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الستماراتا  
) كشف عن اختراع1استمارة (  

 
رقم المرجع  :   

تاریخ االستالم  :   
 

مسمى االختراع (عربي)  :   
مسمى االختراع (إنجلیزي)  :   

 
أوالً: بیانات المخترعین  

أ) – 1أكثر من مخترع یتم تعبئة االستمارة (عدد المخترعین (   ) إذا كان ھناك   
 

بیانات المخترع األول:  
 

االسم بالكامل (عربي)  :   
االسم بالكامل (انجلیزي)  :   

الجنسیة  :   
الكلیة / القسم / اإلدارة  :   

من غیر منسوبي الجامعة (حدد)  :   
العنوان البریدي  :   
البرید االلكتروني  :   

ھاتف ثابت  :   
متنقلھاتف   :   

توقیع المخترع:  
 
 
 
 
 
 

مالحظات:  
یعد مخترعاً من ساھم في فكرة االختراع فقط، وال یعد مخترعاً من اقتصر عملھ على المساعدة في تنفیذ الفكرة، وذلك بنص  -

الصناعیة الفقرة (جـ) من نظام براءات االختراع والتصمیمات التخطیطیة للدارات المتكاملة واألصناف النباتیة والنماذج 
بالمملكة العربیة السعودیة على أنھ "ال یعد مشتركاً من لم یسھم بجھد في موضوع الحمایة، وإنما اقتصرت جھوده على المساعدة 

" .في تنفیذه  
بحسب النظام المذكور أعاله، فإن ترتیب ذكر المخترعین على طلب براءة االختراع ال یعطي أي مخترع میزة عن الحقھ أو  -

لترتیب حیث ورد في المادة الخامسة الفقرة (ب) من النظام أنھ "إذا كان موضوع الحمایة عمالً مشتركاً لعدة أشخاص سابقھ في ا
".كان الحق لھم جمیعاً بالتساوي، ما لم یتفقوا على خالف ذلك  
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أ) أسماء المخترعین - 1استمارة (  
 

رقم المرجع  :   
  بیانات المخترع (           ):

 
بالكامل (عربي)االسم   :   

االسم بالكامل (انجلیزي)  :   
الجنسیة  :   

الكلیة / القسم / اإلدارة  :   
من غیر منسوبي الجامعة (حدد)  :   

العنوان البریدي  :   
البرید االلكتروني  :   

ھاتف ثابت  :   
ھاتف متنقل  :   

توقیع المخترع:          
بیانات المخترع (           ):  

 
بالكامل (عربي)االسم   :   

االسم بالكامل (انجلیزي)  :   
الجنسیة  :   

الكلیة / القسم / اإلدارة  :   
من غیر منسوبي الجامعة (حدد)  :   

العنوان البریدي  :   
البرید االلكتروني  :   

ھاتف ثابت  :   
ھاتف متنقل  :   

توقیع المخترع:                        
):بیانات المخترع (             

 
االسم بالكامل (عربي)  :   

االسم بالكامل (انجلیزي)  :   
الجنسیة  :   

الكلیة / القسم / اإلدارة  :   
من غیر منسوبي الجامعة (حدد)  :   

العنوان البریدي  :   
البرید االلكتروني  :   

ھاتف ثابت  :   
ھاتف متنقل  :   

        
توقیع المخترع:                                                                     
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ثانیاً: الكشف عن االختراع  
 

1- ملخص الفكرة   
 

 
 
 
 
 
 

 
2- أقرب حاالت التقنیة لالختراع مع ذكر مشاكل التقنیة السابقة   

 
 
 
 
 
 
 

 
3- ما ھو الجدید في ھذا االختراع ویمیزه عن التقنیات السابقة    

 
 
 
 
 
 
 

 
4- ھل توجد تفاصیل أخرى لالختراع؟  نعم (   )     ال (   )      إذا اإلجابة بـ "نعم"، ھل تم ارفاقھا؟    نعم (   )     ال (   )   

 
 

5- )ھل توجد رسومات لالختراع؟        نعم (   )     ال (   )      إذا اإلجابة بـ "نعم"، ھل تم ارفاقھا؟    نعم (   )     ال (      
 

6- أذكر أي براءات اختراع أو بحوث أو مقاالت منشورة قریبة الصلة بفكرة االختراع   إن وجدت. –  
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ثالثاُ: معلومات الكشف عن االختراع  
 

1 ھل سبق نُشر معلومات عن االختراع في أي وسیلة مطبوعة؟ -   
    

نعم (   )                                     ال (   )    

اإلجابة بـ "نعم"، یرجى سرد تفاصیل المطبوعات التي تم نشرھا فیھا مع ارفاق صورة من المنشور إن أمكن ذلك:إذا كانت   
o اسم المطبوعة:   
o تاریخ النشر:   

 
 

