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الئحت مكخب امللكيت الفكريت وبراءاث إلاختراع – جامعت املىصىرة
جمهيد :
ً
ً
 إهؼالكا مً ظعي حاملت املىصىسة إلى أن جيىن إؼلاق كىمي وكالمي مخميز  ،وسافذا مً سوافذ جؼىٍشً
املجخمم ،حعهم في دفم كملُت البىاء والخىمُت الؽاملت للىػً  ،وإًماها منها بظشوسة إلاظهام في جفلُل
خلىق امللىُت الفىشٍت وحلضٍضها ،وسغبت منها في حصجُم املبخىشًٍ واملبذكين كلى حسجُل إبخياساتهم،
فلذ جم إكذاد هزه الالئدت لخيىن اللىاة التي ًمىً مً خاللها املبخىشًٍ الحصىٌ كلى ظبل الذكم
لحماًت إبخياساتهم وأفياسهم إلابذاكُت ،وحسجُلها وحعىٍلها ،وجدىٍلها إلى مىخجاث جذكم إلاكخصاد
امللشفي وجشبؽ الخبراث الللمُت بمخؼلباث املجخمم ،ألامش الزي ًؤدي إلى خفف خلىق الجاملت
واملبخىشًٍ وحلضٍض الثلت بين الجاملت واللؼاكاث املجخملُت املخخلفت ،بما ال ًخالف كاهىن خماًت
خلىق امللىُت الفىشٍت سكم  82لعىت 2002م.
مادة  : 1مكخب امللكيت الفكريت وبراءاث إلاختراع:
ً
 وؽـؤ مىخب امللىُت الفىشٍت وبشاءاث إلاختراق جابلا للؼاق الذساظاث الللُا والبدىر ،وهى هلؼتإجصاٌ مم مىخب بشاءاث إلاختراق املصشي بؤوادًمُت البدث الللمي ،وٍلذم املعاكذة للعادة
املبخىشًٍ واملبذكين مً داخل وخاسج حاملت املىصىسة مً أحل الحصىٌ كلى الحماًت الفىشٍت
البخياساتهم وإبذاكاتهم وإختراكاتهم ورلً مً خالٌ اظتراجُجُت جىفُزًت للمىخب جشجىض كلى وؽش زلافت
حسجُل امللىُت الفىشٍت ،وجىفير البِئت املالئمت للمبخىشًٍ واملبذكين مً خالٌ الذكم الفني امللذم مً
ً
املىخب ،وظبل جبعُؽ وجِعير إحشاءاث الدسجُل ألكمالهم إلابخياسٍت ،وفلا للاهىن خماًت امللىُت
الفىشٍت سكم  82لعىت 2002م.
مادة  : 2رؤيت املكخب :
 ٌععي املىخب لالسجلاء بالبدىر الابخياسٍت وإلابذاكُت لجاملت املىصىسة وخماًت خلىق امللىُتً
الفىشٍت لخلً البدىر بدسجُلها بالجهاث امللىُت وفلا لؼبُلت اللمل إلابخياسي امللذم ،والاظخفادة
مً جلً البدىر املبخىشة في جلبُت اخخُاحاث املجخمم مما ٌعاهم في جىمُت الاكخصاد الىػني.
3

جامعـة المنصـورة

الئحة مكتب
الملكية الفكرية وبراءات اإلختراع

نائب رئيس الجامعة
لشئون الدراسات العليا والبحوث

مادة  : 3رسالت املكخب :
 -هجضء مً سظالت الجاملت ًلتزم املىخب بخلذًم الذكم الفني الالصم للحصىٌ كلي خلىق امليلُت
الفىشٍت للباخثين والؼالب بالجاملت  ،باإلطافت إلي املجخمم املدلي ،واللمل كلي فخذ كىىاث اجصاٌ
ً
ً
مم هُئاث مدلُت ودولُت لدسجُل امللىُت الفىشٍت مدلُا ودولُا ،ومداولت سبؽ جلً البدىر الابخياسٍت
بمخؼلباث املجخمم.
