
                                                                                         
	2021	دورة	–مسابقة أولمبیاد الملكیة الفكریة المشاركة في 	دلیل

	"	ر في الترویج للملكیة الفكریةفكّ "
 
 

 تقدیم األولمبیاد:
 )، الجمھوریة التونسیة.INNORPIوالملكیة الصناعیة (ھي تظاھرة سنویة ینظمھا المعھد الوطني للمواصفات 

مسابقة، غیر ربحیة، تتمحور حول جمیع جوانب الملكیة الفكریة. وتھدف إلى ترسیخ ثقافة الملكیة الفكریة للشباب بھدف تحسین األداء وھي 

 الشخصي (أو الجماعي) للتفكیر والمعرفة مع تعزیز ملكتي االبتكار واإلبداع.

مجاالت الملكیة الفكریة (عالمات الصنع و العالمات التجاریة، الرسوم والنماذج الصناعیة، براءات الترویج والتحسیس بالمسابقة ب سنویا، تعنى

 االختراع، حقوق التألیف والحقوق المجاورة ، ...).

 ویمكن تلخیص أھداف األولمبیاد على النحو التالي:

 فئة الشباب؛نشر ثقافة الملكیة الفكریة وتجذیرھا لدى  •

 تنمیة ملكة اإلبداع واالھتمام باألنشطة المبتكرة لدى الجمھور المستھدف؛ •

 تعریف الشباب بالنشاط اإلبداعي الفكري؛ •

 تعریف الناشئة بمختلف جوانب الملكیة الفكریة. •

اعیة وصقل الروح اإلبد تحفیز الشباب التونسي والعربي عموما على االھتمام بالملكیة الفكریة في جمیع جوانب الحیاة الیومیة •

 والمبتكرة لدیھم.

 .وطنیا ودولیاوإثرائھ المعرفي توسیع المجتمع العلمي و •

 .رفع من الوعي بالملكیة الفكریة على المستوى الوطني واإلقلیمي والدوليال •
 

 :ھاأھدافو الدورة تقدیم ھذه	-1المادة 

 یوم الثالثاء منانطالقا  والتي ستبدأ "	ر في الترویج للملكیة الفكریةفكّ  "الجدیدة من أولمبیاد الملكیة الفكریة حول موضوع  دورةال تتمحور
 .2021 یلیةجو 20 ثالثاءیوم ال ریل إلىأف 20
ي جمیع ف وأھمیتھا الملكیة الفكریةفوائد مبتكر ل عمل ترویجي تقدیممن خالل  لدى الشباب تحفیز الروح اإلبداعیة إلى دورةھدف ھذه الوت

 جوانب الحیاة الیومیة.

ي لدیھم فتشجیع روح اإلبداع واالبتكار  ) من أجلعاًما 30و 15الذین تتراوح أعمارھم بین ( مفتوحة لجمیع الشبابستكون ھذه المسابقة 

 مختلف مجاالت الملكیة الفكریة.
 

 طریقة المشاركة:	-2المادة 

یجب أن تكون و. عناصر الملكیة الفكریة أو عدّة حدألتتمثل رسالتھ الرئیسیة في الترویج ي تعلیمأو على المشاركین تقدیم عمل فني یجب 

 .قنعةھذه الرسالة واضحة وموجزة وم
 

 .جذاذة تقدیم العملیجب أن یكون العمل مصحوبًا ب •

 یمكن أن تكون المشاركة في ھذه المسابقة فردیة أو جماعیة. •

 



 :الزمنیةمدة اللغة والشكل والالشروط المطبقة على 
تصمیم  و، أةإعالنیة، أو تطبیق وصلةویمكن أن یكون في شكل فیلم ترویجي، أو  وإرسالھ الكترونیایجب أن یتم تسجیل العمل : شكلال• 

 الفكریة.احترام حقوق الملكیة أھمیة أن یبرز العمل على ویجب  ... مسرحي،سیناریو عرض ، أو انفوجرافي

 العربیة أو الفرنسیة أو اإلنجلیزیة. اللغة:• 

 ؛)تعتبر ملغاة دقائق كحد أقصى (بما في ذلك العنوان) لألعمال السمعیة والبصریة (األعمال التي تتجاوز ھذه المدة 5إلى  3من  المدة:• 

على عنف أو عناصر صادمة أخرى سیتم استبعادھا  أو تحتويالتي تقترح محتوى غیر الئق من حیث اللغة أو الصور  عمالاأل كل :مالحظة• 
 حتوي األعمال المقترحة على إعالنات أو صور إعالنیة لمواد أو منتجات أو خدمات.تیجب أن ال من المسابقة. كما 

 :راالختیامعاییر  -3المادة 
 العمل. جودةو الفكرة المبتكرة: على أساس معاییراألعمال المقترحة سیتم تقییم كل 

 

 كیم:لجنة التح - 4المادة 
التربیة، الثقافة، الشباب، الصناعة، التعلیم العالي والبحث : في القطاعات التالیة األعضاء ھم من كبار المسؤولین من اإلدارات الوزاریة

 في مجال الملكیة الفكریة واالبتكار.أصحاب مكاتب دراسات العلمي،... وخبراء 

 

 الجوائز: -5المادة 
 .میدالیة تمنحھا المنظمة العالمیة للملكیة الفكریةو جائزة مالیة المشروع الفائز علىسیحصل 

 

 طریقة المشاركة: -6المادة 
 مع تحدید:  contact@innorpi.tnو  innorpi.communication@gmail.comإلى العناوین التالیة:  عمال المنجزةیجب إرسال األ

 

 "ر في الترویج للملكیة الفكریةفكّ : 2021"مسابقة أولمبیاد الملكیة الفكریة 
 

 رشح:تویجب أن تحتوي المراسلة االلكترونیة على معلومات عن الم
 االسم واللقب ؛ •
 تاریخ المیالد؛ •

 ؛الجنسیة•         
 ؛البرید اإللكترونيعنوان  •
 رقم الھاتف. •
 

 كما یجب أن تتضمن المراسلة المرفقات التالیة:
 .المقترحمشروع ال• 
 نسخة من بطاقة التعریف أو جواز السفر.• 
 .عملجذاذة تقدیم ال• 
 

 )ليمساًء (بالتوقیت المح 59و 11ة الساع 2021 یلیةجو 20 یوم الثالثاء الموعد النھائي لتقدیم الطلبات ھو
 .2021 أوت 9 اإلثنین یومعبر موقع واب المعھد سیتم اإلعالن عن النتائج للعموم 

 

 


