آلية التنفيذ-:

يتقدم المخترع أو المبدع بطلب لتسجيل االختراع إلى نقطة االتصال
بالجامعة التى تقوم بالنيابة عنه وبتوكيل منه برفع الطلب إلى
األكاديمية للحصول على الموافقة على قبول طلبه وفحصه من خالل
اللجان المتخصصة باألكاديمية .وال تمنح براءة االختراع قبل سنة
على األقل.
تتلقى نقطة االتصال بالجامعة الطلب واالستفسارات ،ويرد عليها
من خالل الدخول على موقع مكتب براءات االختراع المصرى
بالقاهرة ،وتوصيل االستفسارات المقدمة إلى المختصين بمكتب
براءات االختراع المصرى باألكاديمية ،ثم يقوم بالرد عليها مباشرة
توفيراً للجهد والوقت على المستفيدين من الخدمة بدالً من الذهاب إلى
القاهرة.
تقدم الطلبات إلى نقطة االتصال بالجامعة يوميا ً من الساعة التاسعة
صباحا ً حتى الساعة الثالثة عصراً ما عدا يومى الجمعة والسبت
واإلجازات الرسمية.

أنشطة وانجازات-:

تم ايداع العديد من طلبات براءات االختراع من خالل نقطة
االتصال بمكتب براءات االختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمى
والتكتولوجيا بالقاهرة.
صدرت العديد من قرارت منح براءات االختراع للسادة المخترعين
والمودعة طلباتهم من خالل توكيل سيادتهم لنقطة اتصال مكتب
براءات االختراع المصرى بجامعة المنوفية ،وذلك بمجاالت
متنوعة ،مما يفتح مجاالً رحبا ً للمهتمين من ذوى الشأن فى االستثمار
فى تصنيع براءات االختراع وتحويلها لمنتج ملموس داخل الوطن،
مما يعود بعظيم األثر على االقتصاد الوطنى والمجتمع المصرى.
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جامعة المنوفية

مقدمة
ايمانا ً من جامعة المنوفية – قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة -بضرورة دعم الباحثين والمخترعين والمبدعين سواء
من منسوبى الجامعة أو الغير وحماية حقوقهم المالية واألدبية
ومساعدتهم فى تسجيل اختراعاتهم وابتكارات عقولهم بمكتب
براءات االختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
بالقاهرة ،للحصول على براءة االختراع ،وتيسيراً على الباحثين
والمخترعين والمبدعين إلنهاء إجراءات تسجيل االختراع أو
نموذج المنفعة أو التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة أو
المعلومات غير المفصح عنها ،وتوفير الوقت والجهد واالنتظار
والترقب حتى الحصول على البراءة ،ومساعدتهم على التفرغ
لالبداع واالختراع واالبتكار ،مما يمثل طفرة فى حماية حقوق
الملكية الفكرية.
قامت جامعة المنوفية ممثلة فى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة بإنشاء نقطة اتصال مرتبطة الكترونيا ً بمكتب براءات
االختراع المصري بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة.
كما قامت الجامعة بتوقيع بروتوكول التعاون مع أكاديمية البحث
العلمى والتكنولوجيا  -مكتب براءات االختراع المصري -لالستفادة
من امكانيات االكاديمية والشبكة اإللكترونية لنقاط االتصال
المرتبطة إلكترونيا ً بمكتب براءات االختراع المصرى باألكاديمية.
يأتى ذلك فى اطار حماية حقوق الملكية الفكرية المادية واألدبية،
فهى من األهمية بمكان فى اقتصاديات دول العالم المعاصر،
وتقوده نحو عصر جديد من االستثمار فيه والنهوض به فى شتى
المجاالت.
"اختراع قرص دواء يعادل اقتصاد دولة"  ...أ.د /أحمد زويل

أهداف
نقطة االتصال المرتبطة إلكترونيا ً

بمكتب براءات االختراع المصرى بأكاديمية البحث
العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة
* تقديم الخدمات للمنتفعين والمستفيدين من مستخدمى
اجراءات وخدمات مكتب براءات االختراع المصرى.
* تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل براءات االختراع
واستيفاء النماذج الخاصة بطلب البراءة أو نموذج
المنفعة أو تسجيل تصميم تخطيطى لدائرة متكاملة .
* تمثل نقطة االتصال بالجامعة مكتب استقبال مؤقت
لطلبات البراءات واالستفسارات عن استيفاء النماذج
ومتابعة اإلجراءات.
اإلجابة عن كافة االستفسارات والتساؤالت للمخترعين
والمبدعين من خالل موقع نقطة االتصال على شبكة
االنترنت ،أو التليفون ،أو البريد اإللكتروني للنقطة ،أو
عبر وسائل التواصل االجتماعى ،أو من خالل موقع
مكتب براءات االختراع المصرى باألكاديمية.
* القيام باإلجراءات الخاصة باستالم طلب مقدم
للحصول على براءة االختراع أو نموذج المنفعة أو
تسجيل تصميم تخطيطى لدائرة متكاملة.

أهداف
نقطة االتصال المرتبطة إلكترونيا ً

* انهاء اإلجراءات الخاصة بتقديم طلب للحصول على
براءة االختراع أو نموذج المنفعة أو تسجيل تصميم
تخطيطى لدائرة متكاملة.
* نشر الوعى وثقافة حماية االختراعات واالبتكارات،
لدى الطالب والباحثين وجميع أفراد المجتمع وعدم اإلقدام
على مناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو البحوث
أو االعالن عنها فى الصحف والمجالت أو اإلذاعة
والتليفزيون أو وسائل التواصل االجتماعى قبل حمايتها
بتسجيلها بمكتب براءات االختراع فى حالة اليقين أنها
تتضمن براءة اختراع ،حتى ال تفقد شرط الجدة.
* تسهيل تبادل المعلومات التكنولوجية بالجهات المعنية
بالتطبيق الفعال لألبحاث العلمية.
* بناء وتطوير عدد من قواعد المعلومات التكنولوجية
واالحصائية والببلوجرافية لتوفير المعلومات الالزمة
للمساعدة فى وضع الخطط واالستراتيجيات الصناعية.
* التوصل إلى أعلى مستوى من الخبرة التقنية استناداً على
ركيزة علمية والتكنولوجيا التى يتعين تعزيزها فى نطاق
المسئوليات المنوط بها مكتب براءات االختراع المصرى
وبما يتطابق مع أهداف المشروع القومى لنقاط االتصال.