مادة  : 4أهداف املكخب :
 يهذف مىخب امللىُت الفىشٍت وبشاءاث إلاختراق بيؽش وحلضٍض زلافت حسجُل امللىُت الفىشٍت ودوسها فيدكم إلاكخصاد امللشفي وسبؽ الخبراث الللمُت بمخؼلباث املجخمم املدلى والذولي ،وجدىٍلها ملىخجاث
راث كُمت إكخصادًت لخدلُم إلاظدثماس ألامثل للللىٌ ،ورلً مً خالٌ وطم إظتراجُجُت جىفُز
للمىخب جخذم جدلُم أهذافه الخالُت:
 -1الخىكُت بؤهمُت خماًت خلىق امللىُت الفىشٍت ووؽش زلافت امللىُت الفىشٍت داخل الجاملت
وخاسحها ووؽش املؼبىكاث وإلاسؼاداث التي حعهم في جدلُم الهذف ظىاء داخل أو خاسج
الجاملت.
 -2جلذًم الذكم الفني وإلاظدؽاساث الللمُت واللاهىهُت والدعهُالث املالئمت ألكظاء هُئت الخذسَغ
والباخثين وػالب الجاملت باإلطافت إلي املجخمم املدلي والخاصت بالحصىٌ كلي خماًت امللىُت
الفىشٍت وبشاءاث الاختراق.
 -3الخىاصل مم اللذًذ مً الىُاهاث والهُئاث املدلُت والذولُت لحماًت خلىق امللىُت الفىشٍت داخل
وخاسج مصش.
 -4الخىاصل مم الهُئاث الصىاكُت والخجاسٍت للشبؽ بين البدىر املبخىشة بالجاملت ومخؼلباث جلً
الهُئاث بما ٌلىد بالىفم كلي خذمت املجخمم والىػً.

ً
ً
 -5اللمل كلي حعىٍم بشاءاث الاختراق وألافياس إلابخياسٍت الخاصت بالجاملت داخلُا وخاسحُا.
 -6جىمُت مىاسد املىخب مً خالٌ الخلذم بملترخاث بدثُت لهُئاث جمىٍلُت مدلُت أو دولُت أو مً
خالٌ جىـُم وسػ كمل ودوساث جذسٍبُت وغيرها مً ألاوؽؼت ألاخشي.
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 -7إلاؼشاف كلى خلىق الجاملت املخصلت بامللىُت الفىشٍت ،واجخار إلاحشاءاث اللاهىهُت الالصمت
لحماًتها.
مادة  : 5الهيكل الخىظيمي للمكخب:
 ًخىلى هائب سئِغ الجاملت للذساظاث الللُا والبدىر إلاؼشاف اللام كلى املىخب وَؽيل هما ًلي : إلاؼشاف اللام كلى املىخب  ...أ.د /هائب سئِغ الجاملت للذساظاث الللُا والبدىر مذًش املىخب  ...كظى هُئت جذسَغ بجاملت املىصىسة هائب مذًش املىخب  ...كظى هُئت جذسَغ بجاملت املىصىسة معئىٌ مالي وإداسي -معدؽاس كاهىوي

ً
وٍظم للهُيل الخىـُمي مً ٌعخجذ وفلا لحاحت اللمل بمىافلت هائب سئِغ الجاملت.
مادة  : 6إلاشراف العام على املكخب :
 ًخىلى أ.د /هائب سئِغ الجاملت للذساظاث الللُا والبدىر إلاؼشاف اللام كلى أداء املىخب ،وله كلىوحه الخصىص املهام ألاجُت:
 -1وطم العُاظت اللامت ملىخب امللىُت الفىشٍت وبشاءاث إلاختراق.
 -2املىافلت كلى كلذ الىذواث ووسػ اللمل والذوساث الخذسٍبُت التي ًىـمها املىخب.
