تعليمات مسابقة النادي العلمي
بالجـيش السلطانـي العمانــــــي
ألفضل إبتكار بين طلبة الجامعات والكليات
الهندسية بالسلطنة لعـــام 9102م

للتواصل :
ت99773222 /
ت99777323 /

حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم
القائد األعلى للقوات املسلحة  -حفظه اهلل ورعاه -

املقدمة
يقرترترترت ن مفهرترترترتوب اعبرترترترتداا واعبليرترترترتار بعفليرترترترتة ا لرترترترت الفرترترترت
) (creationوهرترترترترترتي عفليرترترترترترتة اعحسرترترترترترتاس بامل رترترترترترتيالت و
الثغرترترترترترترات وصرترترترترترتيا ة األويرترترترترترتار و الفرترترترترترترو وا ليارهرترترترترترتا
وتعديلرترترترتها ل واللفيرياعبرترترترتداعي هرترترترتو قرترترترتدرة األورترترترترا علرترترترتى
ا رترترترترترترتروأ عرترترترترترترتن املرترترترترت رت لو بات رترترترترترترتاا منرترترترترترترتيف ديرترترترترترترتد
اللفيروإعفرترترترتاع العقرترترترت للوصرترترترتوع إ حرترترترت مل رترترترتيلة ترترترترتدور
ذهنرترترته واللرترترتوع هرترترتي النرترترتواتا الرترترت ي رترترت بهرترترتا إ لرترترتائا
تلسرترترترترتم بالداارترترترترتة ي امل رترترترترتدع ليسرترترترترتوا مل رترترترترتابه حيرترترترترت
ر رترترترتة ترترت رت ارهم وفرترترترتنهم مرترترترتن ينلقرترت رت
مييرترترترتن اع رترترترتلال
يالرترترترته إ عفرترترترت ابرترترترتداعي بينفرترترترتا
برترترترتالفيرة الرترترترت منرترترترته
آ رترترترترون يعرترترترتا ون مرترترترتن رترترترتاربهم وت قرترترترتى الفيرترترترترة ا لرترترترتهم
تنضرترترترتا وتلقفرترترترتر ق رترترترت ن يلحقرترترترت هييرترترترت ال رترترترتورة حيرترترترت
يقومرترترترترترتون بونرترترترترترتم اسرترترترترترتلنلا اتهم وحرترترترت رت عناصرترترترترترتر إ ن
ي لوا إ مرا هم ي

شروط املسابقة
ال روط العامة للفسابقة وال
مجيم جماالت املسابقة وهي :

ين غي اللقيد بها

ي ن ييون امل ارك مرتن لل رتة اجلامعرتات واليليرتات ايندسرتية
بالسلطنة مراح الدبلوب وال رتاللوريوس ويسرتف اعشرت اك
اعبليرتار
ب لثر من م ليرتر درتد ق رتى  ×3م ليرترين
الواحد وعلى حسب حجم اعبلياري
بي اجملرترتاع مفلرترتوت ت رترتفيم ال رت اعبليرترتارع و اع رت اا
مجيرترتم اجملرترتاالت الفنيرترتة وايندسرترتية واألمنيرترتة ال رت ارترتدب القطرترتاا
العسيرع ي
رترترتي زرترتو ن ي رترت ك ت رترتفيم الرترت اعبليرترتارع عرترتد ×3
خم عرترت و م ليرترترين ل ق رترتى حرترتد وعلرترتى حسرترتب حجرترتم
اعبليار ي
 .زب ن يالمرت اعبليرتار م رتيلة وانرتحة ويعفرت علرتى
حلهاي
هرتي ن يراعي اعبليار وا ب األمن والسالمة الل فيم ي
لإلبليار– امل يلة ال حيلها اعبليار
وي إرواق تقرير مف
رى ي
آلية عف اعبليار و ع تفاصي
ي خمطيف رسم تونيحي آللية عف اعبليار ي
تي ن ييرترترتون اعبليرترترتار ا يرترترتلم امل رترترتارلة برترترته سرترترتابقا
امل ارلات ال ف ها النا ع العلفي حلى  11يسفرب8112ب ي
طي لن ينظر اعبليارات الغري مسلووية شروط املسابقة ي
رترى وروعهرتا
عي حي للجنة حريرتة اللقيرتيم الفرت و ع تفاصرتي
لرئي النا ع العلفي ي
كي تعلفد النلائا النهائية من ق رئرتي اللجنرتة رئرتي النرتا ع
العلفي اجليش السلطا ي العفا ي).
عي يسف امل ارلة املسابقة ب لثر من إبليار دد ق رتى
×7إبليرترتارات ليرترت مرترتن و ارة اللعلرترتيم العرترتالي – و ارة القرترتوى
العاملة – امعة السلطان قابوس.

