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مسابقة أفضل  15إبتكار للجامعات والمعاهد البحثية المصرية لعام 2015
" الشباب هم األمل واإلبتكارات هى الحل "
The 15 Fortunate Egyptian Innovation 2015 Competitions
""Youth is the hope and innovation is the solution
مقدمة:
إشارة إلى اللقاءات التى تمت مع السيد رئيس الجمهورية والشباب والباحثيين والمبتكرين ،
وإستجابة إلهتمامه  ،أعلنت شبكة كونكت أرابز لإلبتكارات والتواصل العلمى والصناعى واإلجتماعى
وريادة األعمال عن طرح مبادرة "الشباب هم األمل و اإلبتكارات هى الحل"  ..حيث يتم من خاللها
تنظيم مجموعة من اإلنشطة والمسابقات  ،أولها مسابقة أفضل  15إبتكار للجامعات والمراكز البحثية
المصرية لعام  .. 2015وذلك بين الشباب فى الجامعات والمعاهد المصرية من طلبة ومعيدين
وباحثين ومدرسين وأساتذة مساعدين إلختيار أفضل إبتكار ( فكرة أو بحث أو إختراع أو مشروع ) من
كل تخصص من التخصصات العامة المذكورة أدناه وتكون األفضلية لألفكار أو األبحاث والمشاريع
التى تساهم فى حل مشاكل مجتمعية حالية وقابلة للتنفيذ والتطبيق الع ملى السريع ..
وذلك برعاية شركة إتصاالت مصر  ،وشركة الحاسبات المتقدمة  ، ACTوشركة EMC2
التخصصات
 حاسبات ومعلومات هندسة صيدلة علوم زراعةالمرحلة األولى -التصفية على مستوى الكلية/المعهد
الشروط العامة للمسابقة:
أ .بالنسبة للمتسابق:
-

ان يكون المتقدم مصرى الجنسية وينتسب الى الكلية أو المعهد الذى يتقدم من خالله.
ان ال يزيد عمر المتقدم عن  45سنة وقت التقديم.
يتم التقدم للمسابقة بعد التسجيل على شبكة كونكت أرابز ومن خالل الرابط الخاص بكل كلية أو
معهد.
تقبل الطلبات باللغتين اإلنجليزية أو العربية.
يتم التقدم بالوثائق دفعة واحدة وال ينظر فى أى مواد يتم إستالمها بعد ذلك.
ال ينظر إلى الطلبات التى ال تلتزم بشروط المسابقة وال تلك التى تصل بعد فترة التقدم.

