
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEST MANUAL  ستخدام ال دليل  

Sponsored By  تحت رعاية 

 
www.BeaverEgypt.org 



How can I run a Beaver Competition? 

1- Open Beaver Egypt Website: www.BeaverEgypt.org 

2- Click “2021 Contest” Tab. 

 المسابقة؟  إجراء يمكن كيف

 www.BeaverEgypt.org المسابقة:  موقع  افتح -1

 ". Contest 1202" زر  عىل اضغط -2

  

 
  

3- Select a language for the competition. 3-   اللغة اخت   
   ترغب الت 

 بها.  المسابقة إجراء ف 
  

 
 



4- Enter the Code to start the contest. 4- المسابقة.  لتبدأ  لك المرسل الكود  دخلا 

  
  

5- Please confirm the contest language. 5- المسابقة.  لغة إختيار  لتأكيد  صفحة لك  تظهر   سوف 

  
  

6- Registration page will appear. Fill it then press Start Contest. 6- المسابقة.  ابدأ  زر  عىل اضغط وثم  بملئها   قم الشخصية.  البيانات صفحة لك تظهر   سوف 

  



7- A 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. 
 

8- Press “I have written the code. I’m starting the contest”. 

:  التنبيه لك  يظهر   سوف -7     له يظهر  سوف  الذي  الكود  كتابة  طالب كل  عىل يجب التال 
  ف 

   عطل أي حدث إن المسابقة إستكمال من يمكنه  سوف  إلنه به ويحتفظ ورقة
 الجهاز.  ف 

 

  ب    الخاص الدخول  كود   كتبت  "لقد  زر   عىل اضغط ثم  الكود  لهذا   الطالب كتابة  من تأكد  -8
 المسابقة".  ابدأ  وسوف

  
  

9- Tasks main page will appear. 9- للمسائل.  الرئيسية الصفحة لك  تظهر   سوف 

  
10- The contest is 45 minutes then it will shut down 

automatically. 
11- Every task has 3 different level of difficulty. 
12- Every task is out of 40 degrees distributed as follows: 

i. Version 1 = 20 points. 
ii. Version 2 = 10 points. 

iii. Version 3 = 10 points. 

.  الصفحة تغلق  وسوف األكت   عىل دقيقة 45 المسابقة مدة -10
ً
 تلقائيا

 الصعوبة.  من مستويات  3 لها  مسألة كل   -11

:   مقسمة  درجة 40 عليها  مسألة كل -12  كالتال 

i. درجة.  20  = المسألة من األول المستوى 

ii. المستوى   
 درجات.  10  = المسألة من الثاب 

iii. درجات.  10  = المسألة من الثالث المستوى 



Note: If the student solves the “Hardest Version” of a task, he will 
get the full score without solving the “Medium” or “Easy” Version. 
In addition, if he solves the “Medium” Version, he will be got 30 
points without solving the “Easy” Version of the task. 

   أو  األول  المستوى حل دون المسألة من الثالث  المستوى بحل  الطالب قام إذا  ملحوظة: 
  الثاب 

، األول المستوى حلل  الحاجة دون للمسألة كاملةال الدرجة عىل  يحصل فسوف  
  إذا  وكذلك والثاب 

   المستوى حل
 المسألة.  من  األول المستوى حل دون درجة 30 عىل  يحصل فسوف  المسألة من الثاب 

13- If the internet disconnected during the contest, you 
would get a very long code at the end of the contest. Please 
copy it to a text file send it to us through the website. 
 

14- If the students finish before the 45 minutes, he can 
press “I finished early” button to exit. 
 

15- Samples of previous competitions founded on Beaver 
Egypt website under the “Practice” button. 

 

نت إنقطع ذا إ -13    حرف 256 من  مكون كود   لك يظهر  سوف المسابقة، خالل  اإلنت 
  ف 

   بنسخه قم المسابقة.  نهاية
 للمسابقة.  الرسم   الموقع خالل   من لنا  وأرسله نص   ملف ف 

 

 

  "أنهيت زر  عىل الضغط يمكنه دقيقة، 45 قبل المسابقة من الطالب  إنته  إذا  -14

" المسابقة
ً
 للخروج.  مبكرا

 

  زر  تحت الماضية األعوام مسابقات نماذج بعض  المسابقة موقع عىل يوجد  -15

"Practice" عليها.  اإلطالع يمكنكم  بالموقع، الرئيسية بالقائمة 

For more info, contact us through the Contest Official Website 
www.BeaverEgypt.org 

 للمسابقة الرسم   الموقع  خالل  من معنا  التواصل برجاء  المعلومات، من لمزيد 

.orgBeaverEgyptwww. 

 

 