إسلفارة تقييم م ارك املسابقة العلفية ألوض
إبليار
1ي مالئفة عنوان اعبلياروإرت اله بالفيرة ي
8ي ونرترترتوت امل رترترتيلة األساسرترترتية الرت رت ل اللوصرت رت إ
ويرة اعبليار بناء عليها ي
 3ي اعبرترترتداا واللفيرترترتض عرترترتر الفيرترترترة وقابليلهرترترتا
لللقويمي
 4ي اعلرترترتالا علرترترتى اعبليرترترتارات والدراسرترترتات العلفيرترترتة
ذات العالقة باعبلياري
5ي متيض االبليار عن اعبليارات املو و ة حالياي
6ي ونم طوات تنفي ويرة االبلياري
7ي حتديد ال عوبات الع و ة اللنفي اعبليار

تابم/إسلفارة تقييم م ارك

املسابقة العلفية ألوض

إبليار
2ي مالئفة اللوع املق حة ل تلك ال عوباتي
9ي ونوت الفئة املسلهدوة

اعبلياري

11ي بيان وان لقابلية اعبليار صناعياي
11ي دوى اعبليار عسيرياي
18ي وصف ال ور والرسومات الوار ة
13ي إحليالات األمن والسالمة ي
14ي ووائد و ار امل رواي
15ي و و منوذأ ولي لالبليار ي

اعبلياري

تواريخ مهفة
ت

اللاريرترترترتخ

الرترترترترترترتدث

11

 2للوبر 8119ب

اال لفاا بلجنة اللحييم

18

 14 - 6ووفرب 8119ب

تقييم املسابقة العلفية

13

 81ووفرب 8119ب

يوب هندسة اليهرباء واملييا يك
املعر العلفي

14

 11يسفرب 8119ب

يوب القوات املسلحة

تسليم األعفاع
تسرترترتلم اع اعرترترتات واعبليرترترتارات إ النرترترتا ع
العلفي مبدرسة هندسة اليهربرتاء واملييا يرتك
لرترتي بعرترتد  13رترتووفرب 8119مرترتم تع ئرترتة اعسرترتلفارة
ا اصة ب لك ي

وائض املسابقة
املرلض األوع م لغ وقرتدره  411را  +لرت س  +شرتها ة
تقدير
املرلرترتض الثرترتا ي م لرترتغ وقرترتدره  311را  +را  +شرترتها ة
تقدير
املرلرترتض الثال رت م لرترتغ وقرترتدره  851را  +را  +شرترتها ة
تقدير

ا الصة

ل سان يولرتد م رتدعا ذ تيرتون ذروة ابداعرته
سرترتن ا امسرترتة حلرترتى ي رترت إ 91باملائرترتة ارترتم
تلضرترتاءع ه رت ه النس رت ة للفرترتا ا عفرترتر اع سرترتان
وليون بعد سرتن ا فسرت قرت مرتن 5باملائرتة لإن
اعبرترتداا ) (Inventionهرترتو الطاقرترتة اليامنرترتة لرترتدى
لرت شرترتقي حرترتريي علرترتى ال يسرترتلنضوها سرترتدى
وإمنا يضم ل لاقاته حرت امل رتيالت الرت
تساعده على اللساب ه ه املهارة وتعضيضهاي

وصرترترت إسلرترترترتالب وض إبليار ب لل ة اجلامعات و
اليليات ايندسية بالسلطنة

اجلامعة و املؤسسة
اعسم الثالاي والق يلة
رقاب ايواتف /
النقاع
العف
عنوان اعبليار
توقيم امل ارك
اللاريخ

عسلعفاع النا ع العلفي باجليش السلطا ي العفا ي
اسرتم املسللرت م  :رترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت
اللوقيرترترترترترترترترتم  :رترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت
تاريخ اعسلالب  :رترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت
اللوقيرترتم  :رترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت
لم النا ع :

النادي العلمي
باجليش السلطاني العماني

