
 الفكرية مكتب حقوق الملكية

 

والمعرفة في شتي المجاالت ومن بين أهداف هذه  تتبع جامعة االسكندرية استراتيجية عامة تجعلها منارة للعلم

اإلبداع  االستراتيجية هو إنشاء مكتب نقطة اتصال مكتب براءات االختراع ومكتب حقوق الملكية الفكرية بهدف تشجيع

 واالبتكار وحفظ الحقوق في الداخل والخارج من أجل اإلسهام في مسيرة النهضة والتنمية لبلدنا الغالية. 

     شعار مكتب حقوق الملكية الفكرية جامعة اإلسكندرية :

 واالقتصاديةحقوق الملكية الفكرية معبر أساسي للتنمية العلمية 

 مهام المكتب

نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية من خالل ) تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة علي تقديم طلبات  (1

 لبراءة ( .للحصول علي ا

 تيسير وتسهيل تقديم طلب البراءة علي المخترع . (2

 سهولة إجراء التعديالت المطلوبة من خالل مكتب نقطة االتصال . (3

 متابعة طلب البراءة والتظلمات من الناحية اإلدارية والفنية والقانونية حتى   الحصول علي براءة االختراع . (4

 قانونية وخدمات التسجيل والتقييم واإلدارة لحقوق الملكية الفكرية. تقديم االستشارات الفنية وال (5

 الدعم الفني للمخترع من خالل مكتب نقطة االتصال . (6

 رصد ومتابعة التطورات القانونية واالقتصادية والتقنية فى مجاالت الملكية الفكرية  وتكنولوجيا المعلومات. (7

 أفسام الملكية الفكرية.تسجيل جميع األفكار الخاصة بمختلف  (8

 إفادة الباحثين بضرورة تسجيل الرسائل العلمية والمشروعات البحثية لحمايتها كبراءات اختراع . (9

 أنشطة المكتب

 أنشطة مكتب حقوق الملكية الفكرية : (1

 أوال: محور التدريب ورفع كفاءة فريق العمل

في الملكية الفكرية  WIPOحصول فريق عمل المكتب على دبلومة متقدمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية  •

إدارة الملكية الفكرية  - 2015حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف - 2016أساسايات صياغة البراءاتعن " 

الملكية الفكرية والتجارة  - 2014العالمات التجارية, الرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية  - 2015

  2012/  2010ة الملكية الفكري - 2013براءات االختراع  - 2014االلكترونية

 ثانياً : محور نشر ثقافة الملكية الفكرية

عمل سياسة الملكية الفكرية لجامعة اإلسكندرية والئحتها التنفيذية " تم الموافقة عليها بقرار مجلس الجامعة رقم  •

 . 2011لسنة  156

كلية   –كلية التمريض  عمل ندوات تعريفية " عن المكتب وعن الملكية الفكرية " بالعديد  من  األماكن ) •

كلية  –كلية التربية الرياضية للبنات  –معهد الدراسات العليا والبحوث   –كلية الهندسة  –كلية  الصيدلة  –الزراعة 

 دمياط " ( . -كفرالشيخ -الجيزة -البحيرة –العديد من محافظات مصر" القاهرة  -المركز الثقافي األمريكي –العلوم 

ية بعنوان " حماية حقوق الملكية الفكرية ومصادرها" وبعنوان " أخالقيات الملكية الفكرية في إعداد دورات تدريب •

 البحث العلمي" من خالل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وتجهيز المادة العلمية الخاصة بها.



 ثالثاً : محور آليات األداء ومعدل اإلنجاز

 صناعية المحيطة بمدينة اإلسكندرية. توسيع نشاط المكتب ليشمل المنشأت ال •

طلب براءة منذ انشاء المكتب  500تم رفع زيادة عدد طلبات براءات االختراع المسجلة حيث وصل العدد إلي  •

مصنف بإدارة  95. وتم تسجيل 2009حتي  2001براءة اختراع من  25حتي اآلن في حين أنه تم تسجيل  2010في 

أعمال  5بالقرية الذكية التابعة لوزارة االتصاالت و  softwareبرنامج  41ار الكتب و حق المؤلف بوزارة الثقافة ود

 عالمات تجارية منذ إنشاء المكتب وحتي اآلن. 10نماذج صناعية و  16فنون تشكيلية و 

 رابعاً : محور خدمة المجتمع

, البحيرة ومرسي مطروح وخدمة  يقدم المكتب خدمات تسجيل حقوق الملكية الفكرية ألبناء محافظة االسكندرية •

 االستشارات لمختلف المحافظات.

دعم تطبيق نتائج المعلومات التكنولوجية التي تتضمنها براءات االختراع من خالل مساعدة المخترعين في  •

 المنظمة من هيئة المعاونة االلمانية. Zeroاالشتراك في المسابقات العالمية مثل مسابقة 

  


