدة حيُسعدنا أن نقوم على طر

علم الروبوت أحد أبرز علوم العالم، حيث يُعتبر  أشهر الصناعات التكنولوجيّة في

المستقبل التي تضمن للمتقّدم فيها الفرصة بمستقبل مشرق على جميع األصعدة، 

التي  التكنولوجياوتطمح كثير من الدول التي تمتلك رؤية شاملة للمستقبل بامتالك تلك 

 من الخدمات وستقوم بكثير من األعمال نيابةً عن الجهود البشريّة الكثيرستقّدم لها 

وبهامش خطأ لن يكون فيه أّي نسبة، وعليه نقوم بطرح تاريخ علم الروبوت 

ومعلومات عن مسابقة الروبوت في السعودية والشروط الدولية لالشتراك في مسابقة 

عالميّة  رعلى مصادالروبوت العالمية وكثير من المعلومات اليت استندنا في سردها 

كامل، يُساعدكم على فهم حقيقة تلك مهّمة لتكون بين أيديكم ضمن فقرات بحث مت

 التوفيقالعالميّة المهمة، شاكرين لكم حسن االستماع، راجين من هللا تعالى  المسابقة

 .لنا ولكم في المستقبل القريب العاجل

رات البحث فق  

يات المهّمة ال بّد من توضيح كثير من األساس لعلوم المستقبانطالقًا من كونها إحدى 

حول مسابقة الروبوت، والتي نستهدفها ضمن فقرات بحث مميّزة وشاملة جاءت 

 :ضمن اآلتي

 التعريف بعلم الروبوت الحديث

من إّن علم الروبوتات هو علم واسع ويمكن تعريفه بأنّه قطّاع يشمل على عدد 

األساسيّة بما في ذلك العلوم والهندسة، حيث تسلّط تلك التخّصصات  التخصصات

وبناء كيفيّة استخدام الروبوتات الميكانيكيّة، حيث  مدراسة وتصمياتها وفنونها في قدر

يُمكن اعتباره نقطة الوصل األولى بين تلك العلوم والهندسة، وبين التكنلوجيا التي 

العالميّة  الصناعيةتعمل على إنتاج الروبوتات، ويمكن تعريفه بأنّه أحد أحدث العلوم 

دراسة البرمجة، حيث القت تلك الفكرة تقّدم واهتمام عالمي في التي تقوم على فكرة 

العصر الحديث، على الّرغم من أنّها أحد العلوم القديمة، والتي ذاع سيط في كثير من 

أّن الروبوتات  حديثالالعصور والحضارات، ويعود سبب االهتمام في هذا العلم 

ات التي يتطلبّها العالم تتقدم بسرعة لتواكب الرّؤى والطلب العالمي وسد الحاجيّ 

على أن تكون قادرة على ، الحديث، فهو علم قادر على إيجاد أسس فكريّة أكثر أمان

 .تحقيق القدرات والنتائج األكثر أمان وموثوقيّة على مستوى الخدمات

خالل نظام هندسي بحيث  وأما عن الروبوت فإنّه عبارة عن آلة يتم تصميمها من

من  على الرغملبديل لأليدي العاملة من القوى البشريّة، تكون قادرة على أن تكون ا

ها قد تكون ذات مظاهر مختلفة عن المظاهر البشريّة، إاّل أنّها قادرة على القيام أنّ 



الوظائف،  بالوظائف التي يتطلّب منها، بالطريقة التي يؤّديها البشر، وقد تختلف تلك

من األمور التي يقوم بها  ترفيهي أو مؤسساتي وغير ذلك فمنها ما هو عملي أو

البشر، وتختلف في حجمها فال يوجد حجم ثابت للروبوت، فبعضها صغير بحجم 

عملة معدنيّة وآخر قد يصل إلى ما يزيد عن حجم سيّارة، وتختلف مهام الروبوتات، 

ر على القيام بعمليات جراحيّة في الدماغ البشري لمساعدة األطّباء دفمنها ما هو قا

مل في المطاعم لتحضر الوجبات وإيصالها وغير ذلكومنها ما يع . 

