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 أمسية -/ ورشة عمل املىضىع               
 

 العنوان  

فً و المخترعٌن  المهتمٌن والمبتكرٌن رٌة واكتشاف وتنمٌة قدرات حقوق الملكٌة الفك
 م2019ارشمٌدس فى موسكو المشاركة فً المعرض الدولً و  الٌمن والوطن العربً

 

 -ممدمة :
حرصاً من اتحاد األكادٌمٌٌن العرب فً تحقٌق  أهدافه التً تضمنها النظام األساسً لالتحااد و 

و المختارعٌن  فاً  تنمٌاة قادرات الشاباب مان البااحثٌن و المبتكارٌن  لالمتمثاوم , 2012ملحقاته لعاام 

والعمل على تطوٌر تلك  القدرات و األفكار و  االبتكارات التً تعتبار مان الركاا     أفراد  و مؤسسات 

 األساسٌة لمواكبة عجلة التقدم  العالمً فً مجاالت التكنولوجٌا الحدٌثة. 

 

والحرص على تع ٌ  العالقات وتبادل المعلومات والخبرات وبناء الشراكة مع المنظماات والجمعٌاات  

, من تحقٌق التنمٌة الشاملة فً الٌمن و الوطن العربً للمشاركة و العمل   واالتحادات اإلقلٌمٌة والدولٌة

لتلك الجهود التً اشرنا إلٌها فقد وتحقٌقاً اجل الوصول إلى بناء  وتحقٌق اإلستراتٌجٌة العربٌة الحدٌثة . 

معاارض ر ااٌس    ولٌنىسااٌ ٌي دٌمتاارم ماان السااٌد 2012أكتااوبر  2بتااارٌ   7/12باارقم تلقٌنااا دعااو  

تتضمن دعو    البحوث )أرشمٌدس(المخترعٌن و موسكو الدولً لتكنولوجٌا االبتكارات و االختراعات  

ماارس  ٦٢ إلاى ٦٢ساٌنعقد فاً الفتار  مان اتحاد األكادٌمٌٌن العارب  للمشااركة   فاً المعارض الا ي  

 م فً موسكو ، روسٌا .٦١٠٢

وتنفٌ ا للتعلٌمات التً تم التوافق علٌها فً تشكٌل لجنة اإلعداد و المتابعة حول المشاركة فً المعارض 

على ما  تقرر فً اجتماا  ساكرتارٌة االتحااد   ,2012توبر اك22وتارٌ   31برقم  الدولً ارشمٌدس 

م ,  وت امنا مع ال كرى السنوٌة األولى لتأسٌس اتحااد األكاادٌمٌٌن العارب  2012-أكتوبر   30بتارٌ  

قاادرات الفكرٌااة واكتشاااف وتنمٌااة  حقااوق الملكٌااة أمسااٌة وورشااة عماال بعنااوان  تاام إقاارار عقااد

المعارض الادولً  موساكو  و المشااركة فاً وطن العربًالمهتمٌن والمبتكرٌن فً الٌمن وال

 م. 2012ٌناٌر  2روسٌا,  و لل فً أمانة العاصمة صنعاء ,  بتارٌ    -
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  -االهداف :
الم كٕففخ  حقففُ   ثففرَر اردففبك ايكففبكٔمٕٕه الؼففزة فففٓ الد ففب  ػ ففّثمٍففبم َالزؼزٔفف   -1

  , َ  المخزففزػٕه َ الجففبح ٕهالمجزكففزٔه َ رىمٕففخ قففرراد َفففٓ رجىففٓ َ كػففم ال كزٔففخ َ

مىظمفبد المتزمفغ المفروٓ المد ٕفخ َ  َمغ المؤطظفبد الدكُمٕفخ  الزىظٕق َ الزؼبَن

 .الرَلٕخ المىظمبد اإلق ٕمٕخ  َالؼزثٕخ َ كذلك ثىبء الشزاكخ َ الزؼبَن مغ 

ض َ المشفبركخ ففٓ المؼفبر رىمٕخ َرشتٕغ قرراد الشجبة َالمجزكفزٔه َالمخزفزػٕه -2

َ خ فق  َ الزؼزف ػ ّ المؼُقبد مه اجل إٔتفبك ح فُ  الرَلٕخ   ٕمٕخ اإلق المد ٕخ َ

 .رَح المىبفظخ َ اإلثراع 

َ اطففزخرام  َرجىففٓ َكػففم َرُتٕففق ر ففك القففرراد َالمٍففبراد َايثزكففبراد اكزشففبف  -3

GIS كٕ ٕخ الدر مه ٌتزاد المجرػٕه َ ثىبء قبػرح ثٕبوبد َ فٓ رُتٕقٍب  . 

