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                                      المعهد القومي للملكية الفكرية    
                               

 
 نــــــــــــمـعــــي  

 بفرعه باألردنوق الم مكية الفكرية ــة حقـربي لحمايـــالع االتحاد
 بإشراف أكاديمي من

 مصر –جامعة حموان  - المعهد القومي لمممكية الفكرية
 مع في التنفيذ والتنظيم بالتعاون 

لمتدريب وتطوير  وأكاديمية غرفة تجارة عمان الهيئة العربية لمتحكيم الدولي
 وأكاديمية أعمال لمممكية الفكرية  األعمال

 ةـــــامـعن إق

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 
 
 
 

 الفئات الُمستهدفة
ون التجار ورجال االعمال  وم سجمو العالمات واالسماء التجارية، القضاة، المحامون، الصناعيون، الباحث

 (، الصيادلة والمهندسون وضباط الجمارك . ITالقانونيون، طمبة كميات الحقوق، قطاع التكنولوجيا )
 

هداف البرنامجأ  
.التعريف بقوانين الم مكية الفكرية 
قضائي م تخصص. التعرف عمى القواعد التي تحكم دعاوى الم مكية الفكرية كنظام 
.اإلحاطة بأهمية قضايا الم مكية الفكرية في النظام التحكيمي 
.معرفة إجراءات دعاوي تحكيم الم مكية الفكرية وآلية عمل الم حكم في إصدار األحكام المتعمقة بها 

 مميزات البرنامج

 عن  ةصادر  (م حكم ممكية فكرية عربي معتمد) برنامج حضور المشارك الذي يجتاز البرنامج بنجاح شهادةي منح
 - لمعهد القومي لمممكية الفكرية اباشراف أكاديمى من و  باألردن االتحاد العربي لحماية حقوق الم مكية الفكرية

 الهيئة العربية لمتحكيم الدولي وأكاديمية غرفة تجارة عمانكل من مع  ، ويتعاون في التنفيذ والتنظيمجامعة حموان
 . عمالأكاديمية أو 

  درج اسم المشارك الذي يجتاز البرنامج بنجاح ضمن م حكمي االتحاد العربي لحماية حقوق الممكية الفكرية  ـي
 وي عتبر عضوًا م حكمًا م عتمدًا لدى الدول األعضاء في االتحاد العربي لحماية حقوق الم مكية الفكرية.

 الم حاضرون في البرنامج هم نخبة من أساتذة الجامعات ورجال القانون والضالعين بمجاالت التحكيم والم مكية
 الفكرية. 
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  :عربي معتمدمحكم ملكية فكرية  ومزايا برنامجاف أهد

 
 البرنامج:هداف أ 

القانونية المتعمقة باليات فصل منازعات الممكية الفكرية  وتنمية المهارات الفكريةالتعريف بقوانين الممكية  -1
 بالتحكيم.

    .بيان معوقات فصل منازعات الممكية الفكرية بصورة مستعجمة  -2
   .االثار االقتصادية الختصاص المحكم في منازعات الممكية الفكرية -3
 التعرف عمى القواعد التي تحكم دعاوى الممكية الفكرية كنظام قضائي متخصص. -4
 اإلحاطة بأهمية قضايا الممكية الفكرية في النظام التحكيمي.  -5
  .المحكم في إصدار األحكام المتعمقة بها وآلية عملمعرفة إجراءات دعاوى تحكيم الممكية الفكرية  -6
 معتمد:عربي  برنامج محكم ملكية فكرية موضوعات 

 عمى ثالث مراحل:عربي معتمد يشتمل برنامج محكم ممكية فكرية 
  التعريف بالممكية الفكرية:  األولى:المرحمة 

الممكيـة الفكريـة / الـدولي لحمايـة حقـوق  / التنظـيمالممكية الفكريـة  الفكرية، صورمفهوم الممكية )محاورها:       
 التنظيم العربي لحماية حقوق الممكية الفكرية / التنظيم االردني لحماية حقوق الممكية الفكرية(