 WORLD ROBOT معلومات حول مسابقة الروبوت العالمية

OLYMPIAD 

تُعتبر إحدى المسابقات العالميّة المميّزة، حيث قامت دولة سنغافورة برعاية الدورة 

ها للميالد، وكان التنظيم األّول ل 2004األولى من تلك المسابقة وكانت في العام 

ة وهي)اليابان، وكوريا، والصين، وسنغافورة( يشمل على أربعة من الدول العالميّ 

وعملت تلك الّدول على تشكيل ما ُعرف الحقًا بالمجلس االستشاري ألولمبياد 

، وقد تّم اإلعالن على أن ّ المشاركة في هذه المسابقة ال ”WRO“ الروبوت العالمية

امتدت لتشمل دول أخرى أبرزها )روسيا تقتصر على دول المجلس فقط، إنّما 

 .والصين تايبه، وتايالند، وماليزيا، والفيلبين، وإندونيسيا، والهند، وهونغ كونغ

جدير بالّذكر أنّه قد جرى االتّفاق الحقًا على تشكيل ما يُعرف بمنظمة الروبوتات 

منظّمة، التي العالمية، بعد أن تّم وضع النظام األساسي والقواعد العامة لعمل تلك ال

إقامة تلك الفعاليّة الدوليّة في دولٍة جديدٍة كل عاٍم، وذلك لتحقيق الهدف   نّصت على

األسمى منها وهو الحفاظ على مستقبل آمن ألولمبياد الروبوت العالمي، ويمكن 

االطاّلع على تفاصيل وخطط وآلية عمل تلك المسابقة العالميّة بالّدخول إلى الموقع 

، فهي من األمور التي فتحت آفاق جديدة لإلنسان من أجل  “من هنا“ الخاص بها

تبادل العلم والخبرات والمعارف، لتحقيق أعلى معايير الدقة والحرفيّة في خدمة 

لمسابقات، ، وتشمل مسابقة الروبوت العالميّة على أربعة أصناف من االبشريالجنس 

 :جاءت وفق اآلتي

 .Regular Category وهي المسابقة العادية :المسابقة األولى •

المسابقة المفتوحة وهي :المسابقة الثانيّة •  Open Category. 

المسابقة الخاصة بالكليات والجامعات وهي :المسابقة الثالثة •  Advanced 

Robotics Challenge. 

مسابقة كرة القدم وهي :المسابقة الرابعة •  WRO Football. 

  

  مشاركة السعودية في مسابقة الروبوت العالمية

https://wro-association.org/
https://wro-association.org/


األولى  ةول التي شاركت في هذه المسابقة للمرّ دال ة منتُعتبر المملكة العربيّة السعوديّ 

ك األولى للفريق الّسعودي، وقد احتل في تل ميالدي، نوهي المّرة 2019 العامفي 

الدورة المركز الّسابع على مستوى العالم، حيث كانت الفعاليّة العالميّة تُقام في مدينة 

)جيور( في دولة المجر في أوروبا تحت عنوان )المدن الذكيّة( وشملت تلك المسابقة 

دولة، وقد  74فريق من مختلف الدول التي وصل عددها إلى  423العالميّة على 

يّة إعجاب القائمين على تلك المسابقة، وإصرار الفريق القت تلك المشاركة السعود

بين الدول المتقّدمة على كافّة  عالياالنجاح ورفع علم بالده  قعلى تحقيالّسعودّي 

 .األصعدة بما فيها علم الروبوتات الحديثة

السعوديّة في مسابقة الروبوتات  للمملكة العربيةجدير بالّذكر أّن المشاركة األخيرة 

الساّبق، حيث قدم فريق  2021يّة كانت في ألمانيا في مدينة دورتموند للعام العالم

البالد مشاركات مهّمة ومميّزة عالميًا، وقد لمس الجميع تقّدم المملكة في هذا الصعيد 

متقّدم  زعلى مركالعالمي، في مجال التقنيات وتكنولوجيا االتّصال، وحصلت البالد 

ألولمبيادالعالميّة ل تنهاية التصنيفافي  . 

  الشروط الخاصة لالشتراك في مسابقة الروبوتات العالمية

يستطيع الطاّلب من أي بلد من البلدان التي تتواجد في سجالت هذه المساقة أن 

تُشارك فيها عالميًا، وتشمل المشاركة جميع الطاّلب على اختالف مراحل التعليم 

لتعليم العالي، على أن يتم ترتيب وا إلى الثانويةسواء المرحلة االبتدائيّة وصوال 

انضمامهم لصفوف المسابقة بما يتماشى مع الفئات العمريّة الخاّصة بهم والتي تّم 

 :اعتماد فرزها في ثالث فئات أساسيّة، وهي

وهي فئة طالب المرحلة االبتدائية حيث تكون أعمارهم أقل من  :الفئة األولى •

 .ثالثة عشر عام

طالب المرحلة اإلعدادية، وجرى تنظيمها عمريًا وهي فئة  :الفئة الثانية •

( عام16إلى  13على أن وتراوح أعمارهم بين ) . 

