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قواعد المنتدى

ق منتدى الويبو لقضاة الملكية الفكرية  حرصًا على تعزيز الحوار المفتوح بين القضاة، سيطبِّ
»قاعدة دار تشاتام«. فيجوز للمشاركين استخدام أي معلومات ُعرضت خالل المناقشات 

في المنتدى، ولكن دون الكشف عن هوية أو انتماء أي متحدث أو مشارك آخر.

ويشارك المتحدثون بصفتهم الشخصية وال يعربون سوى عن آرائهم الشخصية 
التي ال تتفق بالضرورة وآراء أمانة الويبو أو الدول األعضاء في الويبو.

ولن ُيتاح أي بث شبكي مفتوح للمنتدى.

شكر وتقدير

يسترشد معهد الويبو القضائي في عمله بتوجيهات مجلس 
القضاة االستشاري للويبو الذي يضّم األعضاء التاليين:

أنابيل بينيت، قاضية سابقة بمحكمة أستراليا الفدرالية، سيدني، أستراليا )الرئيسة(؛ كولين 
بيرس، قاٍض لورد بمحكمة االستئناف في إنجلترا وويلز، لندن، المملكة المتحدة؛ سعاد 

الفرحاوي، قاضية ومستشارة بمحكمة النقض، ومديرة تكوين الملحقين القضائيين 
والقضاة بالمعهد العالي للقضاء، الرباط، المغرب؛ كالوس جرابينسكي، قاٍض بمحكمة 

العدل الفيدرالية، كارلسروه، ألمانيا؛ لي جيان، نائب رئيس القضاة في شعبة حقوق 
الملكية الفكرية، محكمة الشعب العليا في الصين، بيجين، الصين؛ تاتي ماكغوكا، 

قاٍض بمحكمة االستئناف العليا، بلومفونتين، جنوب أفريقيا؛ ماكس المبرت انديما 
إيلونغوي، قاضي، نائب المدير المسؤول عن المقاضات في المجاالت اإلدارية والمالية 

ومجال الحسابات، وزارة العدل، ياوندي، الكاميرون؛ لودميال نوفوسيلوفا، رئيسة محكمة 
الملكية الفكرية، موسكو، االتحاد الروسي؛ كيثلين م. أومالي، قاضية، محكمة االستئناف 

االتحادية، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية؛ شيتارا رويشي رئيس قضاة 
سابق بالمحكمة العليا للملكية الفكرية، طوكيو، اليابان؛ مايتري سوتاباكول، رئيس 

محكمة االستئناف في القضايا المتخصصة، بانكوك، تايلند؛ ريكاردو غييرمو فيناتا مدينا، 
قاٍض بالدائرة السابعة المتخصصة في الدعاوي اإلدارية، المحكمة العليا لليما، بيرو.
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 األر�عاء
 نوفم�ب  10

 افتتاح المنتدى 13:15 – 13:00
  
 المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو)المدير العام، ، دار�ن تانغالس�د  

ال�ا  ، أس�ت ي
ال�ا الفدرال�ة، س�دئض مجلس القضاة ؛ رئ�سة أناب�ل بين�ت، قاض�ة سابقة بمحكمة أس�ت

 االستشاري لل��بو

 رئ�سة المراسم
ي م ، موظفة قانون�ة،ز�رجدينهال 

 عهد ال��بو القضائئ
  

اءات  : 1الجلسة  13:40 – 13:15  إدارة قضا�ا ال�ب
  
اءات منازعاتنظرة عامة ع� اله�ا�ل القضائ�ة وصناع القرار والعمل�ات الخاصة ب −   ال�ب

اءات:  التك��ن − ي منازعات ال�ب
ي �ض

 القضائئ
o  ض ك�ف �مكن للقضاة أن �كونوا ي إدارة قضا�اهم استباقيني

 �ض
o النظا�ي وغ�ي النظا�ي  التك��ن ق�مة 

  
 المتحدثون 

، الوال�ات  ي الفدرا�ي
؛ والمدير السابق للمركز القضائئ ي

ك�ي القضائئ ��ي فوغل، المدير التنف�ذي لمعهد ب�ي ج�ي
 المتحدة األم��ك�ة

ي  بي�ت س. مين�ل، أستاذ 
ك�ي كل�ة �ض ي  كل�ة  مدير و ؛ للقانون ب�ي

ك�ي القضائئ  الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، معهد ب�ي

ي 
، مديرة معهد ال��بو القضائئ ض  أون جو مني

  
اءاتأمام التحد�ات الخاصة   : 2الجلسة  14:30 – 13:40  إدارة القضا�ا المتعلقة بمنازعات ال�ب

  
اءات؟ (مثل، نطاق  −  ي إدارة منازعات ال�ب

ي يواجهها القضاة �ض كة الئت ما �ي التحد�ات المش�ت
اع، و اشستكاال  ض ض فصل الف، ونطاق ال�ض  ، وتق�ي الحقائق التقن�ة)اتإ� المحا�مة القضا�ا المحولبني

ي  − ي منازعات �عة وكفاءة وا�ساق الأن ت��د من  من شأنها ما �ي بعض الممارسات الئت
ي �ض

فصل القضائئ
اءات  ؟والمحا�مة وما بعد المحا�مةقبل المحا�مة  خالل مراحل ما ، ال�ب

ي تحول دون استخدامهاالقضا�ا دارة الخاصة إل دوات األ  تنف�ذ  فوائد  −  ، والعوائق الئت
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 الم�� 

ي اكينت جوردان، قاض بمحكمة االستئناف 
 الثالثة، ف�الدلف�ا، الوال�ات المتحدة األم��ك�ةلدائرة �ض

 المتحدثون

ال�ا ، أس�ت ي
ال�ة، س�دئض ، قاض بالمحكمة الفدرال�ة األس�ت  ست�فن بور�ي

ي �ي جوان
ض محكمة الشعب العل�ا، ، المل��ة الفك��ةحقوق  رئ��ي �شعبة ، قا�ض ض ب�جني  ، الصني

ي 
از�لساو باولو، ساو العدل �محكمة ب قاض، إدواردو أزوما ن��ش  باولو، ال�ب

، قاض�  هال�ت ي  د�ف�د أون�ت
، جنوب أف��ق�ابالن�ابة �ض ض  محكمة االستئناف العل�ا، بلومفونتني

  
اءات  : 3الجلسة  15:25 – 14:30 ي منازعات ال�ب

اء �ف  صناع القرار ودور الخ�ب
  
اءاتمن القضاة  �ستف�د ك�ف  −  ي قضا�ا ال�ب

اء �ض  ؟ الخ�ب
ي  ُ�ِلمك�ف  −

ي �شأنها؟القانون  بالمعارف حولالقا�ض
ي يتم التقا�ض اءات و�التكنولوج�ا المحددة الئت  �ب

ي إ�  يتوصلك�ف  −
ض  استنتاجهالقا�ض اء، ثم   عند وجود اختالف بني ك�ف �ف� هذا االستنتاج الخ�ب
 ؟عند تقد�م دوافعه

اءات مسألة قانون�ة  − مسألة البداهة ؟ هل الخطوة االبتكار�ة/ �ةأم مسألة وقائعهل تفس�ي مطالبة ال�ب
، ؟ وقائع�ةأم مسألة  �ةقانون ض / هيئة المحلفني ي

ي اتخاذ القرار و ما هو دور القا�ض
اء �ض ما هو دور الخ�ب

 ؟بتلك المسائلف�ما يتعلق 
  
 الم�� 

، قاض بمحكمة العدل الف�درال�ة، كارلسوە، ألمان�ا  كالوس جرابينس�ي

 ناالمتحدث

اءات، دا�جون، جمهور�ة كور�ا،  كيوهونغ�ي  ي محكمة ال�ب
 رئ�س القضاة �ض

، قاض�ة ض م. أوما�ي  ، واشنطن العاصمة، الوال�ات المتحدة األم��ك�ةالفدرال�ةمحكمة االستئناف ب كيثلني
  

 اختتام اليوم األول 15:30 – 15:25
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 الخم�س
 نوفم�ب  11

ي محادثة مع م�ّ�ي الجلساتآراء �شأن اليوم  13:20 – 13:00
 األول: المناقشان الرئ�س�ان �ف

  
 2المناقش الرئ��ي للجلسة  

ي ال قاض�ة ،تمار أفراحا�ي 
 إ�ائ�ل ،تل أب�ب ،المحل�ةمحكمة �ض

 3المناقش الرئ��ي للجلسة 

 أوتاوا، كندا، المحكمة الف�درال�ةب أنج�ال فورالنيتو، قاض�ة

ي محادثة مع م�ّ�ي الجلسات 
 �ض

 كينت جوردان
 كالوس جرابينس�ي 

  
ي مجال اإلدارة القضائ�ة للمل��ة الفك��ة 13:35 – 13:20

 عمل ال��بو �ف
  
 ةالمتحدث 

ي 
، مديرة معهد ال��بو القضائئ ض  أون جو مني

  
اءة  : 4الجلسة  14:30 – 13:35  إجراءات بطالن / إبطال ال�ب

  
ي مئت و − 

اءات؟الهذە العمل�ة تعالج مسألة بطالن مرحلة من  أي�ض  �ب
اض ع� المهلة الزمن�ة ل −  البطالنالع�ت
 )المراجعة اإلدار�ة والقضائ�ة( مطالبةبن�ة ال −
اع − ي النتائج غ�ي المتوقعة لالخ�ت

 النظر �ض
ي إجراءات البطالن الوزن االستدال�ي  −

 للتقار�ر الفن�ة �ض
 البطالن عن إجراءات التعدي إجراءات فصل −

  



 
 
 

نامج  ال�ب
 
 
 

4 

 الم�� 

��ي فوغل  ج�ي

 نو المتحدث

ض   المحكمة العل�ا للمل��ة الفك��ة، طوكيو، ال�ابانب قاض ،اساي كني

ض أباك و غوم�ي ي محكمة العدل لمجتمعات األنديز  ،هوغو رام�ي
 ، إ�وادوريتو ك ،قاض �ض

ي  ،شارلوت ماي
ي و�لز إل المحكمة العل�ا ب نائبة القا�ض

ا �ض  الممل�ة المتحدة ،لندن ،نجل�ت
  

اءات : 5الجلسة  15:25 – 14:30 ي قضا�ا التعدي ع� ال�ب
 اإلجراءات المتبعة �ف

  
اءات بوسائل مماثلةالالتعدي ع�  −   �ب

اءات الالتعدي المبا�ش وغ�ي المبا�ش ع�  −  �ب
 إثبات وقائع االنتهاك المزعوم −

  
 الم�� 

س ض ب�ي ا وو�لز، لندن، الممل�ة المتحدة، كولني ي إنكل�ت
 قاض� بمحكمة االستئناف �ض

 المتحدثون

 ليودم�ال نوفوس�لوفا، رئ�سة محكمة المل��ة الفك��ة، موسكو، االتحاد الرو�ي 

، الهند، راثيبا سينغ  قاض�ة بمحكمة دل�ي العل�ا، نيو دل�ي

مان بي�ت  اءات، محكمة مانها�م اإلقل�م�ة، ألمان�ا، توخ�ت ي غرفة ال�ب
 رئ�س القضاة �ض

  
ي  15:30 – 15:25

 اختتام اليوم الثايف
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 الجمعة

 نوفم�ب  12

 
ي آراء �شأن اليوم  13:20 – 13:00

ي محادثة مع م�ّ�ي الجلساتالثايف
 : المناقشان الرئ�س�ان �ف

  
 4المناقش الرئ��ي للجلسة  

 بمحكمة االستئناف، الهاي، هولندا قاض�ة رئ�س�ةر�ان كالدن، 

 5المناقش الرئ��ي للجلسة 

 كار�ن ج�ل�ت، النائب األول لرئ�س المحكمة القضائ�ة، ل�ل، فر�سا

ي محادثة مع م�ّ�ي الجلسات 
 �ض

��ي فوغل  ج�ي
س ض ب�ي  كولني

  
اءات المتعلقة بالمواد البيولوج�ة والص�دالن�ةمسائل  : 6الجلسة  14:00 – 13:20  ف��دة مرتبطة بمنازعات ال�ب

  
ي عالم اليوم؟ال جك�ف تعال − 

اءات البيولوج�ة والص�دالن�ة الحديثة �ض  �ب
o ي  ك�ف �عمل االستخدام

ي الثائض اءة  الطئب  ؟والتعديضمن حدود األهل�ة لل�ب
o  هو دور ب�انات ما بعد الن�ش وحجج المعقول�ة؟ما 

  
 الم��ة 

 أناب�ل بين�ت

 المتحدثان

ض � قاض� رئ��ي ، دو وا��ي  ، الصني ض  شعبة حقوق المل��ة الفك��ة، محكمة الشعب العل�ا، ب�جني

ي  ي رو�رتو رومانديئض
ي �ض

اءات، المنظمة األورو��ة  ، عضو قانوئض ي لل�ب ي المكتب األوروئب
مجالس االستئناف �ض

اءات، ميونيخ، ألمان�ا  لل�ب
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 التع��ضات  : 7الجلسة  14:40 –14:00
  
 التع��ضاتمبادئ وتحد�ات حساب  − 

 عق��ة؟التع��ض أم ال −
 لتحد�د التع��ضات تقد�م األدلة األساس�ة −

  
 الم��ة 

 راثيبا سينغ

 المتحدثان

غ، صام��ل غراناتا  ي أنت��رب، بلج�كا، ومحكمة العدل ببنلوكس، ل�سم�ب
 قاض� بمحكمة االستئناف �ض

 ، جمهور�ة كور�االمحكمة المحل�ة، دا�جو ب قاض� ، ك�م كوانغنام
  

اءات 15:20 –14:40  مائدة مستديرة: مستقبل إدارة قضا�ا ال�ب
  
 عن بعد) القضا�ا (إدارة  القضا�ا التكنولوج�ا و�دارة  − 

ي دفع األطراف إ� الوساطة؟منازعاتالسبل البد�لة لتس��ة ال −
ي �ض

 : ما مدى فعال�ة القا�ض
اءات أ��� فعال�ة من ح�ث التكلفة،  − ي �شأن ال�ب

ي جعل التقا�ض
ك�ف �مكن إلدارة القضا�ا أن �ساعد �ض

ة والمتوسطة؟ كات الصغ�ي  وال س�ما بالنسبة لل�ش
  
 الم��ة 

ض م. أوما�ي   كيثلني

 المتحدثون

 أناب�ل بين�ت
س  ض ب�ي  كولني

��ي فوغل  ج�ي
 كالوس جرابينس�ي 

 كينت جوردان
 راثيبا سينغ

  
 اختتام المنتدى 15:30 –15:20

  
 أناب�ل بين�ت 

 ماركو أل�مان، مساعد المدير العام، قطاع األنظمة اإل�كولوج�ة للمل��ة الفك��ة واالبتكار، ال��بو
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 المتحدثون
 تمار أفراحا�ي 

ي المحكمة 
قاض�ة �ض

المحل�ة، تل أب�ب، 
 إ�ائ�ل

ي  ُعينت القضا�ة 
أفراحا�ي �ف

ي عام  المحل�ةالمحكمة 
ي تل أب�ب �ف

. و�ــهذە 2012�ف
ي العد�د  ضمن قضاة المحكمة �شكل عن�ا الصفة، 

�ف
اءات، المن قضا�ا المل��ة الفك��ة، وخاصة قانون  �ب

عرض أمام المحكمة، و�ي واحدة من 
ُ
ي ت والقضا�ا اليت

ي إ�ائ�ل تتمتعان بالسلطة 
ف فقط �ف  لعقد محكمتني

ي 
اءات.  جلسات الطعن �ف  تشغلو قرارات مسجل ال�ب

ي  ض�ةأفراحا�ي منصب قا ةالقاض�
ي محكمة الصلح �ف

�ف
ف عا�ي   w.2012و  2003تل أب�ب بني

دى �دأت القاض�ة أفراحا�ي ح�اتها المهن�ة كمتدر�ة لو 
ي المحكمة العل�ا ا

ف �ف ي الدكتور إس. ل�فني
لقا�ف

ف ا ي نقابة المحامني
ي اإل�ائ�ل�ة وتم قبولها �ف

إل�ائ�ل�ة �ف
ي مكتب محاماة و  .1993عام 

ي العمل �ف
ة �ف لديها خ�ب

كة  ا كمستشارة قانون�ة ل�ش ي تل أب�ب وعملت أ�ض�
بارز �ف

IBM   .ص ي إ�ائ�ل واليونان وق�ب
 �ف

ي وت
ات حول  ةالقاض� ل�ت أفراحا�ي بانتظام محا�ف

ي دورات 
المل��ة الفك��ة ومواضيع قانون�ة أخرى �ف

ي منتد�
 .ات أخرىتدر�ب�ة قضائ�ة و�ف

 القانونأفراحا�ي من كل�ة  ةالقاض� تتخرجوقد 
ي القدس بامت�از، و�ي 

�ة �ف ا  ةحاصل بالجامعة الع�ب أ�ض�
ي القانون من جامعة ش�كاغو. 

 ع� ماجست�ي �ف

 أناب�ل بين�ت

ال�ا  قاض�ة سابقة بمحكمة أس�ت
ال�ا ، أس�ت ي

 الفدرال�ة، س�ديض

شغلت الس�دة أناب�ل بين�ت، 
مستشارة الدولة، والحاصلة 

ي محكمة 
، منصب قاض �ف ا�ي ف االس�ت ع� وسام ال�ش

ال�ا الفدرال�ة حيت مارس  ي 2016أس�ت
، وقامت بالنظر �ف

ي كل من 
العد�د من قضا�ا المل��ة الفك��ة أثناء عملها �ف

المحكمة االبتدائ�ة ومحكمة االستئناف، وكقاض�ة 
ي إقل�م العاص

ي المحكمة العل�ا �ف
ال�ة. إضاف�ة �ف مة األس�ت

ال�ا الفدرال�ة، شغلت  ي محكمة أس�ت
وقبل تعيينها �ف

ي المل��ة 
ف �ف منصب كب�ي المستشار�ن المتخصصني

كما تولت الس�دة بين�ت منصب رئ�س  . الفك��ة
ال�ا، ورئاسة المجلس  ي أس�ت

محكمة حق المؤلف �ف
ي للصحة والبحوث الطب�ة، وُعينت عضوا رئاس�ا  الوطيف

ي محكمة االستئناف ا
إلدار�ة. و�شغل حال�ا عدة �ف

مناصب، من بينها: رئ�س جامعة بوند؛ ورئ�س مجلس 
ي محكمة 

م �ف
�
ي نيو ساوث و�لز؛ ومحك

ف �ف مكافحة التمي�ي
التحك�م لأللعاب ال��اض�ة؛ ورئ�س الدائرة العقار�ة 
ال�ة للعلوم  ال�ا؛ ورئ�س المنظمة األس�ت لجنوب أس�ت

للبحوث والتكنولوج�ا النوو�ة؛ وعضو معهد جارفان 
الطب�ة؛ وعضو مجلس الرئ�سات التنف�ذ�ات؛ وعضو 

ي الجامعة 
المجلس االستشاري ل�ل�ة الحقوق �ف

ي هونغ كونغ
 .الصين�ة �ف

ي 
وحصلت القاض�ة بين�ت ع� درجة الدكتوراە �ف

ي القانون، 
ال��م�اء الحي��ة، كما حصلت ع� إجازة �ف

ي نيو ساوث و�لز  وع� الدكتوراە الفخ��ة من جامعيت
ال�ة.   والجامعة الوطن�ة األس�ت

س ض ب�ي  كولني

قاض� لورد بمحكمة 
ا  ي إنجل�ت

االستئناف �ض
وو�لز، لندن، الممل�ة 

 المتحدة

ف  ي محكمة االستئناف  ُعني
 �ف

�
س قاض�ا ف ب�ي ي كولني

القا�ف
ا وو�لز ونائب رئ�س  ي إنجل�ت

ي �ف
ي عام  القا�ف

ي �ف
المديف

2021 . 
ف  س إ� نقابة المحامني ي ب�ي

ي وانضم القا�ف
�ة �ف ف اإلنكل�ي

وأصبح  .ومارس قانون المل��ة الفك��ة 1990عام 
ي 

ي  .2008مستشارا� �ف
 لما 2010و�ف

�
، أصبح قاض�ا

ُ�عرف اآلن باسم محكمة شؤون المل��ة الفك��ة، 
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ي الممل�ة المتحدة. 
 لمحكمة حق المؤلف �ف

�
 ورئ�سا

ي عام 
ي المحكمة العل�ا 2013و�ف

س �ف ي ب�ي
ف القا�ف  ، ُعني

ي محا�م األعمال  )دائرة األموال(
ح�ث عمل �ف

ي عام 
ي المسؤول  2019والممتل�ات، و�ف

أصبح القا�ف
اءات. العن محكمة   �ب

ي 
س ع� شهادة البكالور�وس �ف ي ب�ي

وحصل القا�ف
�دج،  ي كام�ب

علوم المعادن والمواد من كل�ة داوننج �ف
ي لندن. 

ي �ف ي جامعة سييت
ي �ف

 وتل�ت التدر�ب القانويف

 ست�فن بور�ي 

الفدرال�ة قاض بالمحكمة 
ال�ا ، أس�ت ي

ال�ة، س�ديض  األس�ت

ي 
�ي قاض�ا �ف �عمل المستشار ب�ي
ال�ة  المحكمة الفدرال�ة األس�ت

ي دائرة الممارسات 2016منذ عام 
. و�صفته قاض�ا �ف

ي العد�د من 
الوطن�ة للمل��ة الفك��ة، قام بالنظر �ف

ي 
ي الدرجة األو� و�ف

قضا�ا المل��ة الفك��ة �ف
ي  

كث�ي من األح�ان بدور المّ��، االستئناف. واضطلع �ف
ي المؤتمرات 

فضال عن كونه باحثا، ومتحدثا �ف
 .والندوات �شأن المل��ة الفك��ة

ي بور�ي مهنة و 
ي المحكمة، مارس القا�ف

قبل تعيينه �ف
ي 

ونت وورث،  5المحاماة من غرف المحكمة �ف
ة من  ي الف�ت

، �ف ي
ي عام 2016حيت  1993س�ديف

. و�ف
ا للمستشار� 2007 ف كب�ي ي ُعني

ن. وأثناء عمله �ف
ي مجال المل��ة الفك��ة، 

المحاماة مارس العمل �ف
اءات، وحقوق المؤلف،  ي قضا�ا ال�ب

وتخصص �ف
والعالمات التجار�ة، والتصام�م، والمعلومات ال��ة. 

ي القضا�ا المتعلقة بالممارسات 
وقام بالنظر �ف

التجار�ة، وقانون المنافسة وقانون المستهلك، 
اءات والقانون اإلداري.   كما نظر العد�د من قضا�ا ال�ب

ي تناولت موضوعات من قب�ل، المواد الص�دالن�ة،  اليت
ها واالتصاالت السل��ة والالسل��ة  من  وغ�ي

 .الموضوعات التكنولوج�ا المتقدمة

ي بور�ي من كل�ة اآلداب والقانون، و 
تخ�ج القا�ف

ي عام 
ا ع� 1987جامعة س�ديف ، وحصل الحق�

ي القانون 
من كل�ة لندن للعلوم الماجست�ي �ف

االقتصاد�ة والس�اس�ة. كما حصل ع� شهادة دبلوم 

ال�ا ( ، أس�ت ) من مجلس امتحانات AMusAالموس��ت
ال�ة عام   . 1982الموس��ت األس�ت

 دو وا��ي 

قاض� رئ��ي �شعبة 
حقوق المل��ة الفك��ة، 
محكمة الشعب العل�ا، 

ض  ، الصني ض  ب�جني

ي 
ي دو �ف

حقوق المل��ة الفك��ة  شعبةعمل القا�ف
ي ب�

ف بمحكمة الشعب العل�ا �ف ف منذ عام جني ، الصني
، عمل  2010 ف ي  كفاحص. وقبل هذا التعيني

براءات �ف
لمكتب الحكو�ي للمل��ة ل التابع مجلس إعادة فحص

ف من  ي الصني
 ح�ث عالج، 2009إ�  2004الفك��ة �ف
اءاتلها عالقة بالقض�ة إدار�ة  150أ��� من   .�ب

ي د
ا من قضا�ا المل��ة الفك��ة قدم القا�ف و عدد�

، و��ش أ��� من  ف ي الصني
مقالة حول قانون  20البارزة �ف

 .المل��ة الفك��ة

ي الهندسة ال�ه��ائ�ة  حاصل ع� بكالور�وس وهو 
�ف

للعلوم  HuaZhongوالقانون من جامعة 
ي القانون من 

والتكنولوج�ا، ودرجة الماجست�ي �ف
ي ال، ودرجة Xiamenجامعة 

من  قانونماجست�ي �ف
ي Templeجامعة 

ا �ف ي التحق بها بصفته باحث�  ، اليت
 . DuPont إطار منحة برنامج

��ي   فوغلج�ي

المدير التنف�ذي لمعهد 
، والمدير  ي

ك�ي القضايئ ب�ي
ي 

السابق للمركز القضايئ
، الوال�ات  الفدرا�ي
 المتحدة األم��ك�ة

ي 
ي فوغل أول مدير تنف�ذي للمعهد القضايئ

ُ�عد القا�ف
. وقبل تول�ه هذا المنصب، عمل مديرا  ك�ي ي ب�ي

�ف
ي واشنطن العاصمة 

ي الفدرا�ي �ف
للمركز القضايئ

ي شمال 2011-2018(
ي دائرة محل�ة �ف

)، وقاض�ا �ف
ي الوال�ات المتحدة (

)، 2011-1998كال�فورن�ا �ف
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ي مقاطعة سانتا كالرا العل�ا 
)، 1998-1986( وقاض�ا �ف

ي المحا�م البلد�ة
 .(1986-1981) وأ�ضا قاض�ا �ف

ي 
ي فوغل منصب عضو هيئة التدر�س �ف

وشغل القا�ف
ي كل�ة 

ا �ف . وعمل محا�ف ي الفدرا�ي
المركز القضايئ

ي برنامج 
س �ف ي جامعة ستانفورد؛ ودرَّ

الحقوق �ف
ي الهيئة 

كال�فورن�ا للدراسات القضائ�ة المستمرة، و�ف
�ا؛ وعمل كعضو هيئة تدر�س القضائ�ة بكال�فورن

ة دولة أجنب�ة.  ي ع�ش ي أ��� من اثنيت
ي �ف

للتبادل القانويف
وحصل ع� درجة البكالور�وس من جامعة ستانفورد 

ي 
ي القانون من كل�ة 1971�ف

، وع� درجة الدكتوراە �ف
ي 

 .1974الحقوق بجامعة هارفرد �ف

ي فوغل العد�د من الجوائز؛ منها 
وقد ُمنح القا�ف
ي الهيئة القضائ�ة  جائزة الرئ�س

ة �ف ف للخدمات المتم�ي
ي كال�فورن�ا من جمع�ة قضاة كال�فورن�ا، وجائزة 

�ف
ي قانون المل��ة الفك��ة 

فانجارد لإلسهامات البارزة �ف
ي 

ي وال�ة كال�فورن�ا. و�ف
ف �ف ، 2002من نقابة المحامني

ي 
ف �ف حصل ع� تقدير خاص من نقابة المحامني

ە نموذجا  ي  مقاطعة سانتا كالرا لتسط�ي
ُ�حتذى به �ف

ي القضاء. 
اف �ف  التح�ي بأع� معاي�ي االح�ت

 أنج�ال فورالنيتو

قاض�ة بالمحكمة 
 الف�درال�ة، أوتاوا، كندا

ي  ُعينت
القاض�ة فورالنيتو �ف

المحكمة الف�درال�ة ال�ند�ة 
ي 

اير  26�ف ا منصب  2021ف�ب كاتبة . وقد شغلت سابق�
ي و  المحكمة

ي المحكمة قا�ف
الف�درال�ة إدارة القضا�ا �ف

ف قبل تعيينها  .لمدة عامني

 ةالقاض� تدرجتإ� المحكمة،  ا قبل انضمامهو 
ي جميع مجاالت دعاوى المل��ة الفك��ة 

فورالنيتو �ف
�ك مع كة  ك�ش   Dimock Stratton LLP �ش

ي المل��ة الفك��ة 
ا المتخصصة �ف كة  والحق� مع ال�ش

بانتظام أمام المحا�م . ومثلث  DLA Piperالقانون�ة
اف بها من قبل العد�د من الدالئل الف درال�ة وتم االع�ت

ي دعاوى 
ي كندا �ف

ي راجعها األقران كمحام�ة رائدة �ف اليت
ي ع� المل��ة الفك��ة، وع� وجه الخصوص 

عملها �ف
ي �شأن 

اءات. المجال التقا�ف إ� نقابة  وانضمت�ب

ي عام 
ي أونتار�و �ف

ف �ف محام�ة وكانت  1998المحامني
ي ال�ب  مسجلة

 .تجار�ةالعالمات وال اءاتمتخصصة �ف

ي  و�ي رئ�سة سابقة لقسم المل��ة الفك��ة الوطيف
ي لجنة مستخد�ي  بنقابة

ف ال�ند�ة، وعضو �ف المحامني
ي االمل��ة الفك��ة 
لمحكمة الف�درال�ة وممثلة قسم �ف

ي 
ف والمحا�م  نقابةالمل��ة الفك��ة �ف المحامني

ي كانت زم�لة و الف�درال�ة. 
معهد المل��ة الفك��ة �ف

ي 
عد . ف�ه ال�ندي ورئ�سة سابقة للجنة التقا�ف

ُ
وت

 Haroldمحاورة القاض�ة فورالنيتو إحدى مؤس�ي 
G. Fox المل��ة  المحاورة الوح�دة حول، و�ي

ي كندا، 
ها لمدة تشغلت منصب رئ�س ح�ثالفك��ة �ف

 .ع�ش سنوات

ي جامعة ما�ماس�ت  ا فورالنيتو تعل�مه ةالقاض� وتلقت
�ف

ي  (بكالور�وس
ال��م�اء الحي��ة، بامت�از مع العلوم �ف

ف )، والجامعة الغ���ة 1991 عام مرتبة ال�ش
ي  (ماجست�ي 

 1993 عام ال��م�اء الحي��ة العلوم �ف
ي القانون عام

 ). 1996 و�كالور�وس �ف

 كار�ن ج�ل�ت

النائب األول لرئ�س 
المحكمة القضائ�ة، ل�ل، 

 فر�سا

القاض�ة كار�ن ج�ل�ت 
ي المحا�م العاد�ة

 (ordre judiciaire) قاض�ة �ف
ي فر�سا. 

ا إ� محكمة ل�ل و �ف انضمت مؤخر�
ي الدعاوي المستعجلةالقضائ�ة 

 .للبت �ف

ي القانون  ةج�ل�ت كأخصائ� ةالقاض� تتدر�و 
�ف

ي وعمل
ي العد�د من المحا�م منذ عام  تالمديف

�ف
1993،  . ي

ي مسائل القانون المديف
من و وخاصة �ف

ا   ،2021إ� أغسطس  2014سبتم�ب  كانت عضو�
ي 

الثالثة لمحكمة بار�س االبتدائ�ة  الدائرة�ف
و�ي  ،(المعروفة اآلن باسم المحكمة القضائ�ة)

ي مسائل المل��ة الفك��ة.  محكمة
متخصصة �ف

 استئثار�ةتتمتع المحكمة �سلطة قضائ�ة وطن�ة و 
اءات (الفر�س�ة واألورو��ة)الع�  والعالمات  ،�ب

ي  والتصام�مالتجار�ة 
التحاد  االجماع�ة �ف

، ي ي مع  تقاسمتوقد  األورويب
االختصاص القضايئ
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ع�ش محا�م فر�س�ة أخرى �شأن حقوق المل��ة 
الفك��ة األخرى (العالمات التجار�ة والتصام�م 

 .الفر�س�ة)المؤلف  وحقوق

تتعاون القاض�ة كار�ن منذ عدة سنوات مع و 
"المدرسة الوطن�ة للقضاة" وال��بو لتقد�م 

ي مجال ال اتتدر�ب
 مل��ة الفك��ة. �ف

ض أباك و غوم�ي  هوغو رام�ي

ي محكمة العدل 
قاض �ض

كيتو،  ،لمجتمعات األنديز 
 إ�وادور

ي محكمة 
ي �ف

ا كقا�ف ف حال�� ي غوم�ي
�عمل القا�ف

شغل منصب رئ�س ز. و األندي لمجتمعاتالعدل 
ا و . 2019إ�  2016من  تلك المحكمة شغل سابق�

ا من  ي بلدە األص�ي  المناصبعدد�
و،  �ف منها ب�ي

ي للجنة المنافسة الحرة،  ف التقيف منصب األمني
ومحكمة الدفاع عن المنافسة، وكذلك نائب 
رئ�س لجنة حما�ة المستهلك التابعة للمعهد 
ي للدفاع عن المنافسة وحما�ة المل��ة  الوطيف

و ي ب�ي
 .الفك��ة �ف

ة لشغله منصب  ا بخ�ب ف أ�ض� ي غوم�ي
و�تمتع القا�ف

ي وزارة العدل
وحقوق  مدير الشؤون القانون�ة �ف

و، فضً� عن ترأسه مجلس مديري  ي ب�ي
اإل�سان �ف

و. كما  ي ب�ي
ي و�نفاذ القانون �ف وكالة التقي�م البييئ

ي 
عمل أستاذا� للقانون اإلداري وقانون المنافسة �ف

و  جامعة سان ماركوس الوطن�ة، وجامعة ب�ي
للعلوم التطب�ق�ة، والجامعة الباب��ة ال�اثول�ك�ة 

و ي ب�ي
 .�ف

ي غوم
ي جامعة سان ودرس القا�ف

ف القانون �ف �ي
ماركوس الوطن�ة، وحصل ع� درجة الماجست�ي 

و للعلوم التطب�ق�ة.  ي القانون من جامعة ب�ي
 �ف

 كالوس جرابينس�ي 

قاض بمحكمة العدل 
 الفدرال�ة، كارلسوە، ألمان�ا

ي كالوس 
عمل القا�ف

ي محكمة العدل االتحاد�ة األلمان�ة
 جرابينس�ي �ف

(Bundesgerichtshof)  وهو 2009عام منذ .
ة ي الشعبة المدن�ة العا�ش

 .X)) عضو �ف
Zivilsenat  ،ي تختص، ضمن جملة أمور اليت

اءة. وقبل  ي مسائل المنازعات �شأن ال�ب
بالنظر �ف

أن �شغل هذا المنصب، كان رئ�س قضاة محكمة 
ة من  ي الف�ت

ي دوسلدورف �ف
إ�  2001المقاطعة �ف

، ح�ث ترأس الشعبة المدن�ة المعن�ة 2009
ي أساس

اءات. عمل القا�ف اعات المتعلقة بال�ب ف  بال�ف
�
ا

ي دوسلدورف 
ي محكمة االستئناف �ف

جرابينس�ي �ف
ة من  ي الف�ت

ي 2001-2000�ف
، و�احثا قانون�ا �ف

ة من  ي الف�ت
إ�  1997محكمة العدل االتحاد�ة �ف

ي 2000
ي المحكمة الجزئ�ة �ف

، وقاض�ا �ف
ة من  ي الف�ت

 .1997إ�  1992دوسلدورف �ف

ي ج
ي جامعات ودرس القا�ف

رابينس�ي القانون �ف
ي 

 �ف
�
ي جن�ف وكولون�ا، وكان مساعدا� جامع�ا

ت��ر �ف
ي كتابة التعليق ع� 

جامعة ت��ر. وشارك �ف
اءات" ( ، Benkard"االتفاق�ة األورو��ة لل�ب

Europäisches 
Patentübereinkommen �والتعليق ع ،(

ي (
اءات األلمايف ، Benkard,10th edقانون ال�ب

Patentgesetz كما كتب العد�د من المقاالت .(
اءات واإلجراءات المدن�ة والقانون  �شأن قانون ال�ب
ا ما ُ�طلب إل�ه التحدث عن  الدو�ي الخاص، وكث�ي

ي المؤتمرات الوطن�ة 
قانون المل��ة الفك��ة �ف

 والدول�ة. 
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 صام��ل غراناتا

قاض� بمحكمة االستئناف 
ي أنت��رب، بلج�كا، 

�ض
 ومحكمة العدل ببنلوكس،

غ  ل�سم�ب

ي محكمة استئناف أنت��رب 
ي غراناتا �ف

�عمل القا�ف
غ). كما  ي محكمة بن�لوكس (ل�سم�ب

(بلج�كا)، و�ف
ي مجلس الطعن الموسع 

ي �ف أنه عضو خار�ب
اءات ي لل�ب وقبل تعيينه  .(EPO) للمكتب األورويب

ي مجال المل��ة 
 �ف

�
 ووس�طا

�
، عمل محام�ا

�
قاض�ا

ي الجامعة
 �ف

�
ال�اثول�ك�ة  الفك��ة، ومساعدا� جامع�ا

 .للقانون (لوفان، بلج�كا)

ي مجلس بن�لوكس 
ي جراناتا عضو أ�ضا �ف

القا�ف
ي المجلس 

للمل��ة الفك��ة، وعضو دائم �ف
االستشاري الفدرا�ي البلج��ي للمل��ة الفك��ة 

ي 
(قسم المل��ة الصناع�ة). وكان عضوا� �ف

اءات  ي التابعة لمحكمة ال�ب
مجموعة اإلطار القانويف

: قواعد اإلجراءات 1جموعة الفرع�ة الموحدة (الم
: قواعد 6الخاصة بالمحكمة والمجموعة الفرع�ة 

ي "ف��ق 
ا عضو �ف الوساطة والتحك�م). وهو حال��

خ�ص  ي ب�ت ي المعيف اء مفوض�ة االتحاد األورويب خ�ب
اءات األساس�ة المع�ار�ة وتقي�مها  ."ال�ب

اءة  ي تأل�ف "ال�ب
ي جراناتا �ف

وشارك القا�ف
اءات الموحدة" (كل��ر الموحدة" و"محكم ة ال�ب

 ، ك 2017للقانون الدو�ي ي المنشور المش�ت
)، و�ف

ي الهاي 
ف ال��بو/مؤتمر القانون الدو�ي الخاص �ف بني

ي القانون الدو�ي الخاص بقانون 
"عندما �لت�ت

ا ما  -المل��ة الفك��ة  دل�ل للقضاة"، كما أنه كث�ي
ي المناسبات الوطن�ة والدول�ة 

�شارك كمتحدث �ف
 قة بالمل��ة الفك��ة. المتعل

 

 كينت جوردان

قاض بمحكمة االستئناف 
ي الدائرة الثالثة، 

�ض
ف�الدلف�ا، الوال�ات 
 المتحدة األم��ك�ة

ف  ي   ُعني
ي  كينتالقا�ف

ي جوردان للعمل كقا�ف
�ف

ي عام الدائرة 
ي الوال�ات المتحدة  2006الثالثة �ف

�ف
ا األم��ك�ة ا محل�� ي جوردان قاض��

ي . وكان القا�ف
�ف

. 2006إ� عام  2002مقاطعة د�الو�ر من عام 
ي جوردان   ،أدوارە القضائ�ة بدء قبلو 

كان القا�ف
مساعد المد�ي العام للوال�ات المتحدة ورئ�س 

ي مكتب المد�ي العام األم���ي  ةالمدن� الشعبة
�ف

ي مجالس إدارات ا الحق وعملد�الو�ر.  لمقاطعة
�ف

كة محاماة  ي �ش
�ك �ف كات الخاصة وك�ش ال�ش

Wilmington بوال�ة د�الو�ر. 

ي جوردان أستاذو�عمل 
ي ا ا مساعد ا القا�ف

لقانون �ف
ي جامعة بنسلفان�ا وجامعة فاندر��لت

و�شغل  ،�ف
ا منصب رئ�س مجلس أمناء مؤسسة  حال��

American Inns of Court Foundation، 
ي مجالس إدارات منظمات أخرى غ�ي 

وكذلك �ف
 .ر�ح�ة

ي جوردان ع� درجة و 
البكالور�وس حصل القا�ف

ي االقتصاد عام 
من جامعة ب��غهام يونغ  1981�ف

ي القانون عام 
من جامعة جورج  1984ودكتوراە �ف

 تاون. 

 �ي جوان

�شعبة  ةرئ�س� ةقاض�
حقوق المل��ة الفك��ة، 
محكمة الشعب العل�ا، 

ض  ، الصني ض  ب�جني

ي محكمة  رئ�س�ةالقاض�ة �ي قاض�ة  ُعينت
�ف

ي  المل��ة الفك��ة التابعة لمحكمة الشعب العل�ا 
�ف
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ي عام 
ف �ف ف 2020الصني شغلت  ،. وقبل هذا التعيني

ة  ي جامعة �سينغهوا: محا�ف
المناصب التال�ة �ف

وأستاذة مساعدة ونائبة مدير العلوم االجتماع�ة 
ي   �ةواإلدار 

الدول�ة للدراسات  Shenzhen كل�ة�ف
خ�ص التكنولوج�ا. اونائب مدير مكتب تر العل�ا 

ي مجال 
ا من المشار�ــــع البحث�ة �ف كما قادت عدد�

فت العد�د من المنشورات  ،المل��ة الفك��ة
�
وأل

ي ذلك 
حول موضوعات المل��ة الفك��ة بما �ف

جم  ةالدراسات وال�تب (كرئ�سة تح��ر أو م�ت
 .) ومقاالت صحف�ةةمشارك

ي  ا منذ انضمامهو 
 إ� محكمة المل��ة الفك��ة �ف

ما ة �ي القاض� عالجت ،لشعب العل�ا محكمة ا
ي  تقض�ة وشارك 100رب ا�ق

ي �ف
أ��� من  البت �ف

ي ذلك قضا�ا  ،قض�ة 200
اءات المدن�ة البما �ف �ب

اءات اإلدار�ة وقضا�ا األنواع النبات�ة الوقضا�ا  �ب
الجد�دة وقضا�ا مكافحة المنافسة غ�ي العادلة 

 .وقضا�ا االحتكار

ي  ةحاصل �ي  ةالقاض�و 
ع� درجة البكالور�وس �ف

 ،للتكنولوج�ا  Hefeiالهندسة من جامعة 
ي القانون من جامعة  اتودرج

 Tsinghua�ف
ي القانون) ومن جامعة 

(بكالور�وس وماجست�ي �ف
ف (دكتوراە �جب قانون المل��ة  تتمحور حولني

 الفك��ة). 

 ر�ان كالدن

بمحكمة  قض�ة رئ�س�ة
االستئناف، الهاي، 

 هولندا

ي ُعّينت 
القاض�ة كالدن �ف

ي سبتم�ب 
ي الهاي �ف

، 2013محكمة االستئناف �ف
ي ُتعيف  وترأست لمدة خمس سنوات الشعبة اليت

ي ذلك قضا�ا 
بجميع قضا�ا المل��ة الفك��ة، بما �ف

اءات ، فإنها تتو� قاض�ة رئ�س�ةو�صفتها  .ال�ب
اءات . اآلن �شكل أسا�ي القضا�ا المتعلقة بال�ب

ي يوليو 
ي محكمة العدل ، ُعّينت ق2018و�ف

اض�ة �ف

ي قرارات 
ي الطعون �ف

ي بن�لوكس، ح�ث ُينظر �ف
�ف

ي بن�لوكس
 .مكاتب العالمات التجار�ة �ف

وانضمت القاض�ة كالدن ألول مرة إ� هيئة 
ي عام 

، عندما أصبحت قاض�ة 2002المحكمة �ف
ي محكمة مقاطعة الهاي، ح�ث انضمت إ� 

�ف
اءات ة من عام . غرفة ال�ب ي الف�ت

إ�  2005و�ف
ي عام 2008نتصف عام م

، كانت قاض�ة (و�ف
ي محكمة مقاطعة 2007

، ُعّينت نائبة للرئ�س) �ف
ي الشعبة الجنائ�ة

ثم عادت بعد ذلك  .هارلم، �ف
ي محكمة مقاطعة 

إ� شعبة المل��ة الفك��ة �ف
ست هذە الشعبة منذ عام 

�
)، 2009الهاي (وترأ

ت جميع أنواع قضا�ا المل��ة الفك��ة، 
�
ح�ث تول
اءاتو�ن كان أ  .غلبها قضا�ا تتعلق ال�ب

، عملت القاض�ة  ي
ي الجهاز القضايئ

وقبل تعيينها �ف
كة  دام مع �ش ف بأمس�ت ي نقابة المحامني

كالدن �ف
، ح�ث انضمت أوً� إ� قسم Stibbe المحاماة

كات  قانون ال�ش
�
 .المل��ة الفك��ة، ومارست أ�ضا

وتخّرجت القاض�ة كالدن من جامعة ال�دن عام 
ع� درجة الماجست�ي من وتحصلت  1989

ي  .1990جامعة لندن عام 
و�شارك بانتظام �ف

اءات  المؤتمرات الوطن�ة والدول�ة �شأن قانون ال�ب
ي كلمات فيها. 

 والقضا�ا ذات الصلة، وتل�ت

ض   اساي كني

قاض بالمحكمة العل�ا 
للمل��ة الفك��ة، طوكيو، 

 ال�ابان

ي آساي منصب قاض� منذ عام 
شغل القا�ف

ة  1991 ف ). 1998-1995(باستثناء ف�ت ي  وُعني
�ف

ي عام 
 2007المحكمة العل�ا للمل��ة الفك��ة �ف

ي عام 2010(حيت 
ي المحكمة �ف

) وأع�د تعيينه �ف
ي محكمة طوكيو 2021

. كما شغل منصب قاض� �ف
العل�ا ومحكمة مقاطعة طوكيو باإلضافة إ� 

ي القضا�ا محا�م �ابان�ة أخر 
ى متخصصة �ف

 .المدن�ة
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ي آساي من عام و 
إ� عام  1995عمل القا�ف

ي مكتب المعاهدات بوزارة الخارج�ة  1997
�ف

ال�ابان�ة وكان مسؤوً� عن االتفاقات الدول�ة 
ا و المتعلقة بحقوق المل��ة الفك��ة.  لعب دور�

ي انضمام ال�ابان إ� معاهدة قانون 
ا �ف مهم�

تعامل مع العد�د من العالمات التجار�ة. كما 
ي ذلك 

اعات التجار�ة الدول�ة بما �ف ف ي ال�ف  قضييت
ف االحقوق المجاورة  لوال�ات المتحدة وال�ابان بني

ي وال�ابان ��ت و  ف لدىاالتحاد األورويب  المودعتني
 .منظمة التجارة العالم�ة

ي عام و 
ي آساي من جامعة طوكيو �ف

تخ�ج القا�ف
ي القانون 1989

 وحصل ع� درجة الماجست�ي �ف
ي عام 

 . 1994من جامعة كولومب�ا �ف

 ك�م كوانغنام

قاض� بالمحكمة المحل�ة، 
 دا�جون، جمهور�ة كور�ا

ي 
ا �ف ي ك�م عضو حال��

القا�ف
المل��ة الفك��ة  شعبة

ي  قبل ذلكعمل . و نبمحكمة مقاطعة دا�جو 
�ف

اءات لمدة ثالث سنوات حيت عام  ،محكمة ال�ب
ي محكمة 2021

ي قضاها �ف . