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مقدمة
يــر مركــز االقتصــاد املعــريف ونقــل التقنيــة بجامعــة امللــك عبدالعزيــز
أن يعلــن إطــاق منصــة «صوفيــا» والتــي ســوف تقــدم الكثــر مــن املزايا
والخدمــات ملنســويب الجامعــة املهتمــن باالبتــكار وبــراءات االخــراع.

وتشــمل هــذه الخدمــات:

•توفري بيئة عمل متكاملة لتسجيل براءات االخرتاع

•تســهيل عمليــة اإلفصــاح عــن األفــكار ومتابعــة عمليــة تســجيلها
كــراءات اخــراع بعــد اســتيفائها للــروط

•توفري الدعم واملساندة خطوة بخطوة يف مدة زمنية قصرية
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الحصول عىل بيانات تسجيل الدخول

•مــن أجــل الحصول عىل اســم مســتخدم
وكلمــة مــرور ،يجــب تعبئــة النمــوذج
يف الرابــط التــايل:

اسم مستخدم وكلمة مرور

•بعــد تعبئــة النمــوذج ســوف تصلكــم
بيانــات تســجيل الدخــول خــال فــرة
قصــرة

•بعــد تســجيل الدخــول ،يجــب عــى املســتخدم إضافــة التفصيــل
املطلوبــة إىل ملفــه الشــخيص كــا هــو موضــح يف صفحــة رقــم ()7
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تسجيل الدخول إىل منصة «صوفيا»
•منصــة جامعــة امللك عبــد العزيــز إلدارة
ا مللكية :

لتسجيل الدخول ،الرجاء التوجه إىل:

https://kau.wellspringsoftware.net/

kms/auth/login/?r=1&logout=true
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واجهة املستخدم الرئيسية
من خالل ”»Settings
ميكنكم تعديل بيانات
ملفاتكم الشخصية

من خالل »New» Disclosure
ميكنكم بدء عملية اإلفصاح عن
أفكاركم
ومن خالل «Customize Home
 »Pageميكنكم تخصيص محتوى
الصفحة

من خالل « »Homeميكنكم
العودة إىل هذه الصفحة
من أي مكان يف املنصة

هذه قامئة العنارص التفاعلية يف املنصة ،وميكن
التحكم فيها ويف ترتيبها عن طريق «Customize
»Home Page
« »Your Online Disclosuresسوف تظهر لكم أي
أفكار قمتم باإلفصاح عنها وحالتها يف النظام،
بينام « »Inventor Homepageسوف تظهر األفكار
التي استوفت رشوط براءة االخرتاع
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تخصيص امللف الشخيص للمستخدم

من خالل الرمز ( ) يف قامئة « »Detailsميكنكم تعديل بياناتكم الشخصية وكلمة املرور
كذلك ،وينصح باستخدام االسم الثاليث
ومن خالل الرمز ( ) يف قامئة « »Addressesميكنكم إضافة عناوين العمل الخاصة بكم
ومن خالل « »Organizationsميكنكم إضافة أي جهات أكادميية أو بحثية خارج الجامعة
يكون املخرتع مرتبط بها
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تخصيص امللف الشخيص للمستخدم
ميكن التحكم يف ما يظهر عىل الصفحة الرئيسية من هذه القامئة وعن طريق الضغط
عىل «»Add to Homepage
« »Recent alertsمن أجل متابعة التنبيهات الواردة من منسويب املركز أو مكاتب املحاماة
إىل املستخدم
« »ToDo Listمن أجل متابعة املهام الواردة من منسويب املركز أو مكاتب املحاماة إىل
املستخدم
« »Upcoming alertsمن أجل متابعة التنبيهات واملواعيد املرتبطة بتاريخ يف املستقبل
« »Latest inventions you enteredمن أجل متابعة براءات االخرتاع وفرزها حسب الحالة يف النظام