  :منازعات الممكية الفكرية:المرحمة الثانية  
منازعــات الممكيــة الفكريــة التــي يجــوز فيهــا التحكــيم  الفكريــة،الممكيــة  إطــارمحاورهــا: مفهــوم المنازعــة فــي       

التـي تثيرهـا منازعـات الممكيـة الفكريـة فـي  / الصـعوبات/منازعات الممكية الفكريـة التـي ال يجـوز فيهـا التحكـيم
/حــاالت دراســية  تجنــب المنازعــاتمجــال تنــازع القــوانين /حـــــاالت دراسيــــة/ إعــداد وتقيــيم وتحميــل المنازعــات/ 

 لتحميل المنازعات.
 :المرحمة الثالثة: التحكيم  

ــانون التحكــيم         ــة /  محاورهــا: قواعــد اليونيســترال ) النظــام النمــوذجي ( /  ق ــيم العربي ــوانين التحك ــي وق االردن
اتفــاق التحكــيم وآثــارس/ المســائل القابمــة لمتحكــيم/ القــانون الواجــب التطبيــق/  تشــكيل هيئــه التحكــيم ) المحكــم 
وكيفيــه إعــدادس واختيــارس ( / تســويه منازعــات الممكيــة الفكريــة/ إجــراءات التحكــيم ومســتنداتها/ كتابــة حكــم 

ــالبطالن و  ــن ب ــيم التحكــيم والطع ــيم/ رد المحكمــين /الوســائل األخــرى لفــت المنازعــات التحك ــذ حكــم التحك تنفي
التحكيم فـي اطـار منظمـة التجـارة -المؤسسي والتحكيم الحر وغرف التحكيم الدولية / التحكيم في اطار الوايبو

راســية تــدريب عمــى التحكــيم فــي اطــار االتحــاد العربــي لحمايــة حقــوق الممكيــة الفكريــة /حــاالت د –العالميــة 
لقضايا تحكيمية/تقديم بحـث فـي احـد موضـوعات تحكـيم الممكيـة الفكريـة ، تنميـة مهـارات االتصـال والتواصـل 

 عند المحكم، إدارة جمسات التحكيم.
 

 



3 
 

 :مزايا البرنامج 

 يقدم البرنامج نخبة من أفضل األساتذة الممارسين في الممكية الفكرية والتحكيم عمى مستوى المنطقة العربية. .1
برنــامج الماجســتير مفتــوح لجميــع التخصصــات وال يقتصــر عمــى طمبــة الحقــوق والقــانون، وذلــك فقــط فــى المعهــد  .2

 القومي لمممكية الفكرية بجامعة حموان بمصر.
هو شرط لمحصول عمى  االتحاد في التقييم لجنة قبل من اجازته يتم بحث المشاركة في البرنامج بنجاح وتقديم .3

 معتمد.محكم ممكية فكرية عربي حضور برنامج دة شها
العربي  االتحاديدرج اسم المشارك الذي يمنح شهادة محكم ممكية فكرية عربي معتمد في قوائم المحكمين لدى  .4

 .لحماية حقوق الممكية الفكرية 
 تدريبية.ساعة  33يتكون البرنامج من  .5
ثمانية أالف كممة، في أي من  ساعة تدريبية إضافية إذا قّدم بحثًا ال يقل عن 23يحصل المشارك عمى  .6

فة محكم وهذا شرط لمحصول عمى ص ، المختصةالبرنامج المتخصصة بعد إجازتها من قبل لجنة التقييم العممية  موضوعات
 في االتحاد.ممكية فكرية عربي معتمد 

وأكاديمية غرفة تجارة عمان والمعهد القومي  الخاص باالتحاديتم نشر األبحاث المميزة عمى الموقع االلكتروني  .7
حب البحث المميز بالنشر في ، ويسمح لصااالتحادعن  تصدركما يتم نشرس في النشرة السنوية التي  لمممكية الفكرية

دارة االبتكار الصادرة عن المعهد القومي لمممكية الفكرية )دورية عممالمجم  ية محكمة نصفة العممية لمممكية الفكرية وا 
 إذا ما رغب في ذلك. -سنوية( بمقابل رمزي

المشـارك الـذي يتـابع التسـجيل فـي برنـامج الماجسـتير الـذي الشـخص  السـابق االشـارة اليـه يعفى من تقديم البحث .8
األربعـة التـي  رك في دراسة الموديـوالت التعميميـةلمممكية الفكرية بحيث يسجل المشا المعهد القومي –تطرحه جامعة حموان 
 :يطرحها المعهد وهي

 ساعات معتمدة 3 – ي تسوية منازعات الممكية الفكريةالوسائل الودية والتحكيم ف -
 ساعات معتمدة 4 –حقوق التأليف والحقوق المجاورة  -
 ساعات معتمدة 3 –الممكية الفكرية في النظرية االقتصادية  -
 ساعات معتمدة 3 –التصميمات الصناعية  -
بكـل  من مصـر ة في كل موديول )مقرر دراسي ( أسبوع دراسة مباشرة بحيث يحضر الدكتور المختصتكون الدراس .9

الرابــع عشــر يكمــل الطالــب الدراســة عــن بعــد األســبوع ســبوع الثــاني حتــى وبعــدها مــن األبــاألردن مــادة لمــدة اســبوع كامــل 
(online)  المعهد القومي لمممكية الفكريةكامل من تحت اشراف. 

فـي  تحريـرى امتحـان فـى األسـبوع الخـامس عشـر إلـيربـع يخضـع الطالـب األ  الدراسـية الموديوالتدراسة بعد اتمام  .13
معتمـدة )عـن كـل موديـول(  إفـادةيحصـل الطالـب عمـى بنجـاح تيـاز االمتحـان جوبعد ا بمصر المعهد القومي لمممكية الفكرية

الخارجيــة وزارة بــذلك، يمكــن لممشــارك التصــديق عميهــا مــن  جامعــة حمــوان –ي لمممكيــة الفكريــة صــادرة عــن المعهــد القــوم
 المصرية.

 : برنامج الماجستيردراسة خيارين التمام  يهيكون لد اجتياز المشارك الموديوالت األربعة بنجاح بعد  .11
عـة الزرقـاء الخاصـة ، جامعـة ، جامليـة المعتمـدة )الجامعـة االردنيـة: اكمال دراسته في االردن لدى احـدى الجامعـات التااوالً 

تمــك  ىلــدمــن عــدد ســاعات برنــامج الماجســتير التــي اجتازهــا الطالــب  معتمــدة ســاعة13  ـ( بحيــث يــتم احتســاب الــمؤتــة 
 .الجامعات

التــى تخــص  معتمــدةســاعة  13 ـيمكنــه التقــدم بطمــب معادلــة الــحيــث بمصــر  –: متابعــة الدراســة لــدى جامعــة حمــوان ثانيــاً 
سـاعة  48 ، والتـى يبمـإ إجماليهـاالماجستير فـي جامعـة حمـوانبرنامج  مل باقي مقرراتك، ويستبالمعهد األربعةالموديوالت 
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سنوات كحد  3خالل مدة  ساعة معتمدة(  23بواقع  )ا بالقاهرة ميكممهفصمين دراسيين دراسة يبقى عميه معتمدة، ومن ثم 
 .لمناقشتها لمقابمة المشرف أو منه التواجد بالقاهرة إالساعة معتمدة( ال تتطمب  12لمدة ) عممية ورسالة .أقصى

 
 

 
 البرنامج:تنفيذ  عدمو 

 

  2018/5/10الموافق  الخميس ولغاية يوم  2018/5/5الموافق السبتيوم بمشيئة اهلل تعالي ينطمق البرنامج 
 

 حتى  2018/5/5 ابتداء من السبت الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة الثامنة مساًء  يوميًا  تبدأ المحاضرات
    . 2018/5/10الخميس الموافق 

 : لبرنامج محكم ممكية فكرية عربي معتمد رسوم التسجيل 
 500 دينار أردني . 
  2018/4/25المقاعد محدودة لذا فإن آخر موعد لمتسجيل في هذا البرنامج هو. 

 : ( ساعة معتمدة 13لموديوالت برنامج الماجستير الجتياز )رسوم التسجيل 
 من الموديوالت األربع  التالية : موديمين دراسيين  أليدينار  500

 .الوسائل الودية والتحكيم في تسوية منازعات الممكية الفكرية  -             
 .حقوق التأليف والحقوق المجاورة  -
 .الممكية الفكرية في النظرية االقتصادية  -
 .التصميمات الصناعية  -

 التسجيل :أماكن 
 متدريب وتطوير األعمالل اكاديمية غرفة تجارة عمان 

 مقابل البنك العربي   –الشميساني  –عمان 
1410 1386 1350 1388ext.  Fax: +962 6 5666155    Tel.: + 962 6 5666151 

info@ammanchamber.org.jo mail:-E 
  مقر االتحاد العربي لحماية حقوق الممكية الفكرية 

 2فيال  –شارع االنيس -ام السماق –عمان 
                             00962 6 5819728          Fax: 00962 6 5817014 Tel: 

pm@acipjo.org mail:-E                                                   

 

 

 

mailto:info@ammanchamber.org.jo
mailto:pm@acipjo.org
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 محكم ممكية فكرية عربي معتمد
5-2018/5/10 

 المحاضرون الوقت الموضوع المحاضرات اليوم والتاريخ

 اليوم االول
 السبت

2018/5/5 
 

 أوال
 

 مممكية الفكريةالمفاهيم األساسية ل
 أ.د. ياسر جاد اهلل 4.00-3.00 

 أ.د. ياسر جاد اهلل 4.00-5.00 تحميمية كرية في االتفاقيات الدولية: نظرةالممكية الف ثانياً :
  5.00-5.15 استراحة 

 أ.د. ياسر جاد اهلل 5.15-6.15 الممكية الصناعية: منظور مقارن ثالثاً :

ياسر جاد اهللأ.د.  6.15-7:15 حماية الممكية الفكرية بموجب براءات االختراع: منظور اقتصادي رابعاً   

  7.15-7.30 استراحة 

البيطار أ. أسامة 7.30-8.00 مقارن  الممكية الفكرية في التشريعات العربية: منظور دولي خامساً   

 انتهاء اليوم االول 
 

 اليوم الثاني
 

 االحد
2018/5/6 

 أ.د. حسام لطفي 3.00-4.00 حماية الممكية الفكرية بموجب حق المؤلف اوالً 

 أ.د. حسام لطفي 4.00-5.00 الحقوق المجاورة: إطار تحميمي ثانياً 

  5.00-5.15 استراحة 
 أ.د. حسام لطفي 5.15-6.00 حماية برامج الحاسب األلى وقواعد البيانات ثالثًا :
 أ.د. حسام لطفي 6.00-6.45 الرسوم والتصميمات والنماذج الصناعية رابعاً 

  6.45-7.00 استراحة 

وبعض القضايا : منظور دولي مقارنالعالمات التجارية خامساً   أ.د. حسام لطفي 7.30-7.00 

 أ.د. حسام لطفي 7.30-8.00 التنازع بين العالمة التجارية واالسم التجاري سادساً 

 انتهاء اليوم الثاني

 
 اليوم الثالث
 االثنين

7/5/2018 

 ...... 3.00-4.00 الشكمية والموضوعيةعقود استغالل الممكية الفكرية: الجوانب  أوالً 

 ....... 4.00-5.00 صياغة عقود استغالل حقوق الممكية الفكرية من الجانب العممي ثانياً 
  5.00-5.15 استراحة 

بهاء العرموطيأ.  5.15-6.00 قانون المنافسة والممكية الفكرية ثالثاً   
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بهاء العرموطيأ.  6.00-6.45 الفكريةالقوانين في حقوق الممكية انفاذ  رابعاً   

  6.45-7.00 استراحة 

بهاء العرموطيأ.  7.00-8.00 القوانين في حقوق الممكية الفكريةانفاذ متابعة  خامساً   

 نتهاء اليوم الثالث

 
 اليوم الرابع
 الثالثاء

2018/5/8 
 
 
 

 د. يونس عرب 3.00-4.00 نظام مدريد لمتسجيل الدولي أوالً 
 د. يونس عرب 4.00-5.00 نظام الهاي إليداع الرسوم والنماذج الصناعية ثانياً 
  5.00-5.15 استراحة 

موظف متخصص  5.15-6.00 دور الجمارك في حماية حقوق الممكية الفكرية ثالثاً 
األردنية من الجمارك  

 6.00-6.45 من العام في حماية حقوق الممكية الفكريةدور األ رابعاً 
متخصص وظف م

 من االمن العام
 باألردن

  6.45-7.00 استراحة 

 7.00-7.30 دور المواصفات والمقايس في حماية حقوق الممكية الفكرية خامساً 
موظف متخصص 
من دائرة الموصفات 

باألردن والمقايس  

 7.30-8.00 دور مديرية حماية الممكية الصناعية في حماية حقوق الممكية الفكرية سادساً 
 مختص من موظف

مديرية حماية الممكية 
باألردن الصناعية  

 انتهاء اليوم الرابع

 
 اليوم الخامس

 االربعاء
2018/5/9 

 أ.د. أحمد سالمة 3.00-4.00 اختصاصات المحاكم في منازعات الممكية الفكرية  والتدابير الوقتية أوالً 
أحمد سالمةأ.د.  4.00-5.00 التنازع في قوانين الممكية الفكرية ثانياً   
  5.00-5.15 استراحة 

 أ.د. أحمد سالمة 5.15-6.00 الطرق الودية في تسوية منازعات الممكية الفكرية ثالثاً 
 أ.د. أحمد سالمة 6.00-6.45 الطرق الودية في تسوية منازعات الممكية الفكرية رابعاً 

  6.45-7.00 استراحة 
جراءات  خامساً   أ.د. أحمد سالمة 7.00-7.30 الدعوى التحكيميةاتفاقيات التحكيم وا 

 أ.د. أحمد سالمة 7.30-8.00 تطبيقات تحكيمية سادساً  
 انتهاء اليوم الخامس

 د. يونس عرب 3.00-4.00 التحكيم عبر وسائل االتصال الحديثة أوالً  
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ياسر شقير االستاذ 4.00-5.00 مقانونية عقود التحكي ثانياً   
 

  5.00-5.15 استراحة 
فراس غزالنأ.  5.15-6.00 آلية تقديم البينات ثالثاً   

 رابعاً 

 جمسة تحكيم عممية وتتضمن:
 أصول صياغة اتفاقيات التحكيم -
 محل التحكيم أصول صياغة العقود -

 

6.45-6.00 

 د.يونس عرب+
 االستاذ ياسر شقير
+االستاذ فراس 

غزالن+االستاذ اسامة 
 البيطار

  6.45-7.00 استراحة 

 خامساً 

 تابع جمسة تحكيم عممية وتتضمن:
 أصول صياغة مذكرات التحكيم -

 أصول صياغة أحكام التحكيم -
 

8.00-7.00 

+ يونس عرب د.
 االستاذ ياسر شقير
+االستاذ فراس 

سامة أزالن+االستاذ غ
 البيطار

   مناقشة سادساً 
 انتهاء اليوم السادس