وهي الفئة األخيرة من الطاّلب وتشمل طاّلب المرحلة الثانوية  :الفئة الثالثة •

( عام19إلى  17والعليا على أن تكون أعمارهم بين ) . 

طالب بالمشاركة مع الفئات وقد نّوهت الجهات على أحقيّة الفئات األصغر من ال

االعلى، بينما ال يحق للفئات األعلى المشاركة مع الفئات األصغر، حيث يتم اإلعالن 

مؤّخًرا عن الفرق الفائزة بعنوان المسابقة التي تّم االتفاق عليها من قبل ما يُعرف 

WRO بهيئة بكل فريق على  ، بعد أن يتم استعراض األفكار والمشاركات الخاّصة

مشاريع دون التقيّد بفرض االلتزام باستخدام قطع الليجو أمام اللجنة النّاظمة شكل 

للتقييم، مع التنويه على أّن المشاريع يجب أن تتماشى مع العنوان الّرسمي للمسابقة، 

صفر وأي مشروع غير ذلك سوف يحصل على الدرجة . 

 أهم استخدامات الروبوت عالميًا



االستخدامات التي جرى اعتمادها ليكون الروبوت جاهز للعمل بها، وهي من  تتعدد

مساعدة والتي يصل بعضها إلى تقرير مصير البشر أثناء  جًدا المجاالت المهّمة

في أدق العلميات الجراحيّة، وأبرز تلك االستخدامات، هي ءاألطبا : 

التعليمي فاستخدام الروبوت  • مجال التعليم حيث الروبوتات في  ميتم استخدا :

تقوم مدينة سان دييغو في والية كاليفورنيا باستخدام روبوتات خاّصة تتولّى 

مسؤوليّة مساعدة المعلّمين لتعليم األطفال على النطق والغناء، وغيرها من 

حركات الفم، حيث ساعدت تلك الروبوتات على تحسين تفكير األطفال 

ليالمواهب الشابة بشكل مثا ةعلى تنميوعملت  . 

الروبوت في الطب استخدام • وهي واحدة من أبرز االستخدامات المهّمة في  :

عالم صناعة الروبوت، نظًرا للدقة العالية التي يتمتّع بها، فتقوم الروبوتات 

بالتحّكم بها من خالل الكاميرات،  بأداء عمليّات جراحيّة معقّدة، ويقوم األطباء

درة عالية على الّدقة، ويتم استخدامها بالروبوتات ق الخاصةتمنح األذرع  حيث

أيًضا لتوزيع األدوية على المرضى في المراكز والمستشفيات، وغير ذلك من 

االستخدامات في مراكز العمل الطبّي بما يتوافق مع برمجة الروبوت بشكل 

 .صحيح

الروبوتات في مجاالت المطاعم  ميتم استخدا :استخدام الروبوت في المطاعم •

وتحديًدا في اليابان، حيث تُعتبر رائدة في تنظيم عمل الروبوت والمأكوالت 

في تلك األماكن، وأبرزها طبّاخ السوشي الشهير، وغيرها من الروبوتات 

القهوة وإنتاج أنواع من المأكوالت، ويتم استخدامها  رعلى تحضيالتي تقوم 

باتفي الريسبشن الستقبال الضيوف، وتقديم المشرو كموظفينأيًضا بالعمل  . 

وهو أحد أبرز قطّاعات عمل  :استخدام الروبوت في مكافحة الجريمة •

الروبوتات إلى  لعبر إدخاالروبوت المستقبليّة، وقد بدأ ذلك االستخدام 

األماكن التي تحتوي على مسلّحين ومجرمين، فتمنح الجهاز االمني قدرة على 

ي فحص التصوير وتحديد األماكن الخاّصة بكل مجرم، وتستخدم أيًضا ف

السيارات المفّخخة، وغيرها من الحاالت األمنية التي يجري العمل على 

 .دراستها

نمساعدة المسنياستخدامات  • وهي من الروبوتات اإلنسانيّة التي تقوم على  :