 -3جلُُم أداء املىخب  ،وسفم الخلشٍش العىىي بزلً لشئِغ الجاملت واكخمادها.
 -4الخىصُت لشئِغ الجاملت بخلُين مذًش وهائب مذًش املىخب .
 -5الىـش في ػلباث حسجُل امللىُت الفىشٍت وبشاءاث إلاختراق التى حؽاسن بها الجاملت.
 -6اكتراح الخلذًالث املالئمت كلى هزه الالئدت وكىاكذها الخىفُزًت.
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مادة  : 7مدًر املكخب :
ً
 ٌلين مذًش املىخب مً بين أكظاء هُئت الخذسَغ بالجاملت بلشاس مً سئِغ الجاملت ،وبىاءا كلىجشؼُذ هائب سئِغ الجاملت للذساظاث الللُا والبدىر ،وملذة ظيخين كابلت للخجذًذ.
ًلىم مذًش املىخب بئداسة مهام املىخب وحعُيرها وإلاؼشاف كلى ألاكماٌ املىىغ بها بمىحب هزه
الالئدت ،وله كلى وحه الخصىص اللُام باألكماٌ الخالُت:
ً
ً
ً
 -1إلاؼشاف كلى ظير اللمل باملىخب فىُا ومالُا وإداسٍا.
 -2اللُام باإلحشاءاث الالصمت بؼلباث الخلذم للحصىٌ كلى خماًت امللىُت الفىشٍت وحسجُلها ،أو
جلً املخلللت بخلذًم إلاظدؽاساث الللمُت والفىُت الخاصت بها.
 -3إكذاد ملترح الخؼت إلاظتراجُجُت والعُاظت اللامت للمىخب.
 -4إكتراح اللىاكذ وإلاحشاءاث والظىابؽ املىـمت للمل املىخب وجدلُم أهذافه.
 -5إكذاد خؼت ألاوؽؼت والاجصاٌ بالجهاث الذاخلُت والخاسحُت وفلا للىاكذ كمل املىخب.
 -6إكذاد اجفاكُاث وبشامج الخلاون وجبادٌ الخبراث مم املىـماث والهُئاث املدلُت والذولُت
املهخمه بامللىُت الفىشٍت ،ومخابلت إلاحشاءاث املخلللت بالخلاكذ ملها في هؼاق كمل املىخب.
 -7مخابلت جىفُز كشاساث إداسة الجاملت في هؼاق جدلُم أهذاف املىخب .
 -8اكتراح امليافآث والحىافض لللاملين باملىخب .
 -9إكذاد الخلشٍش العىىي كً وؽاغ املىخب والخلاسٍش الذوسٍت التى جلذم كً ظير اللمل باملىخب.
 -10ما ًفىض فُه مً اخخصاصاث أخشي.
مادة  : 8املسئىل املالي للمكخب :
 ًخىلى أ.د /هائب سئِغ الجاملت للذساظاث الللُا والبدىر جشؼُذ املعئىٌ املالي للمىخب ،وله كلىوحه الخصىص املهام ألاجُت:

ً
ً
 -1اظخالم وجىسٍذ سظىم اًذاق ػلباث امللىُت الفىشٍت وبشاءاث الاختراق مدلُا ودولُا.
 -2إمعان الذفاجش والسجالث املالُت الالصمت لخدلُم الشكابت الذاخلُت كلى الصشف وأصىٌ
املىخب .
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 -3الخؤهذ مً ظالمت وصحت إحشاءاث الصشف .
 -4خفف املعدىذاث املؤٍذة للملُاث الصشف والخدصُل واملدافـت كليها .
 -5إكذاد جلاسٍش مالُت دوسٍت كً الىطم املالى للمىخب ول زالزت ؼهىس وكشطها كلى مذًش املىخب.
 -6الاؼشاف كلي جدشٍش الللىد الخاصت بىلل خلىق امللىُت الفىشٍت الخاصت بالجاملت في اػاس
حعىٍم خلىق امللىُت الفىشٍت.
 -7إكذاد الحعاباث واللىائم املالُت الخخامُت الفللُت والخلذًشٍت.
مادة  : 9املسئىل إلاداري للمكخب :
 ًخىلى أ.د /هائب سئِغ الجاملت للذساظاث الللُا والبدىر جشؼُذ املعئىٌ إلاداسي للمىخب ،وله كلىوحه الخصىص املهام ألاجُت:
 -1إكذاد حذوٌ ألاكماٌ الخاصت بئحخماكاث املىخب.
 -2اظخلباٌ العادة املخلذمين بؼلباث للحصىٌ كلي خلىق للملىُت الفىشٍت والخيعُم مم باقي
أفشاد املىخب لخلذًم الخذمت الخاصت بهم.
 -3إكذاد حذوٌ املىاكُذ الخاصت باملىخب وفلا لظغىغ اللمل وجيعُم حذوٌ املىاكُذ الخاصت
بمذًش املىخب.
 -4اظخلباٌ البرًذ الىاسد للمىخب ظىاء أوان خؼاباث مشظلت أو بشٍذ إلىترووي ،وفهشظتها وكشطها
كلي مذًش املىخب.

ً
 -5فهشظت الخؼاباث الصادسة مً املىخب ،والاخخفاؾ بصىس طىئُت منها وخفـها أسؼُفُا.
 -6جىحُه الذكىاث للعادة املؽاسهين في احخماكاث خاصت باملىخب وهزلً الذكىاث للعادة
املؽاسهين في الىذواث أو الذوساث الخذسٍبُت أو وسػ اللمل التي ًلُمها املىخب.
مادة  : 10املسدشار القاهىوي للمكخب :
 ًخىلى أ.د /هائب سئِغ الجاملت للذساظاث الللُا والبدىر جشؼُذ املعدؽاس اللاهىوي للمىخب ،وله كلىوحه الخصىص املهام ألاجُت:
 -1جلذًم الاظدؽاسة اللاهىهُت ملذًش املىخب كىذ الحاحت.
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 -2الخدلم مً أًلىلت بشاءة الاختراق املمىىخت وطمان خم الجهت املمىلت ظىاء واهذ حاملت
املىصىسة أو غيرها وفلا للمادة  7مً كاهىن خماًت امللىُت الفىشٍت سكم  82لعىت .2002
 -3جلذًم الاظدؽاسة الفىُت واللاهىهُت للمخلذمين للحصىٌ كلي امللىُت الفىشٍت وبشاءاث الاختراق
مدلُا أو دولُا فُما ًخللم باملعدىذاث والاحشاءاث اللاهىهُت املؼلىبت.
 -4الاؼشاف كلي وافت الللىد الخاصت بىلل خلىق امللىُت الفىشٍت إلي أفشاد أو هُئاث داخل أو
خاسج مصش في إػاس حعىٍم بشاءاث الاختراق.
 -5إكذاد املزهشاث اللاهىهُت التي حلشض كلي مجلغ الاداسة.
مادة  : 11املسخفيدون من خدماث املكخب :
 ٌعخفُذ مً خذماث مىخب امللىُت الفىشٍت وبشاءاث إلاختراق : -1أكظاء هُئت الخذسَغ وملاوهيهم بجاملت املىصىسة.
 -2واللاملين والؼالب بجاملت املىصىسة.
ً
ً -3جىص لغير مىدعبي الجاملت وفلا للؽشوغ التي جدذدها الجاملت.
مادة  : 12إجراءاث الخقدم بالطلباث :
ً -دبم املخلذم لدسجُل امللىُت الفىشٍت بمخخلف بىىدها إلاحشاءاث اللامت الخالُت :

ً
ً -1خلذم صاخب ػلب الدسجُل للملىُت الفىشٍت بؼلب الدسجُل وفلا للىمارج امللخمذه
باملىخب.

ً
ً -2ىدق الؼلب لذي ظىشجاسٍت املىخب مشفم به وافت املعدىذاث املؼلىبت للدسجُل ،وَلؼى سكما
ً
حعلعلُا بدعب أظبلُت جاسٍخ حعلمه ،وَلؼى ملذم الؼلب إًصاٌ إلاظخالم للمخابلت.
ً -3داٌ الؼلب مم حمُم الىزائم واملعدىذاث املشفلت إلى مذًش املىخب ،إلجخار إلاحشاءاث الالصمت
لدسجُل امللىُت الفىشٍت لألكماٌ.
 -4بلذ جؤهذ املىخب مً إظدُفاء الؼلب للؽشوغ الؽيلُت التي جخؼلبها هزه الالئدت وكاهىن خماًت
خلىق امللىُت الفىشٍت سكم  82لعىت  2002م ًفىض مً املىخب مً ًلىم بئحشاءاث الدسجُل
للملىُت الفىشٍت للمخلذم.
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 -5إلداسة املىخب أن جؼلب مً ملذم الؼلب اظخىماٌ بلع الخىطُداث أو املعدىذاث أو
الىىاكص الؽيلُت أو املىطىكُت لالصمت لدسجُل امللىُت الفىشٍت  ،وٍخىحب كلى ملذم الؼلب
اظخىماٌ ما ػلب مىه خالٌ ؼهش مً جاسٍخ إخؼاسه بزلً.
 -6في خالت كذم إلتزام ملذم الؼلب بخلذًم املعدىذاث املؼلىبت والتي جم إخؼاسه بها في خالٌ ؼهش
ً
مً جاسٍخ جلذًم الؼلب ً،خخز مذًش املىخب ما ًشاه مىاظبا مً إحشاءاث.
مادة  : 13رسىم الخقدًم باملكخب:
ً
مصشوفاث الجاملت ػبلا كشاس مجلغ الجاملت بجلعخه املؤسخت  23أهخىبش  ، 2013وهي سظىم جلذم
هـير جلذًم الخذمت ملىخب بشاءاث إلاختراق ورلً كلى الىدى الخالي :
  100حىُه ملابل جلذًم الخذمت للؼلب املدلي لالفشاد أو مخظامىين (أهثر مً فشد) .  200حىُه ملابل جلذًم الخذمت للؼلب املدلي للؽشواث .  100دوالس ملابل جلذًم الخذمت للؼلب الذولي لالفشاد أو مخظامىين (أهثر مً فشد) .  200دوالس ملابل جلذًم الخذمت للؼلب الذولي للؽشواث .كلى أن جىدق مىاسد املىخب بدعاب وخذة البدىر وٍخم الصشف مىه بمىافلت هائب سئِغ الجاملت
للذساظاث الللُا والبدىر.
مادة  : 14سريت الطلباث املقدمت :
ً
 ًجب كلى مً أػلم كلى الؼلباث امللذمت ،أًا واهذ صفخه الىؿُفُت أو اللاهىهُت ،أن ًدافف كلىظشٍت املللىماث الفىُت املخلللت بالؼلب وكذم إفؽائها إلى الغير أو اظخلمالها بؤًت ػشٍلت واهذ ،وول
ً
مً ًخالف رلً ٌلذ معئىال معئىلُت مذهُت وحىائُت كً وافت ألاطشاس املادًت وامللىىٍت التي جلحم
ً
املخظشسًٍ  ،وفلا لللىاكذ الىـامُت امللمىٌ بها في الذولت.
