
بتنظيــم و إدارة  

المعهــد القومــي للملكيــة الفكريــة مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية   اإلتحاد العـــر لحيـة حقــوق امللكية الفكرية  



تعريــف المنتســبين بالبرنامــج بالمؤسســات البحثيــة المتخصصــة بالملكيــة الفكريــة علــى مســتوى العالــم. 

دراسة  مجتمع االنترنت وحماية العالمات التجارية وحقوق المؤلفين عبر الشبكة وجرائم االنترنت عموماًً 
مــن خالل تطبيقــات عملية. 

ض المنازاعات   دراســة كيفيــة إنفــاذ قوانيــن الملكيــة الفكريــة و الجوانــب اإلقتصاديــة لهــا  و آليــة فــ
بــو اســطة التحكيم.   

تشــكيل جيــل جديــد مــن خبــراء الملكيــه الفكريــه علــى مســتوى الوطــن العربــي معتــرف بهــم كخبــراء  
فــي المحاكــم العربيــه. 

  • 

  • 

  • 
  • 

  • 

  • 

رـبـط خبــراء الملكيــة الفكريــة بالواقــع العملــي العالمــي المتســارع (القانونــي واالقتصــادي 
س مجــرد نظريــات بحتــة لتمكينهــم مــن فهــم جميع هذه  واالجتماعــي ) فــي قضايــا الملكيــة الفكريــة وليــ

االطــارات ومتابعتهــا أوالً بــأول علــى الســياق المحلــي والعالمي. 

التعريــف بقوانيــن المُلكيــة الفكريــة مــن ـخـالل الدراســات التطبيقيــة بشــقيها الصناعــي واالدبــي  

وعالقتهــا المباشــرة بــادارة االبتــكار والتنميــة والريــادة المســتدامة مــن كافــة النواحــي القانونيــة 

واالقتصاديــة واالداريــة والعلميــة واالدبيــة والفنية. 

البرنامج التدريبي المتقدم فــي الملكية الفكرية 
ــة الفكريـة)   (خبير في الملكـي

أهداف البرنـــامج  

الفئـــات المستهدفـــة 

التجــار ، رجــال االعمــال ، المحامــون ، القضــاة ، المهندســون ،االطبــاء ، الصيادلــة ، صانعــو الــدواء ، قطــاع 
التكنولوجيــا ، ضبــاط الجمــارك ، طلبــة كليــات الحقــوق ، الصناعيــون ، المهــن المتخصصــة مثــل علــم الوراثــة 

واالجنة ، والميكانيك والفندقة والسياحة والفنون التطبيقية والعلوم الطبية والهندسة.  



يحصــل المشــاركين علــى مســتوى رفيــع مــن التدريــب 
مــع نخبــة مــن أقــوى خبــراء القانــون و الملكيــة الفكريــة 

مميزات البرنامج 

المحتــوى العلمي وســاعات البرنامج : 

المفاھیم االساسیة للملكیة الفكریة 

مدخل الى براءات االختراع ونماذج المنفعة 

الجوانب االقتصادیة للملكیة الفكریة 

حقوق المؤلف وبعض الجوانب العملیة 

بـون   ــدر الم

أ.أسامة البیطار 

أ.د. یاســر محمد جاد هللا 

أ.د. یاســر محمد جاد هللا 

أ.د محمــد حســام محمود لطفي 

أ.د. أحمد عبد الكریم ســالمة 

أ.د محمــد حســام محمود لطفي 

أ.د. أحمد عبد الكریم ســالمة 

أ. عمــر عطعوط 

AUCT
الكلية الجامعية 
العبية للتكنولوجيا 

AUCT
الكلية الجامعية 
العبية للتكنولوجيا 

AUCT
الكلية الجامعية 
العبية للتكنولوجيا 

AUCT
الكلية الجامعية 
العبية للتكنولوجيا 

4

4

4

4

4

4

4

4

30/3/2019

31/3/2019

1/4/2019

2/4/2019

السبت  

األحــــد  

االثنين 

الثالثاء 

انفاذ قوانین الملكیة الفكریة والتنازل عنھا 

التصمیمات والنماذج الصناعیة 

التحكیم في منازعات الملكیة الفكریة 

العالمات التجاریة والمؤشرات الجغرافیة 

- حضــور المؤتمــر الــدو الثــا للمعهــد القومــي للملكيــة الفكيــة يــوم الســبت الموافــق 20/4/2019  
بالقاهــرة - (أختيــاري) 



عمـّـان - الكليــة الجامعيــة العربيــة للتكنولوجيــا (AUCT) مقابــل الجامعــة االردنيــة 

معلومــات عن البرنامج 

  • 

  • 

  • 

  • 

  • 

ــدم فــي  ـج التدريبــي المتق جتيــاز البرناـم ـهادة ا ـش مميــزات 
  IP Expert خبير فــي الملكية الفكرية) :  الملكيــة الفكريــة (

عمان - األردن  
ام السماق شارع االنيس فيال 2

pm@acipjo.org
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شــركة أكاديميــة أعمال للملكيــة الفكرية  


