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 عُشح رارُخ

 

 

 ػهي حضيٍ يُٓمأ.و.د  االعى:

 انصانصح انًُطمح-انؼثاس حي-انثصزج انغكٍ:

 ػزالي انجُغُخ:

 

 انشهبداد انزٍ حصهذ ػهُهب:

 (.2000جايؼح انثصزج صُح )تهٕريٕس لإٌَ يٍ كهيح انمإٌَ تك-1

  (.2011في انمإٌَ انخاص يٍ كهيح انمإٌَ تجايؼح تاتم صُح ) ياجضريز-2

 دساعخ يقبسَخ-االخالل انًغجق ثبنؼقذػُٕاٌ رصانح انًاجضريز: 

  (.2018في انمإٌَ انخاص يٍ كهيح انمإٌَ تجايؼح كزتالء صُح ) دكرٕراِ-3

 دساعخ يقبسَخ-َظشَخ االخالل انفؼّبل فٍ انؼقذػُٕاٌ اطزٔحح انذكرٕراِ: 

 

 انمإٌَ انخاص. انزخصض انؼبو:

 انمإٌَ انًذَي. انزخصض انذقُق:

 

 األنقبة انؼهًُخ:

 ، انجٓح انًاَحح كهيح شظ انؼزب انجايؼح.1/10/2011تراريخ  (يذسط يغبػذ) -1

 ، انجٓح انًاَحح جايؼح انثصزج.9/10/2014تراريخ  (يذسط) -2

 ، انجٓح انًاَحح جايؼح انثصزج.10/9/2018تراريخ  (اعزبر يغبػذ) -3

 

 االػًبل االداسَخ:

 ٔنحذ اآلٌ. 1/7/2019انؼزب يُذ رئيش لضى انمإٌَ في كهيح شظ 
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 انُهب: أَزًٍانجهبد انزٍ 

 َماتح انًحاييٍ انؼزالييٍ.-1

 اذحاد انحمٕلييٍ انؼزالييٍ.-2

 

 :ًىاد انزٍ قًذ ثزذسَغهبان

 ٔنحذ اآلٌ. 2012-2011انًذَي )االنرزاياخ( يٍ صُح  انمإٌَ-1

 .2021-2020صُح انٗ  2012-2011ذَيح( يٍ صُح انًذَي )انؼمٕد انً انمإٌَ-2

 ٔنحذ اآلٌ. 2012-2011انذٔني انخاص يٍ صُح  انمإٌَ-3

 .2013-2012انؼًم ٔانضًاٌ صُح  لإٌَ-4

 .2015-2014انًذخم نذراصح انشزيؼح االصالييح صُح -5

 .2016-2015انًذخم نذراصح انمإٌَ صُح -6

 .2017-2016اصٕل انفمّ صُح -7

 

 :انًؤرًشاد

نكهيح انمإٌَ تجايؼح انثصزج تاالشرزان يغ كهيح شظ انؼزب انٕطُي انزاتغ انًؤذًز انؼهًي -1

يذٖ فؼّانيح َظاو انًضؤٔنيح )، َٕع انًشاركح تحس تؼُٕاٌ 29/3/2018انجايؼح انًُؼمذ في 

 في ضٕء انرطثيك انؼًهي ألحكاو انمضاء انؼزالي دراصح-انؼزاليانرؼالذيح في انمإٌَ انًذَي 

 االَكهٕاييزكيح(.يغ انمٕاَيٍ يمارَح 

نكهيح انمإٌَ تجايؼح انثصزج تاالشرزان يغ كهيح شظ انؼزب انجايؼح  انخايش انؼهًي انًؤذًز-2

 ، َٕع انًشاركح ػضٕ في انهجُح انؼهًيح.20/3/2019انًُؼمذ في 

انًؤذًز انؼهًي انضادس نكهيح انمإٌَ تجايؼح انثصزج تاالشرزان يغ كهيح شظ انؼزب انجايؼح -3

 ، َٕع انًشاركح ػضٕ في انهجُح انؼهًيح.6/4/2021في  انًُؼمذ

انًؤذًز انؼهًي انصايٍ نكهيح انمإٌَ تجايؼح انثصزج تاالشرزان يغ كهيح شظ انؼزب انجايؼح -4

 ، َٕع انًشاركح ػضٕ انهجُح انؼهًيح.27/3/2022انًُؼمذ في 
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 انًؤنفبد:

 ( يُشٕر)كرابفٍ انقبَىٌ االَكهُضٌ  دساعخ-انؼقذَخاالػفبء يٍ انًغؤونُخ  ششوط رفغُش-1

 .2016 انطثؼح األٔنٗ، نثُاٌ،تيزٔخ،  انحهثي انحمٕليح، يٍ لثم يُشٕراخ

)كراب( يُشٕر يٍ لثم يُشٕراخ انحهثي انحمٕليح، يقبسَخ،  دساعخ-ثبنؼقذاالخالل انًغجق -2