2   ھل سبق عرض االختراع في أي مؤتمر بشكل شفھي أو على شكل بوستر؟  -
 

نعم (   )                          ال (   )    

ـ "نعم"، یرجى سرد تفاصیل المناسبة التي تم طرح فكرة االختراع فیھاإذا كانت اإلجابة ب  
o اسم المؤتمر أو المناسبة   
o تاریخ انعقادھا   
o مكان انعقادھا   

 
 

3 ھل سبق عرض االختراع في أي معارض؟  -   
                  

نعم (   )                                   ال (   )    
o اسم المعرض   
o مكان انعقاده   
o إلى:    تاریخ انعقاده: من:    

 
 

4 ھل سبق تسجیل طلب براءة اختراع لھذ االختراع؟  -   
               

ال (   )  نعم (   )                              

إذا كانت اإلجابة بـ "نعم"، یرجى ذكر التفاصیل التالیة:  
o رقم طلب البراءة   
o تاریخ التسجیل   
o دولة التسجیل   
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فنیةرابعاً: معلومات   
 

1 إذا كان االختراع نتیجة بحث قد تم دعمھ من قبل جامعة تبوك یرجى ذكر: -  

رقم البحث  :   
عنوان البحث  :   
جھة الدعم  :   

الباحث الرئیسي  :   
 

2 ال (   )  نعم (   )     لالختراع؟  prototypeھل یوجد نموذج أولي  -  

 
3 نعم (   ) ھل ھناك توثیق لالختراع وتاریخھ في مذكرة معمل أو أي وسیلة أخرى؟   - ال (   )    

 
إذا كانت اإلجابة بـ "نعم"، یرجى ذكر تفاصیل التوثیق •  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ھل تم استخدام أجھزة الجامعة وتجھیزاتھا لالختراع؟   - نعم (   )    ال (   )    
األجھزة المستعملةإذا كانت اإلجابة بـ "نعم"، یرجى ذكر  •  

 
 
 
 
 
 
 

ھـ :یرجى سرد أي شركات أو جھات ترى أنھا ستكون مھتمة باالستفادة من ھذا االختراع -  
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خامساً: إقرار  
 
 

المملكة العربیة السعودیة المعمول بھا حین توقیع ھذا االتفاق وبخاصة أنظمة الملكیة الفكریة، كما یخضع یخضع ھذا النموذج ألنظمة 

تبوك المعمول بھا حین توقیع ھذا النموذج. االختراع بجامعةبراءة وأیضاً لالئحة وحدة الملكیة الفكریة   

ذا النموذج صحیحة، وأتعھد / نتعھد بالتنازل للجامعة عن ملكیة أقر / نقر أنا / نحن مقدم(ي) الطلب بأن المعلومات المذكورة في ھ

االختراع في الدول التي تقرر الجامعة تسجیل طلبات براءات اختراع فیھا، وأتعھد / نتعھد بتوقیع كافة الوثائق والمستندات الرسمیة 

ختراع، كما أتعھد / نتعھد بالرد على أي استفسارات المتعلقة بھذا الشأن وبخاصة تنازل المخترعین وأي وثائق تطلبھا مكاتب براءات اال

فنیة تتعلق باالختراع في الوقت المحدد للرد والعمل على إبقاء التسجیل في الدول المختارة نافذاً وعدم سقوط طلب البراءة بسبب تأخیر 

بالجامعة. براءة االختراع و لملكیة الفكریةالمالحظات الواردة من أي من مكاتب براءات االختراع أو من وحدة االرد على التقاریر أو   

ألي جھة، وعدم المشاركة باالختراع في  براءة االختراع و وأقر / نقر بعدم الكشف عن االختراع أثناء نظره من قبل وحدة الملكیة الفكریة

براءة و وحدة الملكیة الفكریة موافقة خطیة مننشر إال بعد الحصول على الندوات والمعارض والمؤتمرات، وعدم نشره في أي وسیلة 

.االختراع   

آخر سوى جامعة  وأقر / نقر بعدم اتخاذ أیة إجراءات أو الشروع فیھا بشأن الترخیص باستغالل التقنیة موضوع االختراع ألي طرف

.براءة االختراع و وحدة الملكیة الفكریةتبوك إال بموافقة خطیة من   

 

ریخ التوقیع أدناهیرجى كتابة اسم كل مخترع وتوقیعھ وتا  

 
 
 
 

التاریخ:   توقیعھ     اسم المخترع:  
 
 
 
 
 

یرجى إرسال النموذج وأي مرفقات أخرى لعنوان البرید االلكتروني التالي:  
لالستفسارات، یرجى االتصال على الھاتف:   

 
 
 
 
 

مصالح الجامعة یحق للجامعة اتخاذ االجراءات الالزمة وإعادة النظر في محتوى ھذا الدلیل بما یتناسب مع  


