
مسابقات األسبوع العربي   تويجاتـت

 للبرمجة
 على هامش المسابقة المساهمات المتميّزة  تتويج ▪

 المسابقة  االسم كامل  البلد

 اجمل صورة  سامية أبو زياد   فلسطين

 مصر

 محمد شعبان عبد الفتاح 
 امل ابراهيم محمد شتا تحت إشراف 

مركز النموذجي طه حسين الثانوية  درسة الم
 بإدارة الزيتون التعليمية   للمكفوفين

 اجمل فيديو

 تونس
 مريم الخليفي 

 سنوات 3
 اصغر مشارك

 تونس
 نضال قروم 

 قام بتصميم لوقو الدورة و المعلقات
 الطالب المبدع 

 األسبوع العربي للبرمجة مسابقات غير رسمية على هامش تتويج  ▪

 المسابقة  االسم كامل  البلد المرتبة 

3 
 فلسطين
 برنزية 

 جنا معاذ 
مسابقة ساعة برمجة  
 خارج اسوار المدرسة

2 
 لبنان

 فضية
 محمد البرجي 

1 
 فلسطسن

 ذهبية 
 سما معاذ 

3 
 مصر 

 برنزية 
 عصامفارس 

مسابقة الكاهوت العربي  
 للبرمجة 

2 
 مصر 
 فضية

 ياسين علي 

 انسام الصالح   تونس  1



 ذهبية 

 المسابقات الّرسمية تتويج  ▪

 الذهبي األسبوع مسابقة .1

 البلد عدد المشاركات  المرتبة 

 المملكة األردنية الهاشمية 2106:  عدد المشاركات 3

 المملكة المغربية  2333:  عدد المشاركات 2

 فلسطين دولة  3122:  عدد المشاركات 1

 

 الذهبية  المدرسة مسابقة .2

 االسم كامل  البلد المرتبة 
 يوبي ألا الدين صالح مدرسةمدرسة  المغرب  3

 المختلطة  الثانوية  زيد  بنت  ريحانة مدرسة االردن 2

  الثانوية طه  سامي الشهيد بنات فلسطين 1

 

 الذهبي النشاط مسابقة .3

 االسم كامل  البلد المرتبة 

3 
 والزخرفة  البرمجة مسرحية المغرب 

 بوشتى الصاللي
 مدرسة موالي يعقوب  

2 
 بزخارفنا مساراتنا ....  فلسطين

 والء سمير صرصور 
 مدرسة بنات الشهيد سامي طه الثانوية 

1 
 األسبوع العربي ... في مدرستي  تونس 

 منير التوتي 
 مدرسة اإلعدادية التقنية  البساتين صفاقس 

 

  



 الذهبي  المعرض مسابقة .4

 صنف الموصول  .4.1

 الفئة العمرية  الفريق اسم  البلد المرتبة 

3 
 تونس 

 برنزية 

https://arabcodeweek.org/expo/dx8 

 3وز فمبرمجي ال

 سناء بن الحاج حمدة تحت إشراف المدّرس)ة( 
 بن عروس   5المروج 3مدرسة االبتدائية الفوز

  12أقل من 

 سنة
2 

 األردن
 فضية

https://arabcodeweek.org/expo/dur 

 فريق زخرفة العرب  
 ايمان محمود محمد حسن تحت إشراف المدّرس)ة( 
 مدرسة الجزائر االساسية

1 
 مصر 
 ذهبية 

https://arabcodeweek.org/expo/di2 

 فريق االبتكار و الطموح 
 صابرين ربيع حامد علي تحت إشراف المدّرس)ة( 

 مدرسة محمود تيمور الرسمية لغات 

 
 

بالتساو 
 3ي

 سوريا 
 برنزية 

 

https://arabcodeweek.org/expo/dv2 

 فريق المبرمجين السوريين 
 ميساء محمد عباس  تحت إشراف المدّرس)ة( 

 

إلى   12من 

  15أقل من 

 سنة

االمارا
 ت

 برنزية 

https://arabcodeweek.org/expo/df4 

 فريق النجوم 
سارة سمير حامد عبد   تحت إشراف المدّرس)ة( 

 الغني 
 مدرسة حراء للتعليم االساسي

2 
 مصر 
 فضية

https://arabcodeweek.org/expo/dny 

 فريق فن و ابداع  
 لميس جودة  تحت إشراف المدّرس)ة( 

المدرسة الرسمية مصطفى كامل الرسمية المتميزة 
 لغات

1 
 تونس 
 ذهبية 

https://arabcodeweek.org/expo/drd 

 فريق المبرمجون الصغار
 هاجر المحمدي  تحت إشراف المدّرس)ة( 

 المدرسة اإلعدادية النموذجية بنابل 

3 
 السودان 
 برنزية 

https://arabcodeweek.org/expo/drn 

 فريق حكاية الماندال 

https://arabcodeweek.org/expo/dx8
https://arabcodeweek.org/expo/dur
https://arabcodeweek.org/expo/di2
https://arabcodeweek.org/expo/dv2
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https://arabcodeweek.org/expo/dny
https://arabcodeweek.org/expo/drd
https://arabcodeweek.org/expo/drn


 يسرا عثمان الطاهر بابكر  تحت إشراف المدّرس)ة( 
 مركز مجموعة ابتكار األطفال برمجة الحاسوب 

إلى   15من 

 سنة  18

2 
 لبنان

 فضية

https://arabcodeweek.org/expo/djr 

 فريق الهادي
 منى عز الدين  تحت إشراف المدّرس)ة( 

مؤسسة الهادي لالعاقة السمعية و البصرية و  
 اضطرابات التعلم

1 
 فلسطين

 ذهبية 

 https://arabcodeweek.org/expo/dzd 

 فريق المبرمجات الصغيرات
 نداء محمد احمد اسماعيل  تحت إشراف المدّرس)ة( 

 بنات العودة الثانوية بيت لحممدرسة 

 

 صنف الغير موصول بالحاسوب  .4.2

 العمرية الفئة  الفريق اسم  البلد المرتبة 

3 
 فلسطين
 برنزية 

https://arabcodeweek.org/expo/dpg 

 فريق االنامل الصغيرة
 سوسن حسن محمد فايد تحت إشراف المدّرس)ة( 

 جنين -مدرسة بنات عمران الثانوية  
 

  12أقل من 

 سنة
2 

 تونس 
 فضية

https://arabcodeweek.org/expo/drt 

 فريق عصافير تالميذ سنة ثالثة
 هدى بوعفيف  تحت إشراف المدّرس)ة( 

 مارس نابل   2المدرسة االبتدائية 

1 
 المغرب 

 ذهبية 

https://arabcodeweek.org/expo/dip 

 فريق تحدي ابداع ..تنمية
 عبد الحفيظ مكرم  تحت إشراف المدّرس)ة( 

 مدرسة مجموعة مدارس عبد العزيزالماسي 
 

3 
 فلسطين
 برنزية 

https://arabcodeweek.org/expo/dsv 

 فريق صنع أيدينا ... رمز تراثنا 
 فوزي القادر عبد  نجالء تحت إشراف المدّرس)ة( 

 الجعيدي 
 مدرسة بنات أسماء االعدادية

إلى   12من 

  15أقل من 

 سنة

2 
 المغرب 

 فضية
https://arabcodeweek.org/expo/dot 

 فريق النفائس 

https://arabcodeweek.org/expo/djr
https://arabcodeweek.org/expo/dzd
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 مصطفى اية باخة  تحت إشراف المدّرس)ة( 
 مدرسة ابن النفيس 

1 
 األردن
 ذهبية 

https://arabcodeweek.org/expo/dxg 

 فريق زخارفنا سر حضارتنا 
 اميرة محمد حسن الملكوتي  تحت إشراف المدّرس)ة( 

 مدرسة فاطمة الزهراء االساسية المختلطة  

3 
 ليبيا 

 برنزية 

https://arabcodeweek.org/expo/dhz 

 فريق العلم
 ملروى محمد حسن السويحلي 

 مدرسة التضامن للتعليم االساسي

إلى   15من 

 سنة  18
2 

 المغرب 
 فضية

po/dkhhttps://arabcodeweek.org/ex 

 فريق المجددين  
 تحت إشراف المدّرس)ة(  ناصر سعدون 

 مارس  3مدرسة الثانوية التاهيلية  

1 
 فلسطين

 ذهبية 

https://arabcodeweek.org/expo/dha 

 فريق وخرفة الخط العربي
 تحت إشراف المدّرس)ة(  ربى محمد أبو النصر  

 مدرسة بنات عمر ابن الخطاب الثانوية جنين   

 

 

https://arabcodeweek.org/expo/dxg
https://arabcodeweek.org/expo/dhz
https://arabcodeweek.org/expo/dkh
https://arabcodeweek.org/expo/dha