« »Sort orderمن أجل ترتيب
العنارص عىل الصفحة الرئيسية،
الرقم األصغر يظهر عىل رأس

عند االنتهاء اضغط عىل «»Finish

القامئة
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اإلفصاح عن األفكار

إضافة بيانات الباحثني واملساهمني يف الفكرة
لإلفصاح عن فكرة
جديدة ،يجب اختيار
«»New Disclosure
من الصفحة الرئيسية
ثم البدء يف تعبئة
النموذج:
عنوان الفكرة ـ
ويفضل أن يكون
دقيقًا يف وصف
الفكرة
1 .نوع اإلفصاح ـ ويجب
أن يكون «Online
»Disclosure
2.وصف الفكرة
(ملخص) ـ ويجب
أن يحتوي عىل
العنارص الرئيسية
املتعلقة بالفكرة
دون تفصيل
3.تاريخ اإلفصاح ـ
وذلك يف حال تم
اإلفصاح عن الفكرة
للعلن قبل ملئ

1
2

3

4
5

6

النموذج سوا ًء يف بحث علمي أو مؤمتر أو ما شابه ،وميكن ترك هذه الخانة كام هي إن
مل يحصل أي إفصاح مسبق.
4.يف حال تم اإلفصاح عن الفكرة قبل ملئ النموذج للعلن ،الرجاء كتابة التفاصيل ،وميكن
ترك هذه الخانة كام هي إن مل يحصل أي إفصاح مسبق
5.الكلامت املفتاحية الدالة عىل طبيعة الفكرة ومحتواها
6.أي مرفقات متعلقة بالفكرة – رسوم بيانية ،محاكاة ،نتائج أولية
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اإلفصاح عن األفكار

إضافة بيانات الباحثني واملساهمني يف الفكرة

يجب إضافة بيانات املساهمني يف الفكرة يف الخانات املخصصة مع مراعاة التايل:
1 .الحرص عىل صحة تهجئة األسامء ومطابقتها لألسامء يف أي براءات اخرتاع أو أبحاث
سابقة
2.استخدام الربيد االلكرتوين الرسمي للجهة التي ينتمي إليها الباحثني إن أمكن
وضــع النســب التــي اتفــق عليهــا أصحــاب الفكــرة ليكــون املجمــوع النهــايئ ،100٪
وســوف يتــم التواصــل مــع املســاهمني يف وقــت الحــق مــن أجــل تأكيــد هــذه النســب
املركــز يســمح ألي شــخص لــه دور يف الفكــرة بــأن يكــون ضمــن فريــق العمــل ،ولكــن لــن
يتــم منــح اســم مســتخدم وكلمــة مــرور الســتخدام املنصــة إال ملنســويب الجامعــة
عند إضافة أي عضو سوف تظهر بياناته يف قامئة «»Researcher list
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اإلفصاح عن األفكار

إضافة تفاصيل الدعم املايل

1
2
3

4

يف حالــة كانــت الفكــرة قامئــة عــى مــروع حاصــل عــى دعــم مــايل ســوا ًء مــن داخــل
أو خــارج الجامعــة ،الرجــاء إضافــة البيانــات التاليــة:
1 .اسم الجهة الداعمة
2.البلد
3.رقم املنحة أو الدعم املايل
4.معلومات التواصل كالربيد االلكرتوين ورقم الهاتف للجهة املانحة للدعم
5.يف حال كانت الفكرة غري مرتبطة بأي أفكار أو مشاريع مدعومة ،ميكنكم اختيار
«»This disclosure used no external funding
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اإلفصاح عن األفكار
إضافة تفاصيل الفكرة

من أجل ضامن وضوح
الفكرة للمحكمني
وملكاتب تسجيل براءات
االخرتاع يجب تعبئة
الخانات التالية بطريقة
توضح الفكرة والحدود
أو األجزاء التي يرغب
املخرتع يف حاميتها
•يجب أيضً ا الحرص
عىل توضيح الجوانب
التالية:
•الجانب االبتكاري
والجديد يف الفكرة
( )Noveltyوإظهار
الفرق واإلضافات
الجديدة مقارنة مع
أي أعامل سابقة
ومشابهة للفكرة
()Prior art
•أن ال تكون الفكرة
بديهية للمتخصصني
يف مجال الفكرة
()Non-obvious