مادة  : 15إلاعالن عن الطلباث املقدمت :
 ًلىم املىخب باإلكالن كً الؼلباث امللذمت مً خالله للدسجُل لحماًت خلىق امللىُت الفىشٍتوبشاءاث إلاختراق بلذ حسجُلها بالجهاث امللىُت بها وخماًتها ،كلى أن ًخم جىكُم املخلذم بؼلب
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الدسجُل للملىُت الفىشٍت كىذ الخلذم بالؼلب كلى همىرج املىافلت كلى اليؽش إلاكالمى كً كىىان
امللىُت الفىشٍت ومىحض كشبي وأهجليزي كىه مً كبل امللىخب وٍشفم بملف الخلذًم الخاص باملىخب.
مادة  : 16حقىق الجامعت في امللكيت الفكريت :
ً
ً
 حلذ الجاملت ماليا لبراءاث إلاختراق وؼشٍيا باإلبخياساث وإلاختراكاث التي ًخىصل إليها مختركىها مًالفئاث املعخفُذة مً خذماث املىخب الىاسدة في املادة  11سكم  1مً هزه الالئدت ،وللجاملت وخذها
ً
ً
الحم في اظخغالٌ بشاءة إلاختراق ججاسٍا وصىاكُا بيافت الؼشق املؽشوكت وأن جدىاصٌ بملابل أو بذون
ملابل كً حمُم هزه الحلىق أو بلظها ،بما ال ًخالف كاهىن خماًت خلىق امللىُت الفىشٍت سكم 82
لعىت 2002م.
للمختركىن املىدعبين للجاملت الحم في ملىُت إلاختراق وما ًخفشق كىه مً خلىق في الحاالث الخالُت :
 -1صذوس كشاس مىخب بشاءاث إلاختراق بؤوادًمُت البدث الللمي بشفع الحصىٌ كلى بشاءة
إلاختراق.
 -2إرا وان املخترق جىصل إلى إختراكه كبل اهظمامه إلى حاملت املىصىسة.
 -3إرا أزبذ املخترق ملىخب امللىُت الفىشٍت وبشاءاث الاختراق أهه جىصل إلختراكه بجهىدة الزاجُت
املدظت  ،وبذون الاظخفادة مً أي دكم مالي أو فني أو مادي مً الجاملت.
مادة  : 17الحقىق ألادبيت ملقدم طلب حسجيل امللكيت الفكريت :
 ًخمخم املخلذم للحصىٌ كلى امللىُت الفىشٍت بيافت الحلىق ألادبُت املىصىص كليها في ألاهـمتً
امللمىٌ بها في حاملت املىصىسة ،وال ًترجب كلى وىن الجاملت ماليا لبراءة إلاختراق املعاط بدم
املخترق في أن ًيعب إلاختراق إلُه ،أو اظخلماله في ألابدار أو الىذواث واملداطشاث واملؤجمشاث أو
اخدعابه في التركُت الللمُت أو الترشح لىُل ألاوظمه والجىائض الللمُت املخخلفت ،ولىً ًجب إخؼاس
ً
الجاملت هخابت بزلً ،وبما ال ًخالف كاهىن خماًت خلىق امللىُت الفىشٍت سكم  82لعىت  2002م.
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مادة  : 18حسىيق امللكيت الفكريت وبراءاث إلاختراع :
 كىذ حعىٍم امللىُت الفىشٍت وبشاءاث إلاختراق ملىدعبي حاملت املىصىسة ،ومً خالٌ كلذ ًبرم بينالجاملت واملخترق فئن اللائذ املالي مً كائذ الدعىٍم ًىصق بين الجاملت واملخترق بلذ اظخلؼاق أي
مصاسٍف كاهىهُت وإداسٍت للدعىٍم كلى الىدى الخالي :
ً -1دصل املخترق (املختركىن) كلى وعبت .% 50
ً -2دصل مىخب امللىُت الفىشٍت وبشاءاث إلاختراق كلى وعبت . % 15
 -3جدصل وخذة البدىر بالجاملت كلى .% 20
 -4جدصل اليلُت التي ٌلمل بها املخترق كلى .% 10
ً -5دصل اللعم الللمي الزي ٌلمل به املخترق كلى .% 5
 كىذ حعىٍم امللىُت الفىشٍت وبشاءاث إلاختراق لغير مىدعبي حاملت املىصىسة ،ومً خالٌ كلذ ًبرم بينالجاملت واملخترق فئن اللائذ املالي مً كائذ الدعىٍم ًىصق بين الجاملت واملخترق بلذ اظخلؼاق أي
مصاسٍف كاهىهُت وإداسٍت للدعىٍم كلى الىدى الخالي :
ً -1دصل املخترق (املختركىن) كلى وعبت .% 80
ً -2دصل مىخب امللىُت الفىشٍت وبشاءاث إلاختراق كلى وعبت . % 10
 -3جدصل وخذة البدىر بالجاملت كلى .% 10
مادة  : 19أوجه الصرف باملكخب :
ًخم الصشف بمىافلت هائب سئِغ الجاملت للذساظاث الللُا والبدىر كلى ملترح مذًش املىخب بالصشف
مً خالٌ أوحه الصشف الخالُت :
 -1ألادواث املىخبُت اللاحلت.
