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 الجائزة عن

على  SKF Egypt LLCحرصا من شركة نقيب املهندسين بجمهورية مصر العربية و –تحت رعاية السيد املهندس طارق النبراوي 

تم اطالق جائزة أفضل  2015/2016للعام الحالي كليات الهندسة بجمهورية مصر العربية  خريجيمن  املتفوقين واملبتكرينتكريم 

 .العلمي واالبتكارلتكون حافزا فاعال لتوجيه الطلبة نحو البحث  مشروع تخرج لطلبة كليات الهندسة
 

 أهداف الجائزة

في الدراسات الجامعية ودعم املبتكرين، وتشجيعهم على كليات الهندسة طلبة تعزيز روح االبتكار والبحث لدى تهدف الجائزة الى 

 .املساهمة الفعالة في بناء اقتصاد معرفي لجمهورية مصر العربية
 

 مجاالت الجائزة 

 –الهندسة )الهندسة امليكانيكية كليات أحد أقسام و مسجل ب املقدمة ضمن أحد املجاالت التاليةيجب أن تكون مشروعات التخرج 

 -: ( امليكاترونيكس –هندسة السيارات  –الهندسة البحرية  –هندسة االنتاج 

 Mechanical Design of Rotating Machineryللمعدات الدوارة  التصميم امليكانيكي •

  Condition Monitoring and Predictive Maintenance ومراقبة حالة املعدة الصيانة التنبوئية  •

  Power Transmissionنواقل الحركة  •

  Lubrication Engineering التزييت والتشحيم •

  Mechatronics امليكاترونيكس •

 Sealsموانع التسريب  •
 

 للجائزة لتقدما شروط

 

مصري الجنسية( أو على شكل مجموعة مكونة عدة طالب )على طالب فردي ) ك في الجائزة بشكليتم تقديم طلبات االشترا -1

 . أن تكون غالبيتهم مصريين(

 .2016/2015في الدراسة حتى عام  مستمرون/الطالب مستمر ان يكون الطالب -2

 .15/7/2016موعد غايته في ان يتم تقديم نسخة أصلية من املشروع  -3

 .على البحث املقدم من جهات مماثلة داخل جمهورية مصر العربيةان ال يكون الطالب حاصل على جائزة أخرى  -4

5-  
 
 .أن يتم تقديم مشروع التخرج الحاصل على تقدير ال يقل عن تقدير جيد جدا



  
 

 ( لطالب كلية الهندسة2015/2016جائزة أفضل مشروع تخرج  )

 تخدم الصناعة ، ومن املمكن توظيفها. -6
ً
/خدمة

ً
/عملية

ً
 أن يكون املشروع املقدم منتجا

باالضافة الى نموذج التوقيع  CDROMعرض املشروع على شريحة ل 12من  Power Pointم املتنافس بعمل عرض و أن يق -7

 .على املشاركة باالضافة الى نسخة مطبوعة من املشروع )تقدم باليد/البريد ( على عنوان الشركة

تقدير و وتقديراتهم النهائية التراكمية يتم تقديم أصل خطاب معتمد من الجامعة يفيد بنجاح الطالب في السنة النهائية  -8

 30/8/2016موعد غايته  املشروع في

 ال يتم ارجاع نسخ املشروعات املقدمة. -9

 توزيع الجوائز. لطالب الحاصل على أعلى تقدير بعرض املشروع الفائز في حفاليقوم  -10
 

 معايير تقييم الجائزة

  

 و بتقييم طلبات االشتراك بالجائزة )مشكلة من خبراء الصناعة و عضو من نقابة املهندسين(  SKFمن شركة ستقوم لجنة التحكيم 

 -دراسة املشروعات املقدمة طبقا للمعايير اآلتية :

 .الهندسية  في تطوير املعرفة اصالة موضوع البحث وجدارته •

 .صناعيا وتكنولوجيا مالئمة الفكرة/الدراسة املقدمة باملشروع  •

 .دقة املعلومات واإلحصاءات والبيانات املقدمة وتوثيقها •

 .يعالج املشروع املقدم مشكلة صناعية أو تكنولوجيةعلى أن بوضوح على مستوى تقني،  شرح املشروعأن يتم  •

 .)تعد ميزة اضافية(. باملشروع أو االشارة اليها SKFاستخدام منتجات شركة  •

   امكانية تطوير البحث الى مشروع ابتكاري قابل للتطبيق االقتصادي )تعد ميزة اضافية(. •

 عند تساوي مشروعين في التقييم . النهائي ثم تقدير الطالبتقدير املشروع لى سيتم االحتكام إ •

 

 الجوائز مكافأت

 

على الطلبة بالتساوي تقسم من شركة اس كي اف ايجيبت نقدا  ألف جنيه 25مكافأة مالية  علىباملركز األول  سيحصل الفائز  •

 املسجلين باملشروع.

ات الفائزة باملراكز تقسم بالتساوي على الطلبة املسجلين باملشروعألف جنيه نقدا  15تقوم نقابة املهندسين بمنح مبلغ  •

 الثالثة األولى

ونقابة  SKFمقدمة من شركة على املشروع سيحصل املشروع الفائز على شهادة تقدير ودرع لألستاذ الدكتور املشرف  •

 .املهندسين

 . SKFشركة نقابة املهندسين و زون باملشروعات الخمسة األولى على شهادات تقدير من سيحصل الطلبة الفائ •

( للطلبة الدارسون تحت أشراف األساتذة املشرفون 2016/2017)التخرج للعام القادم  اتبرعاية مشروع  SKFتقوم شركةس •

 .على أن تكون في نفس مجاالت الجائزة  ولىاأل  على املشروعات الفائزة باملراكز الثالثة

 

 ميعاد اعالن النتائج

 

 . 15/9/2016سيتم اعالن النتائج يوم  •

ويتم  2016في االسبوع األخير من شهر سبتمبر باالشتراك مع نقابة املهندسين  SKFسيتم تقديم الجوائز في حفل تقيمه شركة  •

 .فيها عرض املشروعات الخمسة الفائزة

 

 Ahmed.Ellaimony@skf.comلإلستفسار يرجى االتصال ب م /أحمد الليموني 
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