 برٍففب  رطجٕقالؼزثٕففخ َ  ايثزكففبراد َالجدففُسايخززاػففبد َ َ أٌمٕففخ ثففرَرالزؼزٔفف   -4

َ  لجشفففزٔخ ػبلمٕفففب  ففففٓ المبضفففٓ َ الدبضفففزَخرمفففخ ا ففففٓ ردقٕفففق الزىمٕفففخ الشفففبم خ

 .المظزقجل 

القطفبع  ففٓ الُطىٕفخ َالؼزثٕفخالشفزكبد َالمؤطظفبد  َ ػالقخ  مرِ مظبٌمخإثزاس  -5

 ّ الطبثغ الؼفبم لز فك الخبص َ الدكُمٓ فٓ اطزخرام ر ك ايخززاػبد َ الزؼزف ػ

 الؼالقخ . 

فٓ كػم َ رجىٓ َ رشتٕغ المجزكفزٔه َ المخزفزػٕه َ الؼمفل ػ فّ رطجٕقٍفب  آلٕخإٔتبك  -6

فٓ  فٓ المتبيد ايقزصبكٔخ َ المشبركخ فٓ المؼبرض المد ٕخ َ ايق ٕمخ َ الرَلٕخ

 . الُقذ الدبضز 

 م.2019الخزَج ثزُصٕبد َ خطخ ػمل ل ؼبم  -7

 الىلث : 
 م 2019/  ...ٔىبٔز../ ..8...

 املسحهدفىن :  
التبمؼففبد َ مزاكففش  –المجففرػٕه  –المخزففزػٕه  –المجزكففزٔه  -الجففبح ٕه   -الشففجبة  -

التمؼٕففبد الدزفٕففخ َ المففررح   –القطففبع الخففبص  –الشففزكبد المىزتففخ  الجدففُس َ 

 ال ىٕٕه َ المٍىرطٕه _ المؤطظبد الدكُمٕخ  َالتبمؼبد َ رجب  األػمب .   -ل رخل 
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 الداعمىن : 
 

 .الرَلٓ اردبك المخززػٕه  -1

 جمؼٕخ حظه ل زىمٕخ الشبم خ . -2

 َسارح الزخطٕط َالزؼبَن الرَلٓ. -3

 َسارح الصىبػخ َ الزتبرح . -4

 جبمؼخ صىؼبء  -5

 أمبوخ الؼبصمخ صىؼبء  -6

 

 

 

 ...................أمبوخ الؼبصمخ  –جبمؼخ صىؼبء ......املكان : 

 

 ضىعات: املى
األكبكٔمٕٕه الؼزة فٓ حمبٔخ حقُ  الم كٕخ ال كزٔخ َ رىمٕفً ايثزكفبراد َ كَر اردبك  -

الدكُمٕفخ مىظمفبد المتزمفغ المفروٓ المد فٓ  دايخززاػبد َ الزؼبَن مغ المُطُطب

أٌمٕففففخ ايخززاػففففبد َايثزكففففبراد َالجدففففُس َاررجبطٍففففب َاإلق ٕمففففٓ َ الففففرَلٓ َ  

 .َالُطه الؼزثٓ التمٍُرٔخ الٕمىٕخثبلزىمٕخ الشبم خ فٓ َرد ٕشٌب 

رمكفففٕه الشفففجبة ففففٓ الدصفففُ  ػ فففّ ففففزص ػمفففل َالق فففبء ػ فففّ الجطبلفففخ جفففزاء  -

 .  اخززاػبرٍم َاثزكبرارٍم

ففففٓ رجىفففٓ َكفففذلك المؤطظفففبد الدكُمٕفففخ اثفففزاس كَر الشفففزكبد الٕمىٕفففخ َالؼزثٕفففخ  -

 ايخززاػبد َرطُٔزٌب فٓ ػم ٕخ ايوزبج.

َاقزصففبكٔب  َخففرمٕب  فففٓ  ٌففم المؤطظففبد َالشففزكبد المىزتففخ سراػٕففب  َرؼزٔفف  أ اثففزاس -

 ُِ الؼبلم.زَالُطه الؼزثٓ ػ ّ مظ التمٍُرٔخ الٕمٕىخ

أٌمٕففخ الد ففب  ػ ففّ حقففُ  الم ٕكففخ ال كزٔففخ َحمبٔزٍففب َأٌمٕزٍففب فففٓ المتزمففغ الٕمىففٓ  -

 .اٖخزٔهَالؼزثٓ َالد ب  ػ ٍٕب مه اوزٍبكبد 

 تُرح ركىُلُجٕب المؼ ُمبد َ كٕ ٕخ مُاكجخ الزغٕٕز الدبصل.  -

 الزكىُلُجٕب الدُٕٔخ َ اطزخرامٍب فٓ صىبػخ األكَٔخ .  -

 َطبئل  َ مىزتبد حمبٔخ الزىُع الجٕئٓ َ الدُْٕ .  -
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 :خالل انىرشت   أوراق انعًم انًقذيت

 ٔظز .  مدمرأ. ك    الُاقغ َ الطمُح  َ ايثزكبراد المؼبصزح   الزىمٕخ الجٕئٕخ -1

 .  ك فٓ الُقذ الدبضز  َكَر المخززػٕه الؼزة  الدمبٔخ  لٔكُلُجٕب ََطبئاأل -2

 فٍمٓ الجىبء .