 -2املؼبىكاث إلاكالهُت والسجالث والىمارج التي ًخؼلبـها كمل املىخب.
 -3لىاصم الذوساث الخذسٍبُت و وسػ اللمل والىذواث الخاصت باملىخب.
 -4امليافؤث املالُت الخاصت باللاملين باملىخب.
 -5هىاحي الصشف ألاخشي بلذ مىافلت هائب سئِغ الجاملت واملؽشف اللام كلى املىخب.
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مادة  : 20ملكيت إلاختراعاث :
حعشي أخيام هزه الالئدت كلى ملىُت إلاختراكاث التي جم الخىصل إليها كً ػشٍم إلاجفاكاث والللىد أو
بشامج املىذ والخمىٍل التي جبرهما الجاملت مم الغير ،وهزلً جىصَم اللىائذ املالُت الىاحمت كً
اظدثماسها ،لألخيام والؽشوغ التي جم إلاجفاق كليها مم الغير ما لم ًخم إلاجفاق كلى غير رلً.
مادة  : 21الخحسيىاث والخعدًالث :
حعشي أخيام هزه الالئدت كلى الخدعِىاث والخلذًالث التي ًجشيها املخترق كلى إلاختراق ،الزي سجل
كً ػشٍم املىخب بلذ صذوس بشاءة إلاختراق ػىاٌ مذة الحماًت اللاهىهُت للبراءة ،ما لم ًىحذ إجفاق
كلى غير رلً.
مادة  : 22املىازعاث القضائيت :
جخظم وافت املىاصكاث اللظائُت الىاؼئت كً جؼبُم هزه الالئدت للمداهم املخخصت بمذًىت املىصىسة.
مادة  : 23القىاهين واللىائح :
جؼبُم حمُم اللىاهين واللىائذ امللمىٌ بها في حمهىسٍت مصش اللشبُت راث اللالكت والصلت بؽؤن هزه
الالئدت وكاهىن خماًت خلىق امللىُت الفىشٍت سكم  82لعىت 2002م.
مادة  : 24العمل بالالئحت :
ً
ٌلمل بهزه الالئدت بذءا مً جاسٍخ إكخمادها مً مجلغ الجاملت ،والزي له خم جفعيرها ،وٍلغي ول ما
ًخلاسض ملها.
إشراف

أ.د /ماجدة هصر أحمد هصر
هائب رئيس الجامعت للدراساث العليا والبحىث
د/عمرو أحمد جبر
أ.د /حسين إبراهيم الصباغ
ا /عصام عبد القادر

إعداد اللجنة التنفيذية
مدًر مكخب امللكيت الفكريت وبراءاث الختراع  -جامعت املىصىرة
أسخاذ الكيمياء الطبيت بكليت الصيدلت  -جامعت املىصىرة
العضى القاهىوي بمكخب هائب رئيس الجامعت للدراساث العليا  -جامعت املىصىرة
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