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  ألفضل المبرمجيه الجبمعيتالمسببقت الوطنيت                          

    <CodingMaster’2023/ > 

 : التعريف ببلمسببقت

مؤسسبد  عجبرح عه مىبفسخ ثيه طالة الانىطىيخ، مؤسسبد انجبمعيخ ألفضم انمجرمجيه ثبل انجبمعيخانمسبثقخ انىطىيخ

 ثذيث يكىن انعبمم انمشترك انىديذ ثيىهم  في انجرمجخ، ثبختالف تخصصبتهم ومستىيبتهم انذراسيخانىطىيخ انجبمعيخ

.  هى شغف انجرمجخ

 : أهداف المسببقت

 . ورفع مستىي تذذي انجرمجخ مع تىميخ انتفكير انمىطقي نذيهانجبمعي زرع روح انتىبفس في انطبنت  -
 .فتخ ثبة انتعبرف و تجبدل انخجراد ثيه انطالة في مجبل انجرمجخ  -
 .انمؤسسبد انعمىميخ أو انخبصخ واقعيخ نذي انمىاطه أو اد إشكبنيإوشبء ثرامج نمعبنجخ -
 .مرافقخ أفضم انمجرمجيه نهرقي ثمشبريعهم إلوشبء مؤسسبد وبشئخ -

 

 .  جامعة ألاغواط :مكبن المنبفست

  2023  مارس 17 إلى 14من  :الفترة 

 . جميع طلبة املؤسسات الجامعية الوطنية :الفئت المستهدفت

 

 

 

 

 

  البطاقة التقنية
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 األحكام التنظيمية

 :شروط المشاركة

 . تشارك كل مؤسسة جامعية بفريق واحد : 01المادة 
  يتكون الفريق من ثالثة طلبة على األكثر : 02المادة 
 . لنفس المؤسسة الجامعية 2022/2023 يجب أن يكون جميع أعضاء الفريق طلبة جامعيين مسجلين للسنة الدراسية : 03المادة 
 shorturl.at/LYZ68: تكون المشاركة بملء االستمارة االلكترونية المربوطة برابط التسجيل :04المادة 

  (code QR)أو برمز االستجابة السريعة 
 .يرفق مع التسجيل االلكتروني استمارة مشاركة :05المادة 
 .يجب أن تمضى استمارة المشاركة من طرف مدير المؤسسة الجامعية :06المادة 
 .12:00 على الساعة 2023 مارس 11آخر أجل الستالم المشاركات يوم األحد  :07المادة 
 .ال يؤخذ بعين االعتبار أي استمارة مشاركة غير ممضاة من طرف مدير المؤسسة أو الواردة بعد انقضاء اآلجال :08المادة 
 .2023 مارس 14بعد استالم استمارات المشاركة يتم إرسال دعوة رسمية للمؤسسات الجامعية للحضور يوم  :09المادة 
 .تقتصر المشاركات على المؤسسات الجامعية التي استلمت دعوة مشاركة :10المادة 
 .كل فريق مشارك ملزم بإحضار جهاز حاسبوب :11المادة 
 .كل فريق مشارك يختار اسما يرمز إلى فريقهم :12المادة 
 .تتكفل كل مؤسسة جامعية بنقل طلبتها ذهابا و إيابا من و إلى مدينة األغواط  :13المادة 
 . مساءا20:00 بعد الزوال و قبل الساعة 14:00 ابتداء من الساعة 2023 مارس 14يوم االستقبال يوم  :14المادة 
 .يجب على كل طالب مشارك إحضار بطاقة الطالب و بطاقة التعريف الوطنية :15المادة 

 :طريقة سير المسابقة

 .2023 مارس 15تنطلق مجريات المسابقة يوم  :16المادة 
تعلن لجنة المسابقة عن تفاصيل التطبيق المطلوب برمجته لحظات قبل انطالق المسابقة  :17المادة 
 . ساعات لتقديم تطبيقهم النهائي للجنة التحكيم ثمانيةتمنح للفرق مدة  :18المادة 
 . ثانية لعرض أهم مميزات تطبيقهم120 يمنح لكل فريق 2023 مارس 16يوم  :19المادة 
 .تعلن لجنة التحكيم عن أحسن ثالثة مراتب :20المادة 

 
 06.58.42.49.98 /  029.13.72.52 للتواصل و االستفسار الرجاء االتصال بالرقم 

 sdacss@lagh-univ.dzأو عبر البريد االلكتروني 
  

  يمكنكم متابعة مستجدات المسابقة الوطنية  عبر صفحة الفيسبوك للمديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية  و الرياضية جامعة  األغواط 
 
 

mailto:sdacss@lagh-univ.dz
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: ..............................................المؤسسة الجامعية  

: ......................................................اسم الفريق   

 

 

 

 

  
   

 

                                                   

 

 

 

 

 

 الصفة االسم و اللقب الرقم
 رئيس وفد  01
 سائق  02

 

 .يرجى ملء االستمارة بالحاسوب  : مالحظة

   إمضاء مدير المؤسسة

 

 

 

 

 اململبمم ألاألاو 
: ...........................................................................االسم و اللقب   
:............................................................................تاريخ االزدياد   

:...................................................................رقم التسجيل الجامعي   
:...............................................................لتخصص الدراسياالسنة و   

 : ..............................................................................رقم الهاتف 
 …………………………………………......……………:البريد االلكتروني

 
 اململبمم الثاني

: ...........................................................................االسم و اللقب   
:............................................................................تاريخ االزدياد   

:...................................................................رقم التسجيل الجامعي   
:...............................................................لتخصص الدراسياالسنة و   

 : ..............................................................................رقم الهاتف 
 …………………………………………......……………:البريد االلكتروني

 
 اململبمم الثالث

: ...........................................................................االسم و اللقب   
:............................................................................تاريخ االزدياد   

:...................................................................رقم التسجيل الجامعي   
:...............................................................لتخصص الدراسياالسنة و   

 : ..............................................................................رقم الهاتف 
 …………………………………………......……………:البريد االلكتروني
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