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ختهف فكر اإلنساٌ  «بذعهٌ  » هى كم يا   فً ي 

 …الحياة في  يجاالث 

 يفهىو انًهكٍت انفكرٌت
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انبذج وانتذهٍم -3  

 انًعرفت
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 تصًٍى صناعً

إختراعبراءة   

«وانشعار انًًٍس اإلسى»  عاليت تجارٌت 

انتطبٍق ، تعهًٍاث »

«اإلستخذاو  
 دق انًؤنف

انهٍكم انًٍكانٍكً أو »

انخصائص انًٍكانٍكٍت 

«ةانجذٌذ  

 

«انشكم انخارجً »  
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 يكتب

تسجٍم براءاث 

 االختراع
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...يُتبع  
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انتِقنٍت 
 انسابقت

براءاث 
 إختراع

 ك تب

جالث  ًِ ان
انتجارٌت أو 
 انًهنٍت

كتانىجاث 
 اإلعالناث

 انبذىث

تطبٍقاث 
 انبراءاث
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 ما هو اإلختراع وبراءة اإلختراع  ؟ 

 ما هي التقنية السابقة أو الفن السابق ؟ 

 ما هي نظم تقديم طلب براءة إختراع ؟ 
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 ما هي معايير براءة اإلختراع ؟ 

 أن يكون جديدا  
 اإلختراعأن يكون 

 ُمميزا  
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َمسقط ، َسلطنة ُعامن-......الفحص الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل الفرتة  

 ما هي معايير براءة اإلختراع ؟ 

أن يَكون قابال  
 للتطبيق الصناعي

 اإلختراعأن يكون 
 واقعيا  



 ما هي معايير براءة اإلختراع ؟ 

أن ال يكون 
 بديهيا   اإلختراع
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َمسقط ، َسلطنة ُعامن-......الفحص الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل الفرتة  

التركيبة الدوائية 
لألسبرين لعالج 

 الصداع

نَظرية االنفجار 
 الكبير



 اللُبان

طريقة صناعة 
 الٌمخدرات

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



نموذج لألداء 
الُمتميز في 
 المؤسسات

جهاز استخراج 
 البترول

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 







 

 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfq_fwo4fbAhWKvxQKHdzJDqgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shutterstock.com/search/granting&psig=AOvVaw2ogI_SBb-516r-blRtE2LQ&ust=1526458676111642
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinpamfn4fbAhVDxRQKHVO7DRoQjRx6BAgBEAU&url=http://multichannelmerchant.com/blog/7-ways-improve-wms-testing-process/&psig=AOvVaw2OVA4jrqCSydEATL4zEQns&ust=1526457413731930
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOoZuv74bbAhVLcRQKHZT4CGEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.freeiconspng.com/img/36553&psig=AOvVaw36coNw-wKixkzTR2jJ0oBc&ust=1526444554361522


 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfq_fwo4fbAhWKvxQKHdzJDqgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shutterstock.com/search/granting&psig=AOvVaw2ogI_SBb-516r-blRtE2LQ&ust=1526458676111642
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinpamfn4fbAhVDxRQKHVO7DRoQjRx6BAgBEAU&url=http://multichannelmerchant.com/blog/7-ways-improve-wms-testing-process/&psig=AOvVaw2OVA4jrqCSydEATL4zEQns&ust=1526457413731930
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOoZuv74bbAhVLcRQKHZT4CGEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.freeiconspng.com/img/36553&psig=AOvVaw36coNw-wKixkzTR2jJ0oBc&ust=1526444554361522


 

 

 




 
 

 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid3sK7g5jYAhUNfFAKHR1IC7wQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/593035/add_create_new_document_empty_file_missing_page_icon&psig=AOvVaw2jmVOICzPH9XR7EKBSRg4Y&ust=1513839921037438


 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 







 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 

 

3 

4 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص  



 

 
 

  

.   
 

 

 

 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 







 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 





 



 

 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 





 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 









 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



1 

 ضورة من الطلب السابق

3 

4 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 القانونيةالوثائق  -ب



 1 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 





 

2 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 القانونيةالوثائق  -ب



 

3 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIgouS3bXWAhWNZFAKHRGiBiQQjRwIBw&url=https://www.intouchsol.com/blog/from-salesperson-to-concierge-the-evolution-of-the-pharmaceutical-representative&psig=AFQjCNG88tgcMEJG1Hyo38XLoCN3uxwpYw&ust=1506064224052084


 

 

4 

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid1qrmk9zYAhVC6aQKHaY2CNMQjRwIBw&url=https://www.informationaccessgroup.com/our_work.html&psig=AOvVaw1VLn_jNf9arJMYLQiYAr56&ust=1516180781938999


      

 
 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 







 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 

 )) 
 







 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

إختراعطهب براءة   

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

إختراعطهب براءة   

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

إختراعطهب براءة   

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

 إسى اإلختراع

 انًجال انتقنً

 انىصف انكايم

(انهغت انعربٍتب)  

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

 انخهفٍت انتقنٍت

 انىصف انكايم

(انهغت انعربٍتب)  

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

اإلستغاللطرٌقت   

 انىصف انكايم

(انهغت انعربٍتب)  

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

رشخ 

 انرسىياث
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(انهغت انعربٍتب)  

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

انىصف 

 انتفصٍهً

 انىصف انكايم

(انهغت انعربٍتب)  

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

 انىصف انكايم

(انهغت اإلنجهٍسٌتب)  

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

 شرح انرسىياث

 انىصف انكايم

(انهغت اإلنجهٍسٌتب)  

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

 انىصف انتفصٍهً

 انىصف انكايم

(انهغت اإلنجهٍسٌتب)  

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

 عناصر انذًاٌت

 عناصر انِذًاٌت

(بانهغت انعربٍت)  

 ُعامن، َسلطنة َمسقط -م 2018سبمترب  19-18الفرتة الشلكي لرباءات الإخرتاع خالل برانمج الفحص 



 إجراءاث انفذص انشكهً

 عناصر انذًاٌت

 

 عناصر انِذًاٌت
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ٌتنجهٍسبانهغت اإل  

ً صادقت  ختى ان
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ترجىانتنازل  إنى  ي 

 انهغت انعربٍت
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 انتنازل
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 انىكانت

ترجى إنى انهغت  ي 
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توقيع ُمقدم 

 الطلب

ً صادقت  ختى ان

قذو انطهب تىقٍع ي   

 ُمقدم الطلب
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ً صادقت  ختى ان

مقدم 

 الطلب
تاريخ 

 االسبقية

رقم 

 االسبقية
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 عرٌضت انطهب
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