 . فٓ التمٍُرٔخ الٕمىٕخ َالُطه الؼزثٓ َايثزكبرادَاقغ ايخززاػبد  -3

 مدمر ػ ّ حمُك  مٕبص  ك  . أ

كَر الدكُمبد َالمؤطظبد فٓ الد ب  ػ ّ حقُ  الم كٕخ ال كزٔخ َسارح الصىبػخ  -4

 أ. شٍبة مٍُٕة الجزكبوٓ. َالزتبرح .

القُاوٕه كَر اردبك األكبكٔمٕٕه الؼزة فٓ حمبٔخ حقُ  الم كٕخ ال كزٔخ  َ ر ؼٕل   -5

 . مدبمٓ  ػ ّ م  ح حظٕه الظرح األطزبذ ال المد ٕخ َ الرَلٕخ . 

 فٓ الُقذ الزاٌه .   دمظزقجل المىزتبد الصىبػٕخ َكٕ ٕخ اررجبطٍب ثبيخززاػب -6

أٌمٕخ ر ؼٕل َ رؼشٔش الشزاكخ مغ رَطٕب َ الصٕه َ كَ  جىُة شز  أطٕب ػ ّ   -7

 المظزُِ ايطززارٕتٓ. 

 الدكُمخ ايلكززَوٕخ  َ كَرٌب فٓ رظٍٕل َ اوتبس األػمب  اإلكارٔخ .  -8

 

 

 

إنى حهقي انعذيذ ينها  انًشاركت باإلضافتاالبخكاراث انخي سىف يخى  االخخراعاث و

  -انعربي:خالل انًشاركت ين انًهخًين و انًخخرعين عهى يسخى انىطن 

 

 

    رطُٔز او مخ المؼ ُمبد التغزافٕخ  -1

 األػشبة َ رصىٕؼٍب  -2

 المؼبكن َ األحتبر -3

 رطُٔز الز ظكُة  -4

   ايلكززَوٕبد        رطُٔز  -5
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 املدعىيهلائمة 
 االسم  م االسم م

 جامعة االندلس   34 وزارة الصناعة والتجارة 1

 جامعة لونيتك  35 وزارة الثقافة 2

 المركز الثقافي  36 وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 3

 الجامعة اللبنانية  37 وزارة التخطيط والتعاون الدولي 4

 نقابة المحاميين اليمنيين  38 وزارة الشباب والرياضة 5

 الهيئة العامة لالستثمار  39 العامة لالستثمارالهيئة  6

   وزارة السياحة. 7

   الغرفة التجارية بأمانة العاصمة 8

   جامعة صنعاء 9

   مراكز البحوث 11

   مجموعة األشول 11

   جمعية الحرفيين 12

   مجموعة الطاقة الشمسية 13

   وزارة المياه 14

   جامعة العلوم والتكنلوجيا 15

   مركز األطراف الصناعية 16

   شركة العودي 17

   شركة يمن موبايل 18

19 
   MTNشركة 

   مجموعة هائل سعيد 21

   وكالة سبأ 21

   اإلذاعة والتلفزيون 22

   مجموعة أبو عادل 23

   مجموعة العليمي 24

   مجموعة إخوان ثابت 25

   المفزرمجموعة   26

   المشرقيمجموعة مبخوت  27

   مجموعة األبرقي 28

   شركة المحاور 29

31 
   المركز الثقافي 

   الهيئة العامة للبحوث  الزراعي 31

   الهيئة العامة للموارد المائية  32

   جامعة العلوم و التكنولوجيا  33
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 فريك اإلعداد :

 رئيس الفرق                                 حممد على محران . أ
 َالزُصٕبد  اإلػراكرئٕض لتىخ    مٕبص احمر    مدمر ا. ك    -1

