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 تقديم :

 من روافد تطوير 
ً
 من سعي جامعة املنصورة إلى أن تكون إشعاع قومي وعاملي متميز ، ورافدا

ً
إنطالقا

 منها بضرورة اإلسهام في تفعيل 
ً
املجتمع، تسهم في دفع عملية البناء والتنمية الشاملة للوطن، وإيمانا

بتكرين واملبدعين على تسجيل إبتكاراتهم، فقد تم حقوق امللكية الفكرية وتعزيزها، ورغبة في تشجيع امل

إنشاء مكتب امللكية الفكرية وبراءات اإلختراع ليكون القناة التي يمكن من خاللها املبتكرين الحصول على 

سبل الدعم لحماية إبتكاراتهم وأفكارهم اإلبداعية، وتحويلها إلى منتجات تدعم اإلقتصاد املعرفي وتربط 

بمتطلبات املجتمع، األمر الذي يؤدي إلى حفظ حقوق الجامعة واملبتكرين وتعزيز الثقة الخبرات العلمية 

 82بين الجامعة والقطاعات املجتمعية املختلفة، بما ال يخالف قانون حماية حقوق امللكية الفكرية رقم 

 م. 2002لسنة 

 لقطاع الدراسات العليا والبحوث كنقطة إتصا2012نشـأ املكتب عام 
ً
ل مع مكتب براءات اإلختراع م تابعا

املصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويقدم املكتب املساعدة للسادة املبتكرين واملبدعين من 

داخل وخارج جامعة املنصورة من أجل الحصول على الحماية الفكرية البتكاراتهم وإبداعاتهم وإختراعاتهم 

ترتكز على نشر ثقافة تسجيل امللكية الفكرية، وتوفير البيئة وذلك من خالل استراتيجية تنفيذية للمكتب 

املالئمة للمبتكرين واملبدعين من خالل الدعم الفني املقدم من قبل املكتب، من أجل تبسيط وتيسير 

 لقانون حماية امللكية الفكرية رقم 
ً
 .م2002لسنة  82إجراءات التسجيل ألعمالهم اإلبتكارية، وفقا

Intellectual Property and Patent Office 
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 استئثاري  حق ھىوبراءة االختراع ،  املقدم االختراع عن الدولة باسم اإلدارة هتمنح الذي مایةالح سندهي 

 عمل النجاز جدیدة طریقة تتیح عملیة  - منتج فى وتطویر تحدیث أو جدید منتج  - : یكون  اختراع نظير یمنح

 .ما ملشكلة جدیدا تقنیا حال أو ما

 

 

 : اجلدة -

ق وأال االسوا فى التداول  أو صورة بأى عن االعالن أو النشر یسبق ولم دیداج االختراع موضوع یكون  أن

 يكون مطابق في العناصر أو الخطوات في الفن السابق .

مطلـــــوي حمايـــــة ســـــيارة  هـــــا شـــــرائط كاســـــيي ممرفـــــوها ألن هنـــــا  إختـــــراع ســـــابق يحمـــــي ســـــيارة  هـــــا  مثـــــال  

 تسجيل كاسيي حيث يمكن تركيب الجهاز بالسيارة

 : اإلبداعية اخلطوة أو اريةاالبتك -

 املجال أو يمكن إستنتاجه بالنظر للفن السابق نفس فى للمتخصص بدیھیا االختراع یكون  أال

مطلوي حماية لسيارة  ها جهاز إسطوانات مدمجة والفن السابق يكشف عن سيارة  ها جهاز  مثال 

ز الكاسيي بجهاز إسطوانات تسجيل كاسيي فإذا كان الشخص املاهر في املجال يتوقع إستبدال جها

 مدمجة إفتقد لإلبداعية .

 :  الصناعى للتطبیق القابلیة -

 الصناعة وليس بحث نظري . فى للتطبیق قابلة الفكرة تكون  أن

 

 

وتعديالته، والئحته التنفيذية  لعام 82قوق امللكية الفكرية رقم تمنح براءة االختراع طبقا لقانون حماية ح

ختراع تتوافر فيه قابلية التطبيق الصناعي، وأن يكون جديدا ويمثل خطوة ابداعية وتعديالتها عن كل ا

 ملن متنح براءة اإلخرتاع ؟

 احلصول على براءة اخرتاع أو منوذج منفعة ةيفيك

 االخرتاع براءة ما ھى

 شروط منح الرباءة



 خرتاعبراءات اإلإىل  التقدمدليل 

 جامعة المنصورة  –مكتب الملكية الفكرية وبراءات اإلختراع 

 

 

 

3 

سواء كان االختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ،أو  بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد 

 لطرق صناعية معروفة.

 

 

عامة أو اإلضرار بالبيئة أو االختراعات التي من شأنها املساس باألمن القومي أو باألخالق واآلداي ال -1

 بصحة االنسان أو الحيوان أو النبات.

 االكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج واملخططات. -2

 طرق تشخيص وعالج وجراحة االنسان أو الحيوان -3

 ينوم.األعضاء واألنسجة والخاليا الحية واملواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والج -4

النباتات والحيوانات أيا كاني درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في اساسها بيولوجية  -5

النتاج النباتات أو الحيوانات، فيما عدا الكائنات الدقيقة والطرق الغير بيولوجية  والبيولوجية الدقيقة 

 النتاج النباتات أو الحيوانات.

 

 

مال االختراع أو استغالله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو إذا كان قد سبق استع -1

 كان قد أفصح عن وصفه علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغالله قبل تقديم طلب البراءة.

وال يعد افصاحا في حكم البند السابق الكشف عن االختراع في املعاره الوطنية أو الدولية خالل الستة 

 ابقة علي تاريخ التقدم بطلب البراءة.أشهر الس

إذا كان قد سبق طلب اصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر  -2

 العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة. 

 

 

  .مصر العربية تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية عشرون سنةمدة حماية براءة االختراع  

 مىت ال متنح براءات اإلخرتاع

 كله أو جزء منه يف حالتني ال يعترب االخرتاع جديدا  
 

 اع مدة محاية براءة اإلخرت
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       تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغالل االختراع باية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة 

إذا قام بتسويقها فى اية دولة أو رخص  ال إ فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة،

  للغير بذلك.

 

  

مستوفيا التعبيرات الفنية الصحيحة ومتضمنا ما  لالختراع باللغة العربيةالوصف التفصيلي الكامل  -1

وصل إليه العلم في هذا إطار بحثه وأوجه القصور فيه والجديد في اختراعه وأفضل أسلوي يعرفه 

املخترع يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وكذلك ابراز العناصر الجديدة املطلوي حمايتها بطريقة محددة 

يان ما يوجد من املعادالت الكيميائية والصيغ البنائية للمركبات الكيميائية، ولوحات وواضحة، وب

  الرسم.

ويلتزم طالب الحصول علي البراءة بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي قدمي في الخارج 

 ة لذلك.عن االختراع وما آلي إليه هذه الطلبات ونتائج البي فيها وذلك في االستمارة املعد

مشفوعا بالصيغ البنائية للمركبات الكيميائية إن  وصف مختصر لالختراع باللغتين العربية واالنجليزية -2

  وجدت وذلك علي االستمارة املعدة لذلك.

إذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو  -3

و حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا فيجب أن يرفق به املستندات الدالة علي زراعية أو صناعية أ

حصول املخترع علي مصدرها بطريقة مشروعة وفقا ألحكام التشريعات النافذة في جمهورية مصر 

  العربية.

إذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب علي الطالب أن يفصح عن  مزرعة حيةايداع شهادة تثبي  -4

ذه الكائنات افصاحا يتفق واألصول العلمية املتعارف عليها وأن يودع مزرعة حية منها في أحد ه

املعامل التي يصدر باعتمادها قرارا من الوزير املختص بشئون البحث العلمي وأن يقدم شهادة تثبي 

  حصول هذا اإليداع.

 احلقوق املمنوحة لصاحب براءة االخرتاع
 

 عاملستندات الواجب تقدميها عند طلب احلصول علي براءة اخرتا
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أو صورة رسمية من عقد أو  ،مستخرج من صفحة قيد طالب الحصول علي البراءة بالسجل التجاري  -5

  مشركات أو جهات أخرىا قرار انشائه، وذلك اذا كان كيانا
ً
  .وليس لألفراد أو شخصا اعتباريا

 .املستندات التي تثبي صفة مقدم الطلب -6

حصل على  أو نموذج املنفعة من صاحب الحق فيها ان كان املستندات التي تثبي التنازل عن االختراع -7

  .وتم التنازل عن االختراع ملقدم الطلببراءة اختراع 

  .ايصال تسديد رسوم الطلب -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الحالة التقنية الصناعية السابقة . الفن السابق :

 القصور في الفن السابق الذي دعى املخترع إلى إيجاد حل لهذه املشكلة . املشكلة يف الفن السابق :

 اإلبتكاري الذي تم إضافته يعالج املشاكل السابقة في موضوع اإلختراع الحل اجلديد يف املوضوع :

 شرح مفصل ملوضوع اإلختراع مع الرجوع للوحات الرسم إن تطلب املوضوع . : الوصف التفصيلي

التوصيف الفني ملوضوع اإلختراع ويجب أن تحدد عناصر الحماية موضوع اإلختزال  : عناصر احلماية

فصيل والشفافية والوضوح ولذا يجب ان تكون عناصر الحماية محددة وواضحة بدرجة معقولة من الت

ويجوز إستخدام عبارات توضح املميزات الفنية لإلختراع وال يجوز إستخدام عبارات  ها املزايا التجارية 

 لإلختراع .

 مضمون طلب الرباءة

الوصف املختصر : نبذة عن موضوع 
 اإلخرتاع باللغة العربية واإلجنليزية

 الوصف الكامل

 عناصر احلماية فن السابقال الوصف التفصيلي اجلديد يف املوضوع املشكلة يف الفن السابق
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 عناصر الحماية إما مستقل أو تابع لعنصر مستقل أو تابع متعدد

صر الذي يوضح على حدى املميزات الفنية الجديدة لإلختراع وهو العنصر املستقل   هو العن -1

 عنصر ال يشير إلى عنصر آخر سابق له مدائما يجب أن يكون أول العناصرا .

العنصر التابع   هو العنصر الذي يشير إلى عنصر سابق له ممستقل أو تابع ويعتمد عليها ويشرح  -2

 .املزيد من التفاصيل الفنية الجديدة لإلختراع 

  مثال   

العنصر األول ممستقلا   مإسم العنصر ا ثم الشرح كالتالي   طريقة لتنقية غازات العادم من  ✓

 مصانع األسمني تتميز بما يلي ........... موصف تفصيلي للعنصر يوضح مميزاته عن الفن السابقا .

األول يستخدم الناتج  العنصر الثاني متابع مقبولا   إسم العنصر ثم الشرح كالتالي   طبقا للعنصر  ✓

 من العنصر األول إلمرار غزات العادم على حوه من املاء .

 . 4مبنى على عناصر الحماية رقم  3مثال عنصر تابع غير مقبول   عنصر حماية رقم 

 عنصر تابع متعدد    هو العنصر الذي يشير إلى أكثر من عنصر سابق  ✓

 4و  3وفقا لعناصري الحماية  5مثال عنصر تابع متعدد مقبول   عنر حماية رقم 

 7و  6وفقا لعنصري الحماية  5مثال عنصر تابع متعدد غير مقبول   عنصر حماية رقم 

التأكد من أن كل العناصر تم ذكرها في الوصف الكامل حيث ال يجب أن تتعدى عناصر الحماية  ✓

 ما تم ذكره في الوصف الكامل 

ا A , Bا وعند صياغة العناصر تعدت للعناصر           مAم موضوع اإلختراع يتعلق بحماية العنصر  مثال  

 وهذا مخالف ملا تم ذكره في الوصف الكامل .

املنتج يعبر عن الصفة الفنية الجديدة  )مطلوي حماية طريقة تصنيع املنتج مأا وجهاز التصنيع مي مثال  

 .املشتركة بين اإلختراع األول والثاني ليكونا فكرة إبداعية متكاملة 

ة بالوصف الكامل وواضحة خصائصها  
َ
 البد ان تكون ُمتضمن

 العناصر الغير واضحة يتم عمل لها البحث بالطريقة املعتادة ويتم التعليق عليها في تقرير البحث ✓

 العناصر التي ليس لها معنى ال يتم عمل بحث لها . ✓

 توجد بدائل كثيرة يطلب إذا كاني العناصر مركبه أو معقدة كأن يكون عدد العناصر كبير جدا أو  ✓

 تحديد العناصر املراد حمايتها بشكل أكثر تحديدا .

 عناصر الحماية تتعلق بإختراع واحد ✓
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 كيفية تقديم عناصر الحماية  

العنصر األول يجب أن يشتمل على اإلطار العام لفكرة اإلختراع متضمنا النقاط الفنية الجديدة  -أ

 التي تحويها .

 تشرح جزئية واحدة من األفكار الجديدة التي تشملها الفكرة . العناصر التالية يجب أن -ي

 يتم اإلشارة إلى العنصر السابق أو العناصر السابقة طبقا إلرتباط فكرة العنصر بما يسبقه . -ج

يجب أن تشمل العناصر أفكار فنية محددة ملوضوع اإلختراع وليس أن الفكرة لواحدها إبتكار  -د

 جديد

 صر الحماية  مثال جيد لتقديم عن

كرس ي يتكون من مقعدة أفقية وعدة أرجل ممتدة من هذه املقعدة رأسيا إلى أسفل ، ويتمثل التحسين 

 هنا في وسيلة ملد طول كل من هذه األرجل بحيث تكون مريحة أكثر ملستخدميه من مختلف األطوال .

ن الكراس ي السابقة ألنه كرس ي معدل سيحقق مبيعات أفضل م مثال غير جيد لتقديم عناصر الحماية  

 مريح أكثر

 

 

 ا أقسام8ا هذا التقسيم مقسم مIPCتصنيف الطلب طبقا للتصنيف الدولي للبراءات م

 

 

 

 

 

 

 

ضروريات  وكل قسم مقسم ألقسام فرعية مثل الزراعة واملواد الغذائية و التبغ اللوازم املنزلية والصحة

 اA21Bا وهكذا وكذلك األقسام الفرعية تنقسم لعدة أقساممA21م ا فيتبع برقمين مثلAاإلنسان م

(IPC) 

ضروريات 
العمليات ووسائل  (A)اإلنسان 

 (Bالنقل )

الكيمياء وعلم 

 (Cالمعادن )

المنسوجات 

 (Dوالورق )

اإلنشاءات 

 (Eالثابته )

الهندسة 

الفيزياء  (Fالميكانيكية )

(G) 

الكهرباء 

(H) 

 لطلب الرباءة إجراءات الفحص الفني
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للكشف عن التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة باملوضوع لتحديد   إجراء عمليات البحث  -1

 مهنا  قواعد بيانات محلية وعاملية متاحة على اإلنترنيا توافر الجدة واإلبداعية في املوضوع

 من حيث الجدة واإلبداعية وقابلية التطبيق الصناعي  الفحص املوضوعي للطلب   -2

ليوضح مدى توافر الجدة والخطوة اإلبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي في  إعداد التقرير الفني   -3

 ضوء نتيجة البحث ووحدة  املوضوع .

 

4-  

5-  

6-  

 

 

 

 
 

 بالبراءة خالل مدة الحماية  اعاالنتفملالك البراءة الحق في تقرير من الذي يجوز له أو ال يجوز له  •

 طبقا لشروط معينة  باالختراع باالنتفاعيجوز ملالك البراءة التصريح ألطراف أخرى أو الترخيص لها  •

 . االختراعيجوز ملالك البراءة بيع حقه في  •

  ها . االنتفاعمدة الحماية منع الغير في  انقضاءال يجوز ملالك البراءة عند  •

  ها في أغراه البحث . االنتفاعة منع ال يجوز ملالك البراء •

 

 

 أخرى فالبد دول  أى فى الحمایة على تحصل وحتى فقطا العربیة مصر جمھوریة داخل املحلیة الحمایة مأى

 الدولى بشأن التعاون  ونظام عاملیة براءة الیوجد حیث بھا الحمایة املراد للدولة محلى طلب تقدیم من

 .البراءة ملنح نظام ولیس دولى إیداع منظا ھو(PCT) واملعروف  البراءات

 التقرير الفني

 وضوع اإلختراعقبول م

 رفض موضوع اإلختراع

 

المطالبة ببعض التعديالت 

 إلستكمال الفحص

 حقوق مالك الرباءة

 مبدأ إقليمية الرباءة
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سند الحماية الذي تمنحه اإلدارة بإسم الدولة عن إختراع ال ينتج عن نشاط إبتكاري كاف ملنح  •

 إختراع عنه

 سنوات من تاريخ تقديم الطلب . 7مدة الحماية  •

 الحقوق املترتبة على هذه الشهادة هي نفس حقوق مالك براءة اإلختراع . •

 ى شهادة املنفعة هي نفس خطوات الحصول على براءة اإلختراع .الحصول عل •

 شروط الحصول على الشهادة هي الجدة والقابلية للتطبيق الصناعي . •

 كيفية تعبئتها وكتابة البراءة وشهادة املنفعة . •

 

 

   البحث فى قواعد بيانات الفن السابق مالبراءات الصادرة من مكاتب البراءات العامليةا

http://www.egypo.gov.eg/Search/ 

https://worldwide.espacenet.com/ 

https://register.epo.org/advancedSearch?lng=en 

http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html 

http://appft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html 

https://patents.google.com/ 

http://www.freepatentsonline.com/search.html 

https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf 

https://www.lens.org/lens/ 

https://www19.j-platpat.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1481542260272 

http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch 

http://211.157.104.77:8080/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init 
 

 ما هي شهادة املنفعة

 التي قدمت من قبل االخرتاعاتقاعدة بيانات البحث عن 

http://www.egypo.gov.eg/Search/
https://worldwide.espacenet.com/
https://register.epo.org/advancedSearch?lng=en
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
http://appft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
https://patents.google.com/
http://www.freepatentsonline.com/search.html
https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf
https://www.lens.org/lens/
https://www19.j-platpat.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1481542260272
http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
http://211.157.104.77:8080/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init
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 ملزيد من املعلومات عن تسجيل الطلبات بمكتب البراءات املصري  

 قانون البراءة والئحته التنفيذية واإلتفاقيات الدولية املنظمة .

http://www.egypo.gov.eg/PDFs/law2002a.pdf 

 فحص .رسوم التقديم والبحث وال

http://www.egypo.gov.eg/inner/how_apply/required_new_fees_a.pdf 

 قاعدة بيانات البراءات الصادرة .

http://www.egypo.gov.eg/inner/Search_1.html 

 

 

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة االختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية 

يعفي الطلبة في جميع املراحل الدراسية محتي مرحلة و  .ى انتهاء مدة حماية البراءةالسنة الثانية وحت

  الدكتوراها.

  23/10/2013مصروفات الجامعة طبقا قرار مجلس الجامعة بجلسته املؤرخة 

 نظير تقديم الخدمة كوكيل لطالبي الحصول على براءات اإلختراع وذلك على النحو التالي   

 مقابل تقديم الخدمة للطلب املحلي لالفراد أو متضامنين مأكثر من فردا .جنيه  100أوال    

 جنيه مقابل تقديم الخدمة للطلب املحلي للشركات . 200ثانيا    

 دوالر مقابل تقديم الخدمة للطلب الدولي لالفراد أو متضامنين مأكثر من فردا . 100ثالثا    

 ب الدولي للشركات .دوالر مقابل تقديم الخدمة للطل 200رابعا   

 

 الرسوم املالية



 خرتاعبراءات اإلإىل  التقدمدليل 

 جامعة المنصورة  –مكتب الملكية الفكرية وبراءات اإلختراع 

 

 

 

11 

 

   

 اتاملستند م
عدد 

 النسخ

املدة املطلوي 

 خاللها

 1 نموذج طلب البراءة. 1

 3 الوصف املختصر عربي وإنجليزي  2 عند التقدم

 3 الوصف الكامل  3

 –في إطار املهام الوظيفية  –تعهد جهة العمل بأنها ممجهود ذاتي  4

 لنفس الشخص  عند كل براءة ولو  تكليف جهة العملا
 شهور  4 1

متوكيل من طالب البراءة لنقطة اإلتصال بتسليم و  مستند الوكالة 5

 فقط إستيفاء األوراق الخاصة بالبراءة ا
 شهور  4 1

 1 التوكيلا أساس ي في كل براءة –تعهد بتقديم ممصروفات الفحص  6

 عند التقدم

 1 ا5تعهد بتقديم مستند جهة العمل إن لم يتوافر البند م 7

 3 محضر إيداع البراءة 8

 1 صورة البطاقة الشخصية 9

 1 إسطوانة  ها كل ما سبق 10

مستخرج السجل التجارى أو مستخرج رسمى من محضر عقد اإلنشاء  11

 أو نسخة من نظام الشركة إذا كان الطالب شركة أو هيئة.
1 

 1 ة باللغة العربية.مستند انتقال امللكية على أن يكون مصحوبا بترجم 12 شهور  4

 1 الشهادة الصادرة بالحماية املؤقتة . 13

 - ا     طلبالفى حالة  ايداع مزرعة حية م 14

 - مصروفات اإليداع 15

تفويض نقطة إتصال الجامعة لألشخاص املعنيين بتسليم األوراق  16 عند التقدم

 .مخاص بنقطة اإلتصال فقطا
1 

 بمكتب اإلستقبال باألكاديميةعند إيداع البراءة  تفاصيل المستندات
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 املستندات م
عدد 