 .2017تيزٔخ، نثُاٌ، انطثؼح األٔنٗ، 

)كراب( يقبسَخ فٍ ضىء انزحهُم االقزصبدٌ نهقبَىٌ،  دساعخ-انؼقذَظشَخ االخالل انفؼّبل فٍ -3

 . 2020يُشٕر يٍ لثم انًزكز انؼزتي نهذراصاخ ٔانثحٕز انؼهًيح، انماْزج، انطثؼح األٔنٗ، 

 

 :وانًقجىنخ نهُشش انجحىس انًُشىسح

 )تانهغح االَكهيزيح( ثشأٌ طهجبد ثشاءح االخزشاع فٍ ارفبقُخ ثبسَظ األصثميح-1

 (Priority in Paris convention for the patent applications)  

انفكزيح انري ذصذر يٍ كهيح انحمٕق تجايؼح انثحزيٍ، انًجهذ  نهًهكيحيُشٕر في انًجهح انذٔنيح 

 .2013األٔل، انؼذد األٔل، 
 

َقذَخ فٍ َصىص قبَىٌ انجُغُخ انؼشاقُخ  دساعخ-انزششَؼُخفٍ انُصىص  انصُبغُخ انؼُىة-2

يُشٕر في يجهح حٕنيح انًُرذٖ نهذراصاخ االَضاَيح، انضُح انصايُح،  ،2006نغُخ  26انُبفز سقى 

 .2015انؼذد انؼشزٌٔ، 

يُشٕر في يجهح  ،فٍ انقبَىٌ االَكهُضٌ دساعخ-انؼقذَخاالػفبء يٍ انًغؤونُخ  ششوط رفغُش-3

 .2017 ،انمادصيح نهمإٌَ ٔانؼهٕو انضياصيح، انؼذد األٔل، انًجهذ انصايٍ، حزيزاٌ

فٍ انقبَىٌ  دساعخ-انزؼىَضانُبشئ ػٍ االخالل ثبنؼقذ كًقذيخ نزقذَش  انضشس رشخُض-4

ح، يُشٕر في يجهح انكٕفح نهؼهٕو انمإََيح ٔانضياصي ،االَكهُضٌ ثبنًقبسَخ يغ انقبَىٌ انؼشاقٍ

 .2017انؼذد انصاَي ٔانصالشٌٕ، انضُح انؼاشزج، 

فٍ ضىء انزطجُق  دساعخ-انؼشاقٍَظبو انًغؤونُخ انزؼبقذَخ فٍ انقبَىٌ انًذٍَ  فؼّبنُخ يذي-5

يُشٕر في ٔلائغ انًؤذًز  ،يغ انقىاٍَُ االَكهىايُشكُخيقبسَخ  انؼًهٍ ألحكبو انقضبء انؼشاقٍ

انؼهًي انٕطُي انزاتغ نكهيح انمإٌَ تجايؼح انثصزج تاالشرزان يغ كهيح شظ انؼزب انجايؼح 

 .29/3/2018انًُؼمذ في يٕو انخًيش انًٕافك 

في يجهح ييضاٌ نهذراصاخ  يمثٕل نهُشز ،االقزصبدٌ نهقبَىٌ واقغ وضشوسح انزحهُم-6

في  29انرزتيح األصاصيح تجايؼح ييضاٌ تحضة كراتٓى تانؼذد االكاديًيح انري ذصذر ػٍ كهيح 

17/9/2017. 

فٍ انقبَىٌ  دساعخ-وانًزجبوصٍَانًكبٌ ػٍ األضشاس انزٍ رهحق ثبنضائشٍَ شبغم  يغؤونُخ-7

( 2( انجزء )4( انؼذد )2( انًجهذ )2يُشٕر في يجهح جايؼح ذكزيد نهحمٕق، انضُح ) ،االَكهُضٌ

 .2018حزيزاٌ 
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 ،2016انقبَىٌ انًذٍَ انفشَغٍ نُفىرِ انذونٍ ثؼذ رؼذَم احكبو انؼقذ فٍ عُخ اعزؼبدح  يذي-8

لإََيح، انؼذد انصايٍ ٔانؼشزٌٔ، انضُح انصانصح ػشزج،  دراصاخ-انثصزجيُشٕر في يجهح دراصاخ 

2018. 

 دساعخ-ػُهبيٍ حىادس انغُبساد ودوسِ فٍ رؼىَض األضشاس انُبشئخ  االنضايٍ انزأيٍُ-9

يُشٕر في يجهح رصانح انحمٕق انري ذصذر ػٍ كهيح انمإٌَ تجايؼح كزتالء، انضُح  ،يقبسَخ

 .2018انؼاشزج، انؼذد انصاَي، 

 

 :ثصفخ يحبضش انُذواد

اليًد في كهيح شظ  )يشكالد ػقىد انجُغ ػهً انخشَطخ فٍ يحبفظخ انجصشح(تؼُٕاٌ  َذٔج-1

 .29/2/2016انؼزب انجايؼح تراريخ 

اليًد في كهيح شظ انؼزب انجايؼح  )دػبوي اصانخ انشُىع يٍ انُبحُخ انؼًهُخ(تؼُٕاٌ  َذٔج-2

