
 

  "The App Challenge"مسابقة

 

مبادرات صاحب الجاللة الهاشمٌة الملك عبدهللا الثانً ابن إحدى   "The App Challenge"تعّد مسابقة

، وتستهدف طلبة المدارس صندوق الملك عبدهللا الثانً للتنمٌة ٌنظمهاالحسٌن حفظه هللا ورعاه، والتً 

 .سنة 16-14 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌن المملكة محافظات مختلف منالحكومٌة والخاصة 

 أهداف المسابقة:

 لدى الطلبة األردنٌٌن.  االلكترونٌة والتطبٌقات االلعاب بصناعة والتعرٌف تطوٌر مهارة االبتكار 

 .بناء قدراتهم فً مجال تصمٌم وتطوٌر البرامج التطبٌقٌة على األجهزة اإللكترونٌة الحدٌثة 

 الطلبة لدى الواحد الفرٌق بروح والعمل الوقت وإدارة الضغط تحت العمل مهارات تطوٌر. 

  تشجٌع الشباب األردنً على تبّنً التقنٌات الحدٌثة الجدٌدة من أجل تهٌئة جٌل مبدع قادر على

 تعزٌز مكانة األردن كمركز إقلٌمً لتكنولوجٌا المعلومات.

 .التروٌج لألردن من خالل استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة 

 الطلبة مهارات تحدي إلى المسابقة وتسعى ،2011 عام فً اإللكترونٌة التطبٌقات تحدي مسابقة بدأ لقد

 الجدٌدة، األجهزة مع متوافقة تطبٌقٌة برامج وتطوٌر تصمٌمب تمكٌنهم خالل من المشكالت حل فً اإلبداعٌة

 وأجهزة". iPad"و" iPhone" أجهزة على لتطبق ،" Android" و"  iOS"التشغٌل بنظم تعمل التً

"Android." 

فً الٌوم التعرٌفً  ، حٌث كانت اعداد الطلبة المشاركٌنللمسابقة تعرٌفً لٌومتبدأ المسابقة بحضور الطلبة  

 :ٌلً كما للدورات السابقة

 .مدارس 10 من وطالبة طالب 40: االولى الدورة -

 .مدرسة 32 من وطالبة طالب 164: والثالثة الثانٌة الدورة -

 .مدرسة 112 من وطالبة طالب 671: والخامسة الرابعة الدورة -

 مدرسة. 13طالب وطالبة من  52الدورة الذهبٌة:  -

 االلكترونٌة االلعاب صناعة تارٌخ حول خاصة ومحاضرة عمل ورشة عقد ٌتمخالل هذا الٌوم التعرٌفً 

 اختٌار ٌتم الورشة نهاٌة وفً ،"الورد مٌس شركة" للصندوق التقنً الشرٌك بهذه المحاضرة ٌقوم وتطورها

 ٌشتمل حٌث التعرٌفً، الٌوم نهاٌة فً للطلبة اجراؤه ٌتم اختبار على بناء   المسابقة، فً للمشاركة المدرسة

 مٌس التقنً والشرٌك الصندوق بٌن مشتركة لجنة خالل من والتركٌز االبتكار لمهارات تقٌٌم على االختبار

 .عند اختٌار المدارس المشاركة االقالٌم كافة لٌشمل الجغرافً التوزٌع مراعاةمع  الورد،



 كمافً البرنامج التدرٌبً  ٌناعداد الطلبة المشارك كانت و  للمسابقة تدرٌبٌة دورات ست الصندوق عقد

 :ٌلً

 .مدارس 5 من وطالبة طالب 25 وبمشاركة األردن، فً السٌاحة بعنوان: االولى الدورة -

 .مدارس 10 من وطالبو طالب 47 بمشاركة ،ٌةاألردن منتجاتال بعنوان: الثانٌة الدورة -

 .مدارس 10 من وطالبة طالب 44 بمشاركة ،ٌةاألردن منتجاتال بعنوان: الثالثة الدورة -

 .مدرسة 12 من وطالبة طالب 63 بمشاركة االردن، فً الحضارات بعنوان: الرابعة الدورة -

 .مدرسة 11 من وطالبة طالب 43 بمشاركة االردن، فً الحضارات بعنوان: الدورة الخامسة -

 مدارس. 7طالب وطالبة من  28الدورة الذهبٌة: بعنوان التعلٌم الترفٌهً، بمشاركة  -

 مدارس. 10طالب وطالبة من  50الدورة السادسة: بعنوان التعلٌم الترفٌهً، بمشاركة  -

 

 أللعاب والتصمٌم البرمجة أساسٌات على المدارس طلبة تدرٌبتم ،  للمسابقة السابقة  الدورات خاللو