 النسخ

ملدة ا

املطلوي 

 خاللها

مصروفات الجامعة طبقا قرار مجلس الجامعة بجلسته املؤرخة  17

23/10/2013  
 عند التقدم -

 حاالت إستثنائية

ا دون مصروفات الجامعة 10ا البند م150يعفى الطالب من مصروفات اإليداع م 18

 والدكتوراه مأساسيةا بالنسبة للطلبة وكذا املتقدمين للحصول على درجة املاجستير 
 

 على الطالب تقديم افادة من الجهة التعليمية التابع لها على أنه طالب  19
 عند التقدم

 تقديم صورة شهادة امليالد  ها الرقم القومي 20

ا خالل فترة من تاريخ 150جنيه باإلضافة ملصروفات اإليداع م 300مصروفات فحص  21

 مل في املشروعاإليداع عند إشرا  جهة بحثية أو جهة الع
 شهور  6
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 ختراعنموذج مستندات التقدم لطلب براءات اإل
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 جامعة املنصورة - االخرتاعتوكيل ملكتب براءات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنهاء وتسجيل براءات اإلختراع الخاصة بي في أي جهة حكومية أو غير حكومية                          

 وإستيفاء األوراق واملستندات الخاصة بي
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يتم عرض مقدمة توضح الفن السابق ملوضوع الطلب ، 
 وأحدث اخرتاع مت التطوير عليه

مبعىن أنه جيب عرض االخرتاعات التي سبقت موضوع 
 الطلب يف نفس اجملال بطريقة مبسطة
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 الفنية يف االخرتاعات السابقة طرح املشكالت والعيوب يتم 

 مبعىن أنه يف إطار هذا البند جيب اإلجابة على ما يلي:

 ما هي املشكالت وأوجه القصور يف االخرتاعات السابقة

 يف جمال املوضوع املقدم والتي تريد أن تتالفاها يف موضوع اخرتاعك
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يف إطار هذا البند جيب توضيح االضافات اجلديدة يف 
رباءة و أوجه اإلختالف بينها وبني موضوع طلب ال

االخرتاعات السابقة  يف نفس اجملال والتي أدت إىل حل 
 املشكالت يف هذه االخرتاعات أو القصور فيها
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 يتم عرض شرح كامل ووايف ملوضوع طلب الرباءة

حبيث جيب توضيح مكوناته أو خطوات تنفيذه 
 متضمنا  شرح الرسومات املرفقة إن وجدت
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ال التطبيق موضوع االخرتاع مع توضيح يتم شرح جم
 اخلطوات الالزمة للتنفيذ وكيفية االستفادة منه
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 إذا كان املوضوع عبارة عن أجهزة أو معدات تكتب العناصر التالية:

 العنصر األول: جهاز لـ ...... يتضمن .... كذلك ... )بشكل جممل(

جاء جممال   العنصر الثاني : يكتب العنصر األول ثم يوايل تفصيل ما
 بتوضيح مكون واحد من مكونات اجلهاز

حتي  العنصر الثالث: يكتب مكون اخر من مكونات اجلهاز وهكذا
 يتم حصر وحتديد كل ما هو جديد يف اجلهاز ومطلوب محايته

 يتبع نفس االسلوب إذا كان االخرتاع طريقة عمل أو منتج جديد

 ل عنصريكتب العنصر األول بشكل جممل ثم تفصيليا  يف ك
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 يتم شرح لوحات الرسم:
 ( ميثل ..............1شكل )

 ( ..........1رقم )
 ( ..........2رقم )
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 يتم شرح لوحات الرسم طبقا  ألرقام املوضحة بالرسم
 ويتم ذكر كل رقم قبل بداية الشرح
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 للتواصل

 الدور الثاني -المكتبة المركزية  -جامعة المنصورة 

 http://tico.mans.edu.egالموقع الكتروني : 

 mansippo@gmail.comايميل: 

 +20502200700س : تليفاك