مساعدة المرضى وكبار السن في الحياة المعيشيّة، حيث يستطيع الروبوت أن 

ستطيع المسن أن يتحّكم كيلو غرام، وي 100يحمل إنسان يصل وزنه إلى 

بحركته بكل سهوله باستخدام عصا التحّكم، وغيرها من االستخدامات المهّمة 

 .اليت تزيد من اجتماعيّة األشخاص المسنّين

  جدول تاريخ أولمبياد الروبوت العالمي

ميالدي جرى تنظيم هذه المسابقة  2021للميالد وحتّى العام  2004منذ العام 

دث مختلف، وعليه نقوم بإيضاح تلك المعلومات عبر البيانات ح 18العالميّة في 

 :الواردة في الجدول اآلتي



رقم فعالية 

 الروبوتات
  دولة االستضافة  تاريخ الفعالية

عنوان فعالية 

  الروبوتات

 سنغافورة 2004 1
الروبوتات في 

 الرياضة

 الروبوتات الحساسة بانكوك، تايالند 2005 23

 بشري ناننينغ، الصين 2006 4

 روبوت لإلنقاذ تايبيه، تايوان 2007 5

 إنقاذ البيئة العالمية يوكوهاما، اليابان 2008 6

 الروبوتات الفنية بوهانج، كوريا الجنوبية 2009 7

 مانيال، الفليبين 2010 8
تشجيع الروبوتات 

 السياحة

9 2011 
أبو ظبي، اإلمارات 

 العربية المتحدة

الروبوتات لتحسين 

 الحياة

 روبوت يربط الناس كوااللمبور، ماليزيا 2012 10

 التراث العالمي جاكرتا، إندونيسيا 2013 11

 الروبوتات والفضاء سوتشي، روسيا 2014 12

 مستكشفات الروبوت الدوحة، قطر 2015 13

 راب ذا سكراب نيودلهي، الهند 2016 14

15 2017 
سان خوسيه، 

 كوستاريكا

الروبوتات من أجل 

 االستدامة

 مسائل الغذاء شيانع ماي، تايالند 2018 16

 المدن الذكية جيور، المجر 2019 17

 فرقة المناخ كيبيك، كندا 2020 18

  دورتموند، ألمانيا 2021 19

 معايير هيئة أولمبياد الروبوت العالمية

للروبوتات على توظيف قدراتها الماديّة واإلداريّة في الترويج  الهيئة العالميةتقوم 

للفكرة الروبوتات على أنّها ما يضمن المستقبل الثقافي للعالم، وهي الرسالة األسمى 

ألساسيّة والقيم الخاّصة التي يمكن لها ضمان الرفاهيّة للجميع، وتّم اعتماد المعايير ا

الهيئة وفق اآلتي بتلك : 

التنوع ،أوال • بتأمين  (WRO) حيث تقوم الهيئة العامة للروبوتات العالميّة :

أبناء  جميعاجتماع جميع الشباب أصحاب الميول العلميّة في الروبوت، من 

 .العالم دون النظر في المعتقدات أو االنتماءات



 زعلى تعزيللروبوتات  ةالهيئة العامعملت  :ثانيا، تعزيز روح الفريق •

 .التعاون والعمل لكل جديّة على أسس النزاهة والمهارة في العلم واألداء

وهي أحد األمور التي تقوم الهيئة بتوريثها لألجيال،  :ثالثًا، تنمية الشغف •

حيث يتم التعليم عندما يحصل االنسجام بين األعضاء المشاركين من الفرق 

 .المختلفة للدول، في أجواء من المرح المناسبة للعمل واإلبداع

على  ةتقوم الهيئالبرامج التي  عتستند جمي :رابًعا، الحّث على التعاون •

المتقّدمة التي تضمن التطور  والتكنولوجياوجيهات الحديثة رعايتها على الت

 .واالبداع

الهيئة على بّث هذه المشاعر في  تعملحيث  :خامًسا، بّث مشاعر التحفيز •

نفوس المشاركين من جميع الدول، للتحفيز على اإلبداع والتقّدم، فيكونوا 

 .رواًدا رقميين، ومهندسين مبدعين

بحث الخاتمة   

فقرات البحث الذي سلّطنا فيه  نهايةإلى إلى هنا نكون قد وصلنا مع القارئ العزيز 

 تأبرز المسابقا الّضوء على مسابقة الروبوت في السعوديّة تلك التي تُعد واحدة من

 2021وحتّى العام  2019العالميّة المميّزة، حيث شاركت بها المملكة منذ العام 

إيجابيّة، حيث قمنا بشرح ذلك في فقرات البحث وقمنا  تقديراتوحازت على 

وأهمية بالتعريف بعلم الروبوتات واستخدامات الروبوتات في الحياة العمليّة، 

الروبوتات، باالستناد على باقة من أبرز المراجع  وتطويرعلى استخدام  الحرص

عليكم ورحمة هللا  العالمية في علم الروبوت، لنصل معكم إلى نهاية البحث، والّسالم

 .وبركاته

  

 