 أى معلومة خاطئة فى بيانات المتقدم تإدى إلى إستبعاد صاحبها. يتم التقييم فى المرحلة األولى بواسطة لجنة من  5أساتذة يختارهم عميد كل كلية /معهد. يمكن حجب كل أو بعض الجوائز فى حالة عدم حصول المتقدم على  %75كحد أدنى منإجمالى الدرجات.
ب .بالنسبة للجامعة/الكلية/المعهد:
 يتم اإلعالن عن المسابقة قبل يوم  2015/2/1على الموقع اإللكترونى للجامعة/الكلية/المعهد/القسم. وضع إعالن المسابقة قبل يوم  2015/2/1فى لوحات اإلعالنات الموجودة داخلالجامعات/الكليات/المعاهد/األقسام.
 إستالم ولصق البوسترات الخاصة بالمسابقة قبل يوم  2015/2/1فى األماكن الظاهرة داخلالجامعة/الكلية/المعهد/القسم.
 يقوم عميد كل كلية  /معهد قبل يوم  2015/2/23بإختيار لجنة من خمسة من األساتذة للتحكيمفى المسابقة  ..وتمنح الدرجات  %80لتقييم لجنة التحكيم  ،وتوزع درجاتها كالتالى:
لمدى مساهمة الفكرة/البحث/األختراع/المشروع المقدم فى حل أحد
 30 درجة
التحديات الملحة التى تواجه المجتمع  /األقتصاد.
لمدى الجاهزية للتنفيذ العملى.
 20 درجة
لمدى سهولة التنفيذ عمليآ.
 15 درجة
لمدى سرعة التطبيق لإلستفادة العملية.
 15 درجة
و ال  %20الباقية للتصويت المجتمعى من خالل شبكة كونكت أرابز  ،وتمنح الدرجة بالنسبة
والتناسب مع أعلى عدد من الاليكات يتم الحصول عليها فى كل تخصص على حدى  ..وبما اليقل عن
 20اليك لكل متسابق.
 يفتح باب التقدم للمسابقة من يوم  2015/2/7حتى يوم  2015/3/8أخر موعد إلستالمالمشاركات.
 يبدأ التقييم وكذلك فتح باب التصويت المجتمعى من يوم  2015/3/21وينتهى يوم. 2015/4/25
 يتم تقييم كل طلب بواسطة أعضاء اللجنة الخمسة  ،ويحصل المتقدم على متوسط درجات التقييمالخمس.
 حسب المواعيد المحددة للمرحلة األولى يتم موافاة شبكة كونكت أرابز بكشف معتمد من عميد كلكلية يحدد ترتيب الثالثة األوائل  ،ومتوسط الدرجة التى حصل عليها كل منهم  ،وذلك فى موعد
أقصاه يوم  .. 2015/4/29حيث تقوم شبكة كونكت أرابز بعمل الترتيب النهائى للمتقدمين بعد
إضافة نتيجة التصويت المجتمعى الذى تم على الشبكة.
 يتم إعالن الفائزين يوم .2014/5/17 تتعهد كل جامعة/كلية/معهد بتفيذ البنود السابقة وفى مواعيدها  ،وتتحمل بؤتعاب أو مصاريفلجان التحكيم الخاصة بها.
يحصل الفائز األول من كل تخصص فى المرحلة األولى على :
 فرصة الدخول فى المرحلة الثانية من التصفية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية . شهادة تقدير من الكلية أو المعهد. شهادة تقدير من شبكة كونكت أرابز.ويحصل الفائزان الثانى والثالث على:
 شهادة تقدير من الكلية أو المعهد. -شهادة تقدير من شبكة كونكت أرابز.

المرحلة الثانية  -التصفية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية
كيفية ومواعيد التنفيذ للتصفية بين الفائزين على مستوى الجمهورية:
 يتم تكوين لجان التحكيم من خمسة أعضاء لكل تخصص  ..إثنان من األساتذة المتخصصين منالجامعات  /المعاهد الحكومية أواألهلية أوالخاصة  ،وثالثة من رجال األعمال والصناعة /
المستثمرين والرعاة والممولين تختارهم شبكة كونكت أرابز .
 يبدأ التقييم وكذلك فتح باب التصويت المجتمعى على شبكة كونكت أرابز من يوم 2015/5/21وينتهى يوم . 2015/6/27
 يتم التقييم طبقآ لنفس المعايير السابقة  ،على ان تقوم شبكة كونكت أرابز بعمل كشف نهائى يحددترتيب الثالثة األوائل فى كل تخصص  ،ومتوسط الدرجة التى حصل عليها كل منهم.
 يتم يوم  2015/7/28إعالن الفائزين على مستوى الجمهورية .يحصل الفائز األول من كل تخصص فى المرحلة الثانية على :
-

جائزة مالية مقدارها عشرة آالف جنيه.
شهادة تقدير من الجامعة.
إلقاء الضوء اإلعالمى على العمل الفائز.
إمكانية عمل دراسة جدوى أولية /خطة عمل لعرضها على المستثمريين والرعاة والممولين.
إمكانبة اإلحتضان والدعم للعمل الفائز فى حال توافقه مع متطلبات برنامج إبني لجمعية إتصال ،
أو مركز التمييز لشركة .EMC2
هدية من شبكة كونكت أرابز /من أحد شركائها.

ويحصل الفائز الثانى على:
-

جائزة مالية مقدارها خمسة آالف جنيه.
شهادة تقدير من الجامعة.
إلقاء الضوء اإلعالمى على العمل الفائز.
هدية من شبكة كونكت أرابز /من أحد شركائها.

ويحصل الفائز الثالث على. :
 شهادة تقدير من الجامعة. إلقاء الضوء اإلعالمى على العمل الفائز. -هدية من شبكة كونكت أرابز /من أحد شركائها.

الرعاة