 .2/11/2016تراريخ 

اليًد في كهيح شظ انؼزب  )اجشاءاد انذػىي انًذَُخ ثٍُ انىاقغ وانقبَىٌ(تؼُٕاٌ  َذٔج-3

 .18/3/2017انجايؼح تراريخ 

اليًد في كهيح شظ انؼزب انجايؼح  )يشكالد دػبوي انزجبوص ويُغ انًؼبسضخ(تؼُٕاٌ  َذٔج-4

 .25/3/2018تراريخ 

اليًد في كهيح شظ انؼزب انجايؼح تراريخ  )رقُُى قبَىٌ ششكخ انُفظ انىطُُخ(تؼُٕاٌ  َذٔج-5

2/4/2018. 

أليًد في كهيح شظ انؼزب انجايؼح  )ضشوسح رؼذَم انقبَىٌ انًذٍَ انؼشاقٍ(َذٔج تؼُٕاٌ -6

 .6/3/2022تراريخ 

 

 :انشعبئم انؼهًُخ ورقىًَهب يُبقشخ

)انًصهحخ انًحزًهخ كششط نقجىل انذػىي ػضٕ نجُح يُالشح رصانح ياجضريز تؼُٕاٌ -1

، ذاريخ 26/1/2020في  171، انًؤنفح تًٕجة كراب يؼٓذ انؼهًيٍ نهذراصاخ انؼهيا رلى انًذَُخ(

 . 11/5/2020انًُالشح 

دساعخ قبَىَُخ يقبسَخ ثبنفقّ -ثبنهجخ انجحىد)ػضٕ نجُح يُالشح رصانح ياجضريز تؼُٕاٌ -2

، ذاريخ 9/3/2020في  461، انًؤنفح تًٕجة كراب كهيح انمإٌَ تجايؼح انمادصيح رلى اإلعاليٍ(

 . 11/6/2020انًُالشح 

 دساعخ يقبسَخ(-)انُظبو انقبَىٍَ نهًصُف انًشزقخثيز ػهًي نزصانح انًاجضريز انًٕصٕيح -3

 .30/9/2020س في  188تًٕجة انكراب انًزلى  في كهيح انمإٌَ تجايؼح انمادصيح



5 
 

 

 كزت انشكش:

 .12/11/2012في  6/2511ػًيذ كهيح شظ انؼزب انجايؼح تانؼذد انضيذ شكز يٍ  كراب-1

 .28/11/2017في  216/920تانؼذد ػًيذ كهيح شظ انؼزب انجايؼح انضيذ يٍ شكز  كراب-2

 .29/3/2018في  216/380تانؼذد  ػًيذ كهيح شظ انؼزب انجايؼحانضيذ يٍ  شكز كراب-3

 .10/9/2018في  216/832تانؼذد ػًيذ كهيح شظ انؼزب انجايؼح انضيذ يٍ شكز  كراب-4

 .10/9/2018في  216/836تانؼذد ػًيذ كهيح شظ انؼزب انجايؼح انضيذ يٍ شكز  كراب-5

 .3/12/2018في  216/1241تانؼذد  ػًيذ كهيح شظ انؼزب انجايؼحانضيذ يٍ  شكز كراب-6

 .9/1/2019في  216/46تانؼذد  ػًيذ كهيح شظ انؼزب انجايؼحانضيذ يٍ  شكز كراب-7

 .19/1/2019في  216/47تانؼذد ػًيذ كهيح شظ انؼزب انجايؼح انضيذ يٍ  شكز كراب-8

 .15/6/2020في  699كراب شكز يٍ انضيذ ػًيذ كهيح انمإٌَ تجايؼح انمادصيح تانؼذد -9

 .10/1/2022في  216/39كراب شكز يٍ انضيذ ػًيذ كهيح شظ انؼزب انجايؼح تانؼذد -10

 .24/1/2022في  216/166كراب شكز يٍ انضيذ ػًيذ كهيح شظ انؼزب انجايؼح تانؼذد -11

 

 انهجبٌ:

( 2012-2011االيرحاَيح في لضى انمإٌَ تكهيح شظ انؼزب انجايؼح نهضُٕاخ ) انهجاٌ-1

(ٔ2012-2013(ٔ )2013-2014(ٔ )2014-2015(ٔ )2015-2016(ٔ )2017-2018 )

(ٔ2018-2019(ٔ )2019-2020(ٔ )2020-2021( ٔ )2021-2022.) 

 (.2018-2016اَضثاط انًٕظفيٍ ٔانؼًال في كهيح شظ انؼزب انجايؼح ) نجُح-2

 .انٗ اآلٌ 2017يٍ صُح يؼح انرؼهيى انًضرًز في كهيح شظ انؼزب انجا نجُح-3

 انٗ اآلٌ. 2017انؼهًيح في لضى انمإٌَ تكهيح شظ انؼزب انجايؼح يٍ صُح  انهجُح-4


