الدولة

ممثل الجمعية العربية للروبوت

المملكة

الدكتور /أحمد العمري

شركة AtLab

الجهة المنظمة

الشخص المسئول /وليد الثبيتي

السعودية

00966555748221

الشخص المسئول

هاتف رقم 00966555900893:

omary@talentscenter.com

االيميل

جمهورية

السيد  /أيمن القباني

الشركة الذكية (تكنوفيوتشر مصر)

مؤسسة كيدزنيا

العربية

00201221151234

00201221151234

هاتف :

Email. ayman@sis.net.eg

Email.

00201224612527

المملكة

المكتب الرئيسي للجمعية العربية

مركز اليوبيل للتميز التربوي

مركز اليوبيل للتميز التربوي

االردنية

للروبوت

المهندس/نضال جروان

المهندس/نضال جروان

العربية

مصر

هاتف رقم :
Email.

هاتف رقم :

ممثل مسابقات FIRST

ممثل مسابقات الجمعية العربية

FLL & FLL Jr. & FTC

(جمع الكرات – تتبع الخط – السومو – الحرة –
مؤسسة صناع العلوم

Mohammed Hassan

المضمار)

Email.waaw2004@gmail.com

Hassan.m@atlabhorizon.com
أيمن القباني

ayman@sis.net.eg

الدكتورة  /مروة عماد

marwaemara1979@gmail.com

الهاشمية

00962799456121

00962777643931

00962777643931

دولة

السيد مهند عمرية

مؤسسة فكرة

مؤسسة فكرة

فلسطين

هاتف رقم 00970599291303

السيد /مهند عمرية

السيد /مهند عمرية

muhannad@fllpalestine.ps

muhannad@fllpalestine.ps

Email.

هاتفEmail.00970599291303 :

هاتفEmail.00970599291303 :
muhannad@fllpalestine.ps

المملكة

المغربية

ال يوجد

بلي اكاديمي

تكنو فيوتشر المغرب

212667047266

هاتف 00212663522980:

ليلى برشان

Laila.berchane@gmail.com

السيدة /إيمان بوزوبة

Email. technofuturemaroc@gmail.com

ماعدا

JrFLL
دولة

الدكتور  /عبد هللا المطوع

التسجيل مباشر

جامعة الكويت

الكويت

هاتف 0096599641114 :

علي موقع البطولة العربية

هاتف 0096599641114 :

Email.

dr.mutawa@gmail.com
جمهورية
اليمن

دولة

االمارات
العربية

السيد /محمد الصبان

هاتف00967777773710:
Email.

السيد  /عيسي السويدي

هاتف 00971503554415:
essaym@eim.ae

www.arc11.org

Email.

dr.mutawa@gmail.com

اكاديمية الموهوبين سيؤن

اكاديمية الموهوبين سيؤن

هاتف00967777662477:

هاتف00967777662477:

شركة Atlab

الجهة المنظمة

السيد  /سالم السبايا
Email

الشخص المسئول

السيد  /أنور باشغيوان
Email

التسجيل مباشر

Khushboo Smkaria

علي موقع البطولة العربية

االيميل

www.arc11.org

Khushboo.s@atlabstemacademy.ae
Ahmed Tawalbah

a.tawalbeh@atlabme.com
دولة قطر

السيد /اسماعيل شمس

مدرسة زينب للبنات

هاتف 0097455555691:

السيدة  /مريم العوضي

()Albadree71@yahoo.com

mariam_awadi@hotmail.com

جمهورية

السيد /غازي مطاوع

مركز التعليم والتكنولوجيا

لبنان

هاتف 009613964379

السيد /غازي مطاوع

ghazi.mtaweh@fll-leb

Email

ال يوجد

دولة

تونس

دولة

الجزائر

Email

0097455892516

حصة العبد هللا

0097455524929

مركز التعليم والتكنولوجيا
السيد /غازي مطاوع

هاتف 009613964379

هاتف 009613964379

ghazi.mtaweh@fll-leb

ghazi.mtaweh@fll-leb

التسجيل مباشر

شركة النتمية الثقافية

Email

علي موقع البطولة العربية

السيد نسلين الجمالي

التسجيل مباشر

الجهة المنظمة

www.arc11.org

مدرسة تاون از

مدرسة البيان االبتدائية الثانية للبنات

21627707172

السيد  :الياس الحاج موسى

علي موقع البطولة العربية

التسجيل مباشر

00213663067382

www.arc11.org

علي موقع البطولة العربية
www.arc11.org

الجمهورية
السورية

مؤسسة فكرة

السيد  /محمد الطباع

السيد  /محمد الطباع

السيد  /محمد الطباع

هاتف

هاتف

هاتف

00963944320206

00963944320206

00963944320206

Tabbaa77@yahoo.com

Tabbaa77@yahoo.com

Tabbaa77@yahoo.com

السيد /خالد الشقصي

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

0096899436618

هاتف

هاتف

Email

0096899436618

0096899436618

Email

سلطنة
عمان

مملكة

البحرين

مؤسسة فكرة

مؤسسة فكرة

هاتف

Email

سلطنة عمان

Email

سلطنة عمان

alshaqsi@moe.om

Email

alshaqsi@moe.om

alshaqsi@moe.om

ال يوجد

التسجيل مباشر

التسجيل مباشر

علي موقع البطولة العربية
www.arc11.org

مالحظات مهمة :
 -1تخضع جميع االجراءات للقوانين و االنظمة المتبعة في الدولة
 -2المؤسسات الواردة في الكشف هي مؤسسات معتمدة لدى الجمعية العربية للروبوت

Email

علي موقع البطولة العربية
www.arc11.org

 -3مسابقات (  ) FLL,JrFLL,,FTCهي مسابقات عالمية ولها ممثلين معتمدين من اللجنة العالمية في الدول وتخضع
اجراءاتها لالنظمة المعتمدة عالميا .