 مظزشبر َ مظئُ  الزخطٕط    مدمر ػجر الؼشٔش ٔظز  ا. ك   -2

 َ مظئُ  الزىظٕق  مظزشبر     فٍمٓ الجىب ك     -3

ػ ُ ال تىخ ايقزصبكٔخ َ األشزاف ػ ّ أَرا  الؼمل   ك قبئر التمزح  ا.  -4

 المقرمخ 

 ك احمر  الجررْ                                  ػ ُا  -5

 ػ ُا     الدمٕر األشُ . ك. ػجر -6

 ػ ُا    ك. ػجرالزحمه الجصزاَْ. -7

 ػ ُا     ك. مدمر ٌَبص. -8

 ػ ُا     ك. مدمر الدتُرْ. -9

 ػ ُا      ك. مدمر الدبج -10

 ػ ُا   ػ ٓ الشجبمٓايطزبذ / مدمر  -11

 اػ ُ  / حظه الشجبمٓ األطزبذح -12

 ػ ُا    المدبمٓ / ػ ٓ الظرح  -13

 ػ ُا              األطزبذ / احمر شزٌبن  -14

 ػ ُا   ايطزبذ / مدمُك التٕالوٓ  -15

 ػ ُا    مٌىر الزب /ايطزبذح  -16

 األطزبذح  أحالم طبلت الزىظٕق فٓ مدبفظخ ػرن  َاألػالم َ الززجمخ     -17

 َمقزر  ػ ُا      م/ػبك  ػجبص  -18

 ػ ُا     م/ٔدّٕ شزف الرٔه  -19

 ػجر الت ٕل الشزػجٓ                         ػ ُا  -20

 ػ ُا                                   وجٕل الدزاسْ -21

 ػ ُا                               ػشمٓ الكدالوٓ  -22

 ا ػ ُ                 مالط  المشزقٓ                  -23
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 جمدير الحكاليف والصرفيات : 

 ـــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيــ املبلغ م
 يشاركت أوراق انعًم 02222 1

 بىفيت يىو 52222 0
 إيجار ياطىر نإلضاءة 02222 3
 بروشىراث 15222 4

 دعىاث  12222 5 

 يىاصالث  02222 6 

 أوراق و قرطاسيهطباعت  02222 7 

 خذياث أينيت     02222 8 

 خر + حغطيت اعالييت كايجار بروج  52222 9

 نثرياث  52222 12

  طبع و نشر االبحاد  انًخعهقت بىرشت انعًم  022222 11

 لاير يًنى  475222 

 US$600 

  اإلجًاني
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 ربـــــن العـــاد الاكاديمييـــــاتح
The Union of Arabian Academics 

 مسجلة في الاتحاد الدولي للمخترعين.غير حكومية -بحثية   علميةعربية  مؤسسة 

 الُطه الؼزثٓ –الٕمه  –المزكش الزئٕظٓ/ صىؼبء 

 م31/10/2018الزبرٔــخ

 31الزقــــــم: 

 3المزفقبد: 

 

 ةــــــــــــــــبروامج الىرش
 اإلجراءاث انىقج و

 الىشٕر الُطىٓ  8: 40إلّ      8:  30 1

 القزآن الكزٔم  8:  50إلّ     8:  40 2

 ردبك لزئٕض اي –ايفززبحٕخك مخ  9:  00إلّ    8:  50 3

 ػزض َرؼزٔ  ػه اردبك األكبكٔمٓ الؼزة 9:  30إلّ     9: 00 4

 َسارح الصىبػخ َالزتبرح  –ك مخ الراػمٕه َالزاػٕٕه  9: 45إلّ      9: 30 5

 ك مخ المخززػٕه َالمجزكزٔه. 10: 00إلّ       9:45 6

 راحخ  10: 15إلّ   10: 00 7

 مىبقشخ أَرا  الؼمل  12: 00إلّ  10: 15 8

مىبقشخ َرقخ الؼمل األَلّ الزىمٕخ الجٕئٕخ َحصبك المٕبي   10: 35إلّ   10: 15 9

 الجزفظُر / مدمر ٔظز .

 َكَرٌب فٓ الصىبػخ  كُجٕب فٓ الُقذ الدبضزٔاأل 10: 55الّ  10: 35 10

 الركزُر / فٍمٓ الجىبء .

ثزكبراد فٓ التمٍُرٔخ الٕمىٕخ َاقغ ايخززاػبد َاي 11: 15الّ  10: 55 11

 َالُطه الؼزثٓ أ. شٍبة مٍُٕة الجزكبوٓ.

كَر الدكُمبد َالمؤطظبد فٓ الد ب  ػ ّ حقُ  الم كٕخ  11: 35إلّ  11: 15 12

 ال كزٔخ َسارح الصىبػخ َالزتبرح .

أٌمٕخ مشبركخ اردبك األكبكٔمٕٕه الؼزة فٓ المؼزض  12: 00إلّ  11: 35 13

الرَلٓ لزكىُلُجٕب ايخززاػبد َايثزكبراد أرشمٕرص 

 م.2019مبرص  29-26رَطٕب  –مُطكُ 

 خززبم .اي 12:20إلّ  12:10 14
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 31الزقــــــم: 

 3المزفقبد: 

 

 


