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BUE Faculty of Engineering 
( Community services)

Collaboration with industry
1. Joint projects
2. Joint researches
3. Consultation works
4. Industrial training for students
5. Graduation projects for students
6. Annual Industrial linkage seminar
7. Industry Faculty Liaison Committee (IFLC)

Concept: the academic institution should be an agent for the 
community



Participation  in
7𝑻𝒉Industrial linkage Seminar 

Industry Responses During Covid-19 Pandemic



Participation in 

1st Meeting of IFLC 2020/2021

* Industry feedback about Faculty programs 

* Industry requirements for postgraduates, Master of 
Engineering, Diploma

* Industry feedback about BUE graduates.

Discussion of the following items:



Project  ‘’An Experimental Investigation of Industrial Gearbox Condition Using 
Wear Particle Analysis Technique’’. By Sayed Y. Akl ( BUE), Sheriff A. Elsaoudy 
(BUE), Hamed Mosleh (OWC).

Won the Egyptian Engineers Syndicate and SKF Egypt Award for 2016.

Prof.  S. Akl Eng. Sherif Saoudy

The results of this project 
were published in ASME 
2016 International 
Mechanical Engineering 
Congress and Exposition 
IMECE2016 November 
11-17, 2016, Phoenix, 
AZ, USA.

ت تطبيق اسلوب الصيانة التنبؤية من خالل تحليل نواتج التاكل الموجودة في زي 
صندوق التروس لمتابعة الحالة الفنية لصندوق التروس 

و قد حصل هذا المشروع على أفضل مشروع بمسابقة نقابة المهندسين عام 
2016



Manufacturing of Spare Parts
by

Reverse Engineering

ب التصنيع المحلى لقطع غيار الماكينات باستخدام اسلو
الهندسة العكسية



Design of Nuclear Radiation Meter and Its Utilization for Non-
Destructive Determination of Areal Density of Carpets Via Beta 

Particles Measurements

قياس وزن السجادة بدون ميزان بإستخدام قياس كمية اإلشعاع
و قد تم قبول هذا المشروع للعرض بالكلية الفنية العسكرية



Saving power for split air condition system

إستخدام رزاز المياه بالوحدة الخارجية ألجهزة التكييف لتقليل كمية إستهالك 
الكهرباء



Using the adsorption chillers instead of the air condition units 
in Amon Factory

إستخدام فائض بخار الغالية لتبريد غرف الجاكارات بمصنع آمون



Water recycle for the dying water

إعادة إستخدام مياه الصباغة بمصنع الغزل 



Water  treatment for the well water

معالجة مياه البئر الجوفية و إستخدامها لألغراض الصناعية



تطبيق اسلوب الصيانة التنبؤية من خالل قياس درجة اإلهتزازت الناتجة  
بصندوق التروس



Using the Nano technology in the carpet’s industry 

تطبيق تكنولوجيا النانو فى صناعة السجاد 



Power  saving unit in Sheraton showroom

توفير الطاقة الكهربائية عن طريق لوحة اضافية تلحق بلوحة التوزيع الرئيسية 



The solar energy in Alex. Carrefour showroom

تطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية بمعارض الشركة



New software programs for carpet design

استخدام البرامج الحديثة فى تصنيع السجاد



Thank you 


