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م٢٠١٣إنجازات الجمعیة المصریة للمخترعات وشباب المخترعین 
)٢٠١٢دیسمبر  (٧٤٣/٢٠١٢ المشھره برقم -أسیس وأشھار اول نقابة للمخترعین في العالم ت•
)٢٠١٢دیسمبر (معرض كونشن للمخترعین بالصین •
)٢٠١٣نوفمبر (الكویت -مؤتمر االبتكار ضمان للتنافسیة الصناعیة•
واالحتفال بیوم العالمي للملكیة الفكریة بجامعة الدول العربیة) محاضرة االستثمار في االختراع•
طریقكاالبتكار"شعارتحتواالختراعاتاإلبداعيالنشاطودعماالبتكارإدارةبجامعة الدول العربیة حول الرابعةورشة العمل•

"الغذائياألمنلتحقیق
. جامعة الدول العربیة- مجلس الشباب العربي للتنمیة المتكاملة-شرم الشیخ-مؤتمر الشباب العربي الممیز•
جامعة الدول العربیة -المشاركة في تدشین الشبكة العربیة للمعلومات •
عین وأنشطة الجمعیة والنقابة علي موقع الشبكة توقیع اتفاقیة تعاون مع الشبكة العربیة للمعلومات لعرض مجلة المختر•
)أكتوبر(االحتفال بعید العلم ومجلس علماء مصر •
)٢٠١٣أبریل (المشاركة في معرض كوریا للمخترعات •
٢٠١٣أبریل ) I-ENVEX(مالیزیا  المشاركة في المعرض الدولي االرابع لألختراعات الھندسیة الجامعیھ•
 ٢٠١٣نوفمبر )PECIPTA 13(في المؤتمر والمعرض الدولي لالختراع لمؤسسات التعلیم العالي  المشاركة•

كواللمبور ) مالیزیا(
)لدعم المخترعین السوریین(انشاء وتأسیس لجنة سوریا •
NEW»)٢٠١٣سبتمبر(معرض أوكرانیا الدولي لألختراعات والتكنولوجیا الجدیدة• TIME»
٢٠١٣دیسمبر  SIIF 2013 كوریا معرض سیول الدولي لألختراعات•
٢٠١٣أكتوبر) The British Invention Show( BIS )بریطانیا( المعرض الدولي لالختراعات البریطاني•
٢٠١٣سبتمبر  (INST 2013) معرض تایبیھ الدولي لالختراعات والتقني تایوان•
 ٢٠١٣ بلجراد -المعرض الدولي لالختراعات و التكنولوجیا الجدید وتصمیم االختراعات •
)تحت فئة اإلدارة الخضراء( منغولیا ) ٢٠١٣برنامج ریادة األعمال الخضراء البیئیة الدولیة  في المشاركة •
في معرض سیول الدولي ) تایالند و روسیا وإیران(كما شرفنا بتوزیع ومنح جوائز دولیھ للدول التالیھ •

والتعاون  وذلك لما تقوم بھ الجمعیھ والنقابھ المصریة من تدعیم أسس الترابط ٢٠١٣دیسمبر  SIIF 2013 كوریا لألختراعات
.مھمش دورھا من السیدات والشبابالدولي المشترك وأظھار أھداف الجمعیھ ومن أھمھا األھتمام بالفئة ال





٢٠١٤انجازات الجمعیة في 

الملتقیات المحلیة
الھالل االحمر المصري بزینھم–االختراعات والكوارث •
نقابة الصحفیین-ندوة مخترعین مع ایقاف التنفیذ•
 نقابة المھندسین- الزقازیق-برنامج مصر تخترع بالشرقیة•
 مركز االبداع-شبین الكوم–برنامج مصر تخترع بالمنوفیة •
مسرح التعلیم المدني-منتدي المخترعین  بوزارة الشباب•
المركز القومي لبحوث االسكان-ورشة عمل للتعریف بالملكیة الفكریة•
المركز القومي للبحوث-دورمجلس علماء مصرفي دعم المخترعین•
 معھد جوتھ- جوتھ لونج-المشاركة في ملتقي مختري الخیال•
المشاركة في ندوة بنك االفكار عن االختراعات•



٢٠١٤الملتقیات واالتفاقیات الدولیة 
معرض جنیف الدولي االختراعات •
معرض ایران الدولي لالختراعات•
البرتغال–معرض اختراعات الزراعة والغذاء •
یوم االتحاد الدولي للمخترعین بالمجر•

• http://inventor.hu/IID/hall/
الممثل الرسمي لمصر في االتحاد الدولي للمخترعین•
الحصول علي درجة مراقب من المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة•

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/a_54/a_54_2.pd
معرض البرازیل الدولي لالختراعات•
معرض الصین الدولي لالختراعات•
معرض اندونیسیا الدولي لالختراعات •
لجنة  ابو ظبي للتطویر التكنولوجي•
) Agro-ARC(٢٠١٤)كرواتیا(عیة المعرض الدولى لالختراعات في الزراعة وصناعة الغذاء والمیكنة الزرا•
KUIAالجمعیة الكوریة الختراع الجامعات )IYIC(المعرض الدولي لالختراعات الشباب •
 New Time" International Innovation "٢٠١٤)أوكرنیا(معرض األختراعات الدولیة •
 ٢٠١٤كوریا ) SIIF(معرض سؤل الدولي لالختراعات بكوریا الجنوبیة •
تایوان) Kaohsiung International Invention Exhibition(KIEمعرض كاوشیونغ  الدولي لالختراعات •

: وبالنسبھ للمؤتمرات 
 الیابانICBITM 2014المؤتمر الدولي حول األعمال واالبتكار وإدارة التكنولوجیا •
)طوكیو، الیابان (٢٠١٤مؤتمر ومعرض الطاقة الكبرى المتجددة الدولي •
والیة كالیفورنیا، الوالیات المتحدة األمریكیة) ICSI) 2014(المؤتمر الدولي الخامس لألبتكار المنھجي•
مركزإدارة األبحاث  لوحدة االبتكار واألعمال  (IRIIE) 2014( للبحوث الدولیة و معرض االختراع واالبتكار) IIUM(مؤتمر •

مالیزیا) التجاریھ



تم اشھار وتأسیس اول نقابة للمخترعین في 
مصر والعالم كتنظیم نقابي تابع التحاد 

نقابات عمال مصر قطاع البحث العلمي

نقابة المخترعین



القوانین 
والتشریعات

صندوق دعم
المخترعین

مركزومدینة
للمخترعین

التدریب
وثقافة االختراع

التحكیم
 والمشاركات

الدولیة
 اھداف 

نقابة المخترعین

دعم االقتصاد 
المصري

 من خالل تطبیق 
االختراعات المصریة 

والعالمیة 
 علي أرض مصر

المعاشات
الرعایة االجتماعیة 

الرعایة الصحیة
التدریب



مجلس علماء مصر

المخترعین والباحثین العرب 

)  االبداع واالبتكار(المخترع الصغیر 
فریق المستقبل 

مدربي البحث العلمي

لجان االساسیةلجان االساسیةالال

لجنة سوریا

رابطة المخترعین االفرواسیویین

مجلس علماء العرب



  براءات االختراع: ولياال

 النماذج والتجارب: الثانیة

النقل للصناعة: الثالثة

الشعبالشعب

 التحكیم والعالقات الدولیة:لرابعة ا

 الصحافة واالعالم:لخامسةا

رعایة الطالب : سادسةال

رعایة المخترعین:                     السابعة



المركزعناصر 
مؤسسات القومي للمخترعین

 المجتمع المدني
مؤسسات

 المجتمع المدني

 الدولیة االتحادات الدولیة االتحادات

الجدويدراسات الجدويدراسات 

الورش والمعاملالورش والمعامل

رسائل 
الماجستیر 
والدكتوراة

رسائل 
الماجستیر 
والدكتوراة

عالمات ال
التجاریة

عالمات ال
التجاریة

التسجیالت 
الصناعیة

التسجیالت 
الصناعیة

برامج الكمبیوتربرامج الكمبیوتر

براءات االختراعبراءات االختراع

المركز القومي 
للمخترعین

المركز القومي 
للمخترعین



 الدولیة المتعاونةجھاتال
االتحاد الدولي للمخترعین 

اتحاد شبكات المخترعین العرب
اتحاد مخترعي حوض المتوسط

وحدة الملكیة الفكریة بجامعة الدول العربیة
االتحاد الدولي للنساء المخترعات 

شبكة المخترعین األفارقة
اتحاد الشباب العربي
اتحاد مخترعي أسیا

 اتحاد ارشمیدس للمخترعین











ان الخطوات االساسیة لنجاح عملیات التحول     
السیاسي والدیمقراطي المنشودة في العالم 
العربي ال تتحقق إال من خالل احداث طفرة 
تقنیة تؤدي لدفع االقتصادیات العربیة لالمام 
وتساھم في حل مشكالت المجتمع وذلك من 
خالل استحداث انواع من االستثمار تعتمد 
علي االمكانیات المتوافرة والموارد المتاحة 
واھم الموارد المتاحة ھي العقول واالمكانیات 

وال یتحقق ذلك اال من حالل . البشریة الخالقة
استراتیجیة محلیة ذات طابع عالمي 

لالستثمار في االختراع

خاتمة



الحمد  رب العالمين