 برنامج تسلٌمل اللعبة تطوٌر على للعمل للطلبة ونصف شهر فترة إعطاء ٌتبعها أٌام خمسة لمدة الكترونٌة

 :لمعاٌٌر وفقا   بتقٌٌمها تقوم مختصة تحكٌم لجنة أمام التطبٌق عرض ٌتم ثم ،ومجّرب  عملً تطبٌقً

 .والمعلومات المحتوى -

 .التصمٌم فً االبداع -

 .التقنً التقٌٌم -

 .االلكترونٌة األلعاب استخدام سهولة -

 

ٌل سهل ومدّعم بالمعلومات " بهدف تقدٌم دلفً االردن األولى للمسابقة على "السٌاحة الدورةرّكزت  حٌث

تحت رعاٌة صاحب الجاللة  2011وقد أعلنت النتائج خالل الحفل الختامً الذي انعقد فً أٌار ، للسٌاح

عبدهللا الثانً ابن الحسٌن المعظم، الذي حاز فٌه الفرٌق الفائز من مدرسة عمان الوطنٌة لتصمٌمهم الملك 

 .على الجائزة األولى Out" -n-In-"Jordanتطبٌق

على "المنتجات األردنٌة" والتنوع الذي ٌقدمه األردن فً تقدٌم المأكوالت،  وركزت الدورة الثانٌة والثالثة

 الختامً الحفل خاللللدورة الثانٌة  النتائج أعلنت وقد ،احً األخرى من التراث الثقافًالحرف الٌدوٌة، والنو

 المعظم الحسٌن ابن الثانً عبدهللا الملك الجاللة صاحب رعاٌة تحت 2011 كانون االول فً انعقد الذي

 األهلٌة المدرسة" وJo-Fashionلتصمٌمهم تطبٌق " للبنات الثانوٌة صما مدرسةحٌث حازت كل من: 

 " على الجائزة االولى للمسابقة.Jordan Unearthed" تطبٌق لتصمٌمهم للبنات

 صاحب رعاٌة تحت 2012 حزٌران فً انعقد الذي الختامً الحفل خاللللدورة الثالثة  النتائج أعلنتكما  

 للبنٌن جمٌل شاكر الثانوٌة مدرسةحازت كل من ، والمعظم الحسٌن ابن الثانً عبدهللا الملك الجاللة

"  Wrinkle Shrinker" تطبٌق لتصمٌمهم ومدرسة عمان الوطنٌة" Herb Farm" تطبٌق لتصمٌمهم

، وبعدها استمر الطلبة الفائزٌن من مدرسة وادي موسى الثانوٌة للبنٌن فً للمسابقة االولى ةزالجائ على



دها مختبر االلعاب االردنً تطوٌر مهاراتهم فً البرمجة من خالل المشاركة بالدورات التدرٌبٌة التً ٌعق

 وتمكنوا من تصمٌم عدة تطبٌقات أخرى.

 العروض إحدىالى  زٌارةحٌث تم تنظٌم  وركزت الدورة الرابعة والخامسة على "الحضارات فً االردن" 

( رم) األردن جنوب فً التراث إلحٌاء األردنٌة الشركة قبل من تنفذ والتً األردن فً بالحضارات الخاصة

حازت  حٌث ، 2013 كانون االول فً انعقد الذي الختامً الحفل خاللللدورة الرابعة  النتائج أعلنت وقد

 الجائزة على" The Arabian Revolution" تطبٌق لتصمٌمهم للبنٌن وادي موسى الثانوٌة مدرسة

 .االولى

تشرٌن  13والذي عقد  MENA ICT Forumكما اعلنت نتائج الدورة الخامسة خالل الحفل الختامً لـ 

على  ”JARASA“الثانً، ٌحث حازت مدرسة االمٌرة بسمة الثانوٌة للبنات / مأدبا لتصمٌمهم تطبٌق 

 الجائزة االولى.

التعلٌم الترفٌهً، وقد اعلنت نتائج الدورة خالل قمة صانعً االلعاب اما الدورة الذهبٌة فركزت على 

حٌث حازت مدرسة أم كلثوم بنت عقبة الثانوٌة للبنات  2014االردنٌٌن والذي عقد فً تشرٌن الثانً 

على  ”CellViver“ومدرسة الٌوبٌل لتصمٌمها تطبٌق  ”The Hidden Treasure”لتصمٌمهم تطبٌق 

 .الجائزة االولى

 

 لياً يقوم الصندوق بالتحضير لعقد يوم التقييم للمدارس المتأهلة من الدورة السادسة.حا



 :السابقتما ٌلً ملخص للذرواث 
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