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How can I run Bebras Mawhiba
Competition?
1- Open Bebras KSA Website:

كيف يمكنني تنفيذ مسابقة بيبراس موهبة؟
: الدخول على املوقع اإللكتروني للمسابقة-١
www.BebrasKSA.org

www.BebrasKSA.org

2- Click “2020 Contest” Tab and choose a language.

3- Insert the Group Code to start the contest.

. الضغط على زر "تسابق" واختيار اللغة-2

. أدخل كود املسابقة للبدء-٣

4- Please confirm the contest language.

5- Student Personal Information page will appear. Fill
the form then press Start the Contest button.

6- A warning page will appear with the following:
Every student must write the code that will appear
on this page. This code will allow him to continue
the competition in case of any failure.
7- Press “I have written the code”, I’m starting the
contest now”.

. ستظهر صفحة لتأكيد اختيار اللغة-٤

 قم بتعبئتها ثم، ستظهر صفحة البيانات الشخصية-٥
.النقر على زر ابدأ املسابقة

 "يجب على كل طالب: سيظهر لك التنبيه التالي-٦
تسجيل الكود الذي سيظهر له على الشاشة في ورقة
 والذي يتيح له إمكانية العودة،جانبية والحتفاظ به
. "واستكمال املسابقة في حال حدوث أي عطل
" اضغط على زر "لقد كتبت كود الدخول الخاص بي-٧
.للبدء باملسابقة

 -٨ستظهر الصفحة الرئيسية للمسائل.

 -٩مدة املسابقة  ٦0دقيقة وبعد انتهاء الوقت سوف
ً
تغلق الصفحة تلقائيا.
 -١0كل مسألة لها  ٣مستويات متدرجة الصعوبة.
 -١١كل مسألة تقيم من  ٤0درجة مقسمة كالتالي:
املستوى  ١من املسألة =  20درجة.
املستوى  2من املسألة =  ١0درجات.
املستوى  ٣من املسألة =  ١0درجات.

8- Tasks main page will appear.

9- The contest is 60 minutes then it will shut down
automatically.
10- Every task has 3 different level of difficulty.
11- Every task is out of 40 degrees distributed as
follows:
Version 1 = 20 points.
Version 2 = 10 points.
Version 3 = 10 points.

Note: If the student solve the third level of a task, he
will get the full score without having to solve the first
and second levels. In addition, if he solves the second
level of the task, he will get 30 marks without the need
to solve the first level of the task.

12- If the internet disconnected during the contest,
you can return and complete the contest by using the
code that appeared to you at the beginning and you
wrote it on a sheet (Appendix for the steps for
completing the contest).
13- If the Internet is disconnected at the end of the
contest, this means (the time has expired, or pressing
button "I ended the contest early"), in this case, a long
code of 256 characters will appear for you. Please
copy it to a text file, then send it to technical support

 إذا قام الطالب بحل املستوى الثالث من املسألة:ملحظة
 سوف يحصل على الدرجة النهائية دون الحاجة،فقط
 وإذا قام بحل املستوى الثاني،لحل املستويين األول والثاني
 درجة دون الحاجة لحل٣0 من املسألة سوف يحصل على
.املستوى األول
 يمكنك العودة، إذا انقطع اإلنترنت خالل املسابقة-١2
واستكمال املسابقة باستخدام الكود الذي ظهر لك في
بداية املسابقة وقمت بتدوينه في ورقة جانبية (ملحق
.)خطوات استكمال املسابقة
 ويقصد، إذا انقطع اإلنترنت بعد نهاية املسابقة-١٣
 أو الضغط على زر "لقد أنهيت،بذلك (انتهاء الوقت
ً
املسابقة مبكرا") في هذه الحالة سوف يظهر لك كود
ً
 قم بنسخه في ملف نص ي وأرسله.  حرفا2٥٦ مكون من
 موهبة-إلى الدعم الفني ملسابقة بيبراس
BebrasCare@mawhiba.org.sa

for the Bebras competition – Mawhiba.

BebrasCare@mawhiba.org.sa

14- If the students finish before the 60 minutes, he
can press “I finished early” button to exit.

15- Samples of previous competitions founded on
Bebras Mawhiba website.

، دقيقة٦0  إذا انتهى الطالب من املسابقة قبل-١٤
ً
.فيمكنه الضغط على زر "أنهيت املسابقة مبكرا" للخروج
 يوجد على موقع املسابقة نماذج مسابقات األعوام-١٥
املاضية تحت زر "نماذج أسئلة" بالقائمة الرئيسية
. يمكنكم الطالع عليها،باملوقع

خطوات العودة لستكمال املسابقة

What are the steps to return back to complete
participation in the competition when you had
disconnected from the Internet or exit from the

ما هي خطوات العودة لستكمال املشاركة في املسابقة في
حال انقطاع التصال باإلنترنت أو الخروج من صفحة
املوقع اإللكتروني؟

website page?
1- After Entering the code sent to start the contest,
and Fill out your personal information, then click "Start
contest, each student will have his own code, you
must write it on an external sheet and keep it.
Through this code you can complete the contest if

 بعد إ دخال الرمز املرسل لبدء املسابقة ثم تعبئة-١
،"البيانات الشخصية ثم النقر على "ابدأ املسابقة
 يجب عليه تدوينه في،سيظهر لكل طالب رمز خاص به
 حيث يمكنه من خالل هذا الرمز،ورقة والحتفاظ به
.استكمال املسابقة في حال حدوث أي عطل في الجهاز

there is any hardware failure.

:إدخال الرمز املرسل لبدء املسابقة

:كتابة الرمز الخاص بالطالب في ورقة خارجية

 في حال انقطاع التصال باإلنترنت أو الخروج من-2
2- If the internet disconnect or exit the site, you can

 يمكن العودة لصفحة املسابقة عبر،املوقع اإللكتروني

return to the competition page by clicking on
"Complete competition" button, then enter the

 ثم إدخال الرمز،"النقر على زر "أكمل املسابقة

student's code, which was written on an external

،الخاص بالطالب

paper.

3- The main page of the contest will appear, and the
competition can be completed without counting time
interrupted

.والذي تم الحتفاظ به في ورقة خارجية

 ستظهر لك الصفحة الرئيسية للمسائل-٣
لستكمال املسابقة مع عدم احتساب الوقت
.املنقطع

For more information’s, contact us through Bebras
Mawhiba Official Website:
www.BebrasKSA.org

 الرجاء التواصل معنا من خالل،ملزيد من املعلومات
: موهبة-املوقع اإللكتروني الرسمي ملسابقة بيبراس
www.BebrasKSA.org

