طلب ر
اشتاك ىف مسابقة راىل السيارات الكهربائية مصDynamic Class -2021
اسم الجامعة /الكلية /المعهد :

اسم األستاذ الدكتور العميد/المدير:

اسم الفريق :
اسم الدكتور ر
المشف عىل الفريق ( :أستاذ جامىع)

اسم قائد الفريق ( :طالب)
ر
االشتاك ىف المسابقة :
رشوط
.1
.2
.3
.4

ان يتكون الفريق من  10طالب كحد ى
ادن وان يكون جميعهم مقيدين بالكلية /المعهد المتقدم للمشاركة
وجود دكتور  /معيد ر
مشف عىل الفريق خالل مراحل المسابقة
يحق الدارة المسابقة بعد تقييم التصميم ى
الفن للفريق تحديد الفئة الذى سيشارك بها الفريق )(Dynamic - Concept
وتوفي الدعم االزم للفريق خالل مراحل المسابقة المختلفة عىل النحو
موافقة الكلية عىل مشاركة الفريق
ر
ى
االن:
توفي مكان للفريق للعمل داخل الكلية وتخزين السيارة والعدد حسب رشوط المسابقة.
ر
 تسهيل إجراءات الجامعة/الكلية /المعهد لحضور الطالب لألحداث المتعلقة بالمسابقة. تسهيل ٳجراءات الجامعة /الكلية/المعهد لدخول و خروج السيارة و مشتمالتها ىف ر ىحي الحاجة لتمام أى اختبارات او المشاركة
ىف أى أحداث بناءا عىل طلب الفريق المنظم للمسابقة.
ى
المخزن واالضافة للعهد المتعلقة بالفريق.
 تسهيل اجراءات التسليملتوفي االنتقاالت واالقامة العضاء الفريق خالل مراحل المسابقة.
توفي الدعم المادى للفريق
ر
ر
ىى
االليام باستكمال بناء السيارة الخاصة بالفريق ىف الوقت المحدد وبناء عىل الخطة الزمنية الموضوعه من قبل ادارة المسابقة
ى
وتوفي الدعم المادى المتبق واالزم الستكمال بناء السيارة.
ر
 تسهيل اجراءات دخول فريق ادارة المسابقة للكلية او الجامعه لالتمام فحص السيارات او التصوير او اجراء اجتماعات متابعه معالفريق.
ى
ى
ى
ى
ىى
االليام بعدم االنسحاب من أى مرحلة من مراحل المسابقة ف حالة الحصول عىل الدعم وف حالة االنسحاب او عدم االليام
ى
الزمن عىل الكلية  /الجامعة رد المبلغ المدفوع كدعم للفريق الدارة المسابقة وتسليم جميع العهد المتبقية ان لم يتم
بالمخطط
نهان لدى مخازن الكلية المشاركة بناء عىل خطاب رسىم من ادارة المسابقة.
اضافتها بشكل ي
ال ى ى
ر
ليام بكافة مراحل المسابقة وشوطها حسب تعليمات الفريق المنظم للمسابقة.
ىى
اليام الكلية  /المعهد وموافقتها عىل جميع ر
الشوط السابقة دون االضافة او الحذف او التعديل .
-

ر
مشف الفريق

عميد الكلية

