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 نــــــــــــلـعــــي  

وبالتعاون مع نقابة العالمي للقانون والتحكيم وحقوق االنسان والمجلس وق الم لكية الفكرية ــة حقـربي لحمايـــاد العــحــاإلت
 بية للتحكيم الدولي والهيئة العر وجمعية المحكمين االردنيين  نـــن األردنييـــالمحامي

 ةـــــامـعن إق
 

 
 

  6102كانون الثاني  62الى  62من   االردن -البحر الميت – فندق الموفنبيك

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

الباحثون القانونيون،  التجار،مات واالسماء التجارية، القضاة، المحامون، الصناعيون، لعالم سجلو ا  الفئات الم ستهدفة

 . ، الصيادلة والمهندسون  (IT)قطاع التكنولوجيا طلبة كليات الحقوق،  

 

 
هداف البرنامجأ  

 لكية الفكرية  .التعريف بقوانين الم 

 لكية الفكرية كنظام قضائي م تخصص  .التعرف على القواعد التي تحكم دعاوى الم 

  لكية  .الفكرية في النظام التحكيمياإلحاطة بأهمية قضايا الم 

 لكية الفكرية وآلية عمل الم حكم في إصدار األحكام المتعلقة بها  .معرفة إجراءات دعاوي تحكيم الم 

 مميزات البرنامج

 عن المركز  هصادر عربي معتمد المشارك الذي يجتاز البرنامج بنجاح ي منح شهادة م حكم ملكية فكرية

لكية الفكرية ونقابة المحامين األردنيين و جمعية  وم صادق عليها من اإلتحاد العربي لحماية حقوق الم 

والمجلس الدولي للقانون والتحكيم وحقوق .و الهيئة العربية للتحكيم الدولي المحكمين االردنيين

 .االنسان 

  عتمداً لدى ي درج اسم المشارك الذي يجتاز البرنامج بنجاح ضمن م حكمي المركز وي عتبر عضواً م حكماً م 

لكية الفكرية  .الدول األعضاء في اإلتحاد العربي لحماية حقوق الم 

  الم حاضرون في البرنامج هم نخبة من أساتذة الجامعات ورجال القانون والضالعين بمجاالت التحكيم

لكية الفكرية   .والم 

 نجوم إطالالت  5الـ  ذو يوفر ،  االردن  – ك البحر الميتاالقامة في فندق منتجع وسبا الموفنبي

أخفض بقعة  يقع في منطقة شواطئ البحر الميت. ظروف إقامة راقية ًو   .بانورامية على البحر الميت

 .على وجه االرض 

 

 

 

  ساعة بحث" 55"ساعة تدريبية، باإلضافة إلى " 03"يتكون البرنامج من. 

 .علماً أن المقاعد محدودة 4352فبراير  51اإللتحاق بالبرنامج يوم الخميس آخر موعد لتقديم طلبات 
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عربي معتمد برنامج محكم ملكية فكرية هداف و مزايا أ  

 هداف البرنامج أ: 
منازعات الملكية تنمية المهارات القانونية المتعلقة باليات فصل  و الفكرية التعريف بقوانين الملكية -5

 .الفكرية بالتحكيم
    .بيان معوقات فصل منازعات الملكية الفكرية بصورة مستعجلة  -4
   .االثار االقتصادية الختصاص المحكم في منازعات الملكية الفكرية -0
 .التعرف على القواعد التي تحكم دعاوى الملكية الفكرية كنظام قضائي متخصص -2
 . اإلحاطة بأهمية قضايا الملكية الفكرية في النظام التحكيمي -5
  .معرفة إجراءات دعاوى تحكيم الملكية الفكرية و آلية عمل المحكم في إصدار األحكام المتعلقة بها -6

 

 عربي معتمد  مواضيع برنامج محكم ملكية فكرية: 
 :على ثالث مراحلعربي معتمد يشتمل برنامج محكم ملكية فكرية 

  التعريف بالملكية الفكرية: المرحلة األولى : 
/ الملكيوة الفكريوة التنظويم الودولي لحمايوة حقووق   /مفهوم الملكية الفكرية ،  صوور الملكيوة الفكريوة -: ) محاورها

 (التنظيم االردني لحماية حقوق الملكية الفكرية/ التنظيم العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية 

 منازعات الملكية الفكرية: المرحلة الثانية:  
منازعوات /مفهوم المنازعة في اطار الملكية الفكرية ، منازعات الملكية الفكرية التي يجوز فيها التحكويم : محاورها

الصووعوبات التووي تثيرهووا منازعووات الملكيوة الفكريووة فووي مجووال تنووازع /  الملكيوة الفكريووة التووي ال يجوووز فيهووا التحكويم
حووواالت دراسوووية لتحليووول /تجنوووا  المنازعوووات / إعوووداد وتقيووويم وتحليووول المنازعوووات/ اسيـوووـةحــوووـاالت در/القووووانين 
 .المنازعات

 التحكيم: المرحلة الثالثة:  
اتفوواق /  قووانون التحكويم االردنوي وقوووانين التحكويم العربيوة ( /  النظوام النمووذجي ) قواعود اليونيسووترال : محاورهوا

المحكوم وكيفيوه إعوداده ) تشوكيل هيئوه التحكويم /  القانون الواجوا التطبيوق/ يمالمسائل القابلة للتحك/ التحكيم وآثاره
كتابة حكوم التحكويم والطعون بوالبطالن / إجراءات التحكيم ومستنداتها/ تسويه منازعات الملكية الفكرية( / واختياره 

لتحكوويم الحور و وورف الوسوائل األخوورى لفوض المنازعووات التحكويم الم سسوي وا/رد المحكموين /وتنفيوذ حكوم التحكوويم
تدريا على التحكيم فوي اطوار  –التحكيم في اطار منظمة التجارة العالمية -التحكيم في اطار الوايبو/التحكيم الدولية 

تقووديم بحوث فووي احود موضوووعات /حوواالت دراسوية لقضووايا تحكيميوة/االتحواد العربوي لحمايووة حقووق الملكيووة الفكريوة 
 .ات اإلتصال والتواصل عند المحكم، إدارة جلسات التحكيمتحكيم الملكية الفكرية ، تنمية مهار
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 مزايا البرنامج: 
 

يمنح المشارك شهادة حضور صادرة عن المركز ومصادق عليها من اإلتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ونقابة  .5

المجلس العالمي للقانون مدة من ي وشهادة معتالهيئة العربية للتحكيم الدول جمعية المحكمين االردنيين والمحامين األردنيين و

 .والتحكيم وحقوق االنسان 

دة محكم ملكية هو شرط للحصول على شها المركز فيالتقيم  لجنة قبل من اجازته يتم بحث المشاركة في البرنامج بنجاح وتقديم .4

 . فكرية عربي معتمد

 .شهادة محكم ملكية فكرية عربي معتمد في قوائم المحكمين لدى المركزيدرج اسم المشارك الذي يمنح  .0

 .ساعة تدريبية  43يتكون البرنامج من  .2

أالف كلمة، في أي من مواضيع البرنامج  ثمانيةساعة تدريبية إضافية إذا قّدم بحثاً ال يقل عن  45 يحصل المشارك على .5

فة محكم ملكية فكرية عربي وهذا شرط للحصول على ص .في مركز التحكيم المتخصصة بعد إجازتها من قبل لجنة التقييم العلمية

 .معتمد للمركز

يتم نشر األبحاث المميزة على الموقع االلكتروني لمركز التحكيم ، ويتم التوصية من المركز بنشر البحث في مجلة نقابة  .6

 .عن المركز تصدرالمحامين، كما يتم نشره في النشرة السنوية التي 

                             

 البرنامج عدمو: 
 

 4356-5- 48ولغاية يوم الخميس الموافق  4356-5-46 الموافق الثاءثالسينطلق البرنامج يوم 

 

 . تاسعة صباحاً المحاضرات الساعة ال تبدأ 

 

 :  مالحظة*

 .دينار اردني  5333رسم التسجيل لالردني  -5

 .دوالر امريكي أو مايعادله باالردني  5533لغير االردني رسم التسجيل  -4

 فرع االردن  –لالعضاءالزمالء باالتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية % 53خصم  -0

 .االردنيين  حامين للم% 05خصم  -2

 . 43/5/4356موعد للتسجيل في هذا البرنامج هو المقاعد محدودة لذا فإن آخر   -5

 

 
 

لكية الفكرية لمزيد من المعلومات، ي رجى  :اإلتصال على مركز تحكيم اإلتحاد العربي لحماية حقوق الم 
 777309930 962+: خلوي 5817014 6 962+ :فاكس 5819728 6 962+: هاتف

www.facebook.com/acipjo1 

www.twitter.com/acipjo 
www.acipjo.org 

Email : fouad@acipjo.org 
Email : esraa@acipjo.org 

 

 

 

http://www.facok.com/intellectualpropebo
http://www.twitter.com/acipjo
http://www.acipjo.org/
mailto:fouad@acipjo.org
mailto:esraa@acipjo.org
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عربي معتمدفكرية  برنامج محكم ملكية  
62/0/6102إلى  0/6102/ المنعقد في الفترة من  26 

 اليـــوم األول

 
التاريخ/اليوم ترتيا  

 المحاضرات
 الوقت اسم المحاضر عنوان المحاضرة

 الثالثاء
62/0/6102  

 
 

 09:00-08:30 التسجيل واستالم الحقائا 

 01:11-09:00  االفتتاح 

00:11-01:11 استراحة   

 
 اوالً 

 

  مدخل إلى الملكية الفكرية
حسام لطفي/ د .المحامي أ  

(جمهورية مصر العربية )  

11:00-12:00 

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية 
 برن لحماية المصنفات األدبية والفنية

 
 ثانياً 

  (TRIPS) -بالتجارةاتفاقية الجوانب المتصلة 
حسام لطفي/ د .المحامي أ  

(جمهورية مصر العربية )  

12:00-01:00 

تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية في الوطن 
العربي ومدى تأثرها وانسجامها مع اإلتفاقيات 

 الدولية
 01:15-01:00 استراحة خفيفة

 
 ثالثاً 

 اتفاقية الوايبو
(والتسجيالت الصوتية حق المؤلف، فناني األداء)  

 
حسام لطفي/ د .المحامي أ  

(جمهورية مصر العربية )  

01:15-02:15 
 

الرسوم والنماذج الصناعية، )  اتفاقية  الوايبو
(ع، العالمة التجاريةرابراءة اإلخت  

 
 رابعاً 

ية الفكرية في ظل قوانين المنافسهاإلستغالل التجاري لحقوق الملك  
الملكية الفكرية بقانون المنافسةوعالقة قوانين   

حسام ابو رمان / المحامي أ   
(المملكة االردنية الهاشمية )  

02:15-03:15 

 04:15-03:15  داء

 التقاضي في حقوق الملكية الفكرية خامساً 
المحاكم المختصة، إجراءات التقاضي، أنواع 

 الحماية في القضاء
 

 
فياض القضاة/ د .المحامي أ  

(االردنية الهاشميةالمملكة )  

04:15-05:15 

 نظام مدريد للتسجيل الدولي  - سادساً 
 نظام الهاي إليداع الرسوم والنماذج الصناعية -

 

 
حسام لطفي/ د .المحامي أ  

(جمهورية مصر العربية )  

05:15-06:15 

 (انتهاء اليوم االول ) 
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 اليـــوم الثاني

 االربعاء
62/0/6102  

 
 

 اوالً 

 

 
حقوق الملكية الصناعية في  عملية تطبيقات    

منال الصعوا/د.المحامية أ  
 

(المملكة االردنية الهاشمية)  

 

09:00-10:00 
 

  

 - التحكيم ماهية  ثانياً 
 المميزات والعيوب، والفرق بينه وبين القضاء
 الوساطة ،أنواع التحكيم ، مشارطة التحكيم

 

أسامة / المحامي االستاذ 
البيطار موسى   

(المملكة االردنية الهاشمية)  

10:00-11.30 

ة ــــاستراح  11.30-11.45 

 ثالثاً 
 

 خصومة التحكيم واجراءاته وحكم التحكيم
 بطالن حكم التحكيم وتنفيذه

أسامة / المحامي االستاذ 
 موسى البيطار 

(المملكة االردنية الهاشمية)  

11.45-1.45 

ةــــاستراح  1:45-02:00 

 -التحكيم في فض نزاعات الملكية الفكرية رابعاً 
نظام التحكيم في المنظمة العالمية للملكية    

عمر الجازي./ د .أ المحامي  
(المملكة االردنية الهاشمية)  

02:00-3.30 

 03:30  داء 

 (انتهاء اليوم الثاني ) 

 

 اليـــوم الثالث
التاريخ/اليوم ترتيا  

 المحاضرات
المحاضراسم  عنوان المحاضرة  الوقت 

 الخميس
62/0/6102  

 
 أوالً 

 -التحكيم عبر وسائل االتصال الحديثة
 .قانونية عقود التحكيم -

 .آلية تقديم البيانات -
.كيفية إصدار حكم التحكيم-  

 
 النائا . أ المحامي

مصطفى يا ي .د  
(المملكة االردنية الهاشمية)  

09:00-10.30 

 10.45-10.30  ةــاستراح

 
 ثانياً 

:تحكيم عملية وتتضمن جلسة  
 .أصول صياغة إتفاقيات التحكيم -

.أصول صياغة العقود محل التحكيم - 

ياسر شقير/ المحامي األستاذ  

 
(المملكة االردنية الهاشمية)  

10.45-12 

ة ـــاستراح  12:00-12.15 

:تابع جلسة تحكيم عملية وتتضمن ثالثاً  - 
 .أصول صياغة مذكرات التحكيم-

.أحكام التحكيمأصول صياغة  - 

راتا / المحامي االستاذ
هالنوايس  

(المملكة االردنية الهاشمية)  

12:15-02:30 

التخريج    03:30-02:30  داء  +

 (انتهاء اليوم الثالث )
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 *نموذج اشتراك لبرنامج محكم ملكية فكرية عربي معتمد  6102

........................................................................................................................ ((باللغة العربيةباللغة العربية))اسم المشارك اسم المشارك     .......................................................................................................................................................................... ))  

....................................................................................................   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  ((نجليزيةنجليزية��باللغة اباللغة ا))اسم المشارك اسم المشارك ))                                                           

.............................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

( ( ارفاق صورة الهوية او جواز السفر ارفاق صورة الهوية او جواز السفر ) ) ( ( كتابة االسم استنادا للهوية او جواز السفر لغير االردني كتابة االسم استنادا للهوية او جواز السفر لغير االردني : ) : ) مالحظة مالحظة  **  

    ..................................................................................................................................................................................................................: .............................................................................: .............................................................................يةيةالجنسالجنس

......................................................................:........................................:........................................الوظيفةالوظيفة................:.................. :.................. التخصص التخصص .................................... ....................................   ::الدرجة العلمية الدرجة العلمية    

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  الخبرات العمليةالخبرات العملية   

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

  ....................................................................................................:............................................................................................................................:............................................................................................................................  ييبريد االلكترونبريد االلكترونالال                  

                    

  ....................................................................................................................:............................................................................................................................:............................................................................................................................  رقم الهاتفرقم الهاتف                    

  

  ..........................................................................................................:............................................................................................................................:............................................................................................................................  الفاكسالفاكسرقم رقم   

                      

  ............... ............... ..............................................................................................................................................................................................................................................:......................................:......................................  للرقم الهاتف النقارقم الهاتف النقا                

  

بالتنستتتتتتي  بالتنستتتتتتي    اذا كنتتتتتت  مرقتتتتتت  متتتتتتك قبتتتتتتا جهتتتتتتة الرجتتتتتتا  ذكتتتتتتر استتتتتتمها وارفتتتتتتاق كتتتتتتتا    تتتتتتياذا كنتتتتتت  مرقتتتتتت  متتتتتتك قبتتتتتتا جهتتتتتتة الرجتتتتتتا  ذكتتتتتتر استتتتتتمها وارفتتتتتتاق كتتتتتتتا    تتتتتتي                      
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

 * رسوم االشتراك في الدورة:-

 .دينار اردني  0111رسم التسجيل لالردني * 

 .دوالر امريكي أو مايعادله بالدينار  0011التسجيل لغير االردني رسم * 

 .فرع االردن  –لالعضاءالزمالء باالتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية % 01خصم  *

 . حامين االردنيينللم% 50خصم  *

 
  

  

  --( ( عشا  عشا    ––غدا  غدا    ––اف ار اف ار ) ) مع ثالث وجبات مع ثالث وجبات   51125112//  11/ /   5252  --5252  ليالي ليالي االقامة بالفندق لمدة ثالثة االقامة بالفندق لمدة ثالثة   --: ) : ) السعر السعر   يشمايشما**

  ( .( .والحصول على كافة الوثائق والحقيبة العلمية والحصول على كافة الوثائق والحقيبة العلمية   ––واستخدام كافة مرافق الفندق طيلة أيام الدورة واستخدام كافة مرافق الفندق طيلة أيام الدورة 
  

 *طرق دفع الرسوم :-

  ..نقدا نقدا * *                   

              

  ((الصويفية الصويفية فرع فرع ) ) حوالة مصرفية  الى البنك العقاري المصري العربي  ،حوالة مصرفية  الى البنك العقاري المصري العربي  ،* * 

  مركز تحكيم االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية مركز تحكيم االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية : : اسم الحسا  اسم الحسا  

  AARRLLBBJJOOAAMM    SSWWIIFFTT--  33111122550000  : :   رقم الحسا رقم الحسا                           

  IIBBAANN  ((JJOO1199  AARRLLBB  00000044  00000055  00220033  11112255  00007700  0022)): : الرقم الدولي الرقم الدولي                                             

  

  ( ( فاكس او ايميا فاكس او ايميا .).)يرجى ارفاق فيشة االيداع مع نموذج التسجيا يرجى ارفاق فيشة االيداع مع نموذج التسجيا : : مالحظة مالحظة **

  

                                      
  

  

  ....................................................................................................التوقيع التوقيع .     .     أّن المعلومات الواردة أعاله صحيحة أّن المعلومات الواردة أعاله صحيحة ..........................................  ..........................................  أقرّ أنا أقرّ أنا 