1

2
3

4

5

•وأن تكون قابلة للتطبيق أو التصنيع ولها فائدة ملموسة ()Usability
للبدء يف النموذج:
1 .مقدمة عامة عن الفكرة وأهميتها.
(مثل)chemistry, engineering, pharmacology :
ً
2.املجاالت التي تندرج تحتها الفكرة
3.الكلامت املفتاحية التي تندرج تحتها الفكرة ()Energy, cancer, drug delivery
4.املسح األديب – ويجب أن يشمل براءات االخرتاع املشابهة
حلول لها.
ً
5.تحديد املشكلة أو التحديات التي تقدم الفكرة
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اإلفصاح عن األفكار
إضافة تفاصيل الفكرة

6

7

8

9

6 .رشح مفصل للحل الذي تقدمه الفكرة للمشكلة أو التحديات
7 .رشح موصفات االخرتاع والفكرة ،و آلية العمل والخطوات واملراحل العملية التي
تشملها الفكرة
8 .وصف وإرفاق أي نتائج أولية إن وجد

9 .تحديد أبرز مزايا الفكرة واالخرتاع
	10.تحديد أبرز عيوب الفكرة أو االخرتاع
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اإلفصاح عن األفكار
إضافة تفاصيل الفكرة

10

11

12
13

	10.تحديد أبرز عيوب الفكرة أو االخرتاع
	11.املراجع – وتشمل األبحاث العلمية وبراءات االخرتاع
12.أي مرفقات لها عالقة باملفكرة واالخرتاع – منوذج ،مخطط توضيحي ،نتائج أولية ،إلخ
13.التايل
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اإلفصاح عن األفكار
إضافة تفاصيل الفكرة

1
2

3
4
5
6

االستبانة التالية تهدف إىل التعرف عىل املستخدمني بشكل أفضل من أجل تحسني
مستوى الخدمات مبا يتناسب مع كل مستخدم
1 .هل تم اإلفصاح عن الفكرة بأي شكل من األشكل سوا ًء لفظ ًيا أو كتاب ًيا؟
2.هل يوجد منوذج أويل أو نتائج مبدئية للفكرة؟
3.هل قمت بالبحث عن أي أفكار واخرتاعات قد تكون مشابهة لفكرتك؟
(مثل :تقرير معميل؟)
ً
4.هل تم توثيق تاريخ فكرة االخرتاع يف أي مكان مسبقًا
5.هل لديك أي اخرتاعات سابقة؟
6.هل لديك خربة يف عملية تسجيل براءات االخرتاع؟
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اإلفصاح عن األفكار
إضافة تفاصيل الفكرة

7

8

9

10

11
12

االستبانة التالية تهدف إىل التعرف عىل املستخدمني بشكل أفضل من أجل تحسني
مستوى الخدمات مبا يتناسب مع كل مستخدم
7 .يف حال كانت فكرة االخرتاع تعالج مشكلة فعلية يوجد لها حلول يف السوق ،ما الذي
مييز هذا االخرتاع عن غريه من حلول ومنتجات يف السوق؟
8 .ماهي الجهات املستفيدة من هذا االخرتاع؟
9 .الرجاء تحميل منوذج امليزانية وتعبئته ،ثم إعادة تحميله يف الخانة املوضحة
	10.الرجاء قراءة اإلقرار ومن ثم إتخاذ القرار بشأن املوافقة.
	11.أي مرفقات لها عالقة بالفكرة واالخرتاع – منوذج ،مخطط توضيحي ،نتائج أولية ،إلخ
12.التايل
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اإلفصاح عن األفكار
إضافة تفاصيل الفكرة

عند االنتهاء من تعبئة البيانات املطلوبة ،سوف يتم عرض كامل البيانات املدخلة يف
صفحة واحدة من أجل مراجعتها والتأكد من صحتها
يف حال كانت البيانات صحيحة ميكن إرسالها إىل املركز بالضغط عىل «Submit For
»Approval
يف حال كان هناك أي نقص أو مالحظات عىل النموذج ،سوف تتم إعادة النموذج إىل
مقدم الفكرة مع تحديد تلك املالحظات يف قامئة « »Recent Alertsأو « »ToDo Listوالتي
ميكن العثور عليها يف الصفحة الرئيسية
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تتبع حالة الطلب

بعد تسليم اإلفصاح سوف يتم إعطاء رمز وسوف يظهر يف الصفحة الرئيسية تحت
قامئة « ،»Your Online Disclosuresوسوف تتغري حالة الطلب وفقًا لسريها يف النظام
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مع متنياتنا لكم
بالتوفيق

