
 الثانيةاوروكتيك السنوية  شركة شروط واحكام االشتراك في مسابقة

 بالتعاون مع كلية المنصور الجامعة

 

حق لجميع طلبة الجامعات وبكافة مراحلها )الدراسات االولية او العليا( والخريجين والهواة ي .1

حيث أن التسجيل  التسجيل في المسابقة وتقديم أعمالهم وال يتم فرض اي رسوم للتسجيل في المسابقة

 مجاني.

يحتوي على متحكم دقيق  مميز على جانب عملي المقدم للمسابقة يجب ان يحتوي المشروع .2

(Microcontroller )رصينة بجانب نظري مسند بمصادر علمية ان يدعم المشروعو. 

لذلك  بع النموذج المخصصتتبالجانب النظري للمشروع كتابة  سيطلب الحقا  قبول المشروع  اذا تم .3

ويتم الحصول على هذا النموذج المعتمد من خالل الموقع االلكتروني  الجامعةكلية المنصور  قبل من

 .للكلية او شركة اوروكتيك

 المشروع المقدم للمسابقة ممكن ان يكون فرديا  او جماعيا . .4

مرشحة من قبل كلية  دراستها وتقييمها من قبل لجنة علمية مختصة لتتميتم استالم المشاريع المسجلة  .5

 .المسابقةالمشاركة في بالمشاريع ترشيح قائمة نهائية ل وذلكعة المنصور الجام

 ح، يعتبر المشروع خارج المنافسة.يفي حالة وجود اي تلكؤ في اكمال المشروع بعد الترش .6

 النهائية. المرحلةاليحق للمتقدم الى المسابقة ان يقوم بألغاء تقديمه ألي سبب كان اذا تم ترشيحه الى  .7

اوروكتيك غير مسؤولة عن اي سرقة علمية يقوم بها احد المتقدمين ة و شركة كلية المنصور الجامع .8

 )فردا  او جماعة(، وفي حال اكتشاف اي سرقة علمية يتم استبعاد المشروع المشترك.

 يتعهد المشترك )فردا  او مجموعة( ان يكمل المشروع في الوقت المحدد ليتم عرضه في معرض .9

 .المقام على ارض كلية المنصور الجامعة مشاريع المسابقة

يتعهد المشترك )اذا كان المشروع فردي( او من ينوب عن المجموعة او المجموعة باكملها )اذا كان  .10

 المشروع جماعي( ان يتواجد في يوم المسابقة لعرض المشروع.

 وم المسابقة.رصينة في ي مختصةيتم اختيار واالعالن عن المشاريع الفائزة من قبل لجنة علمية  .11

 وشهادات مشاركة لجميع المشاركين.تقدم جوائز تحدد الحقا   .12

عدد  صاحب المشروع اوبغض النظر عن الجائزة او الشهادة التي تمنح تكون ممنوحة للمشروع  .13

 المجموعة التي قامت بعمل المشروع.االشخاص المشاركين في 

 .لمسابقةايحتفظ المشاركون بحق نشر اعمالهم العلمية بعد اكتمال  .14

أوروكتيك لنشر لكلية المنصور الجامعة و شركة  النهائية الحق المرحلةيمنح المشاركون في  .15

 للشركة. للكلية و مشاريعهم على الموقع الرسمي

 ن يتم التعامل مع استمارة التقديم.ملئ االستمارة يكون باللغة االنكليزية حصرا  وخالف ذلك ل .16

أوروكتيك عبر لكلية المنصور الجامعة أو شركة  نييتم التقديم حصريا  عن طريق الموقع االلكترو .17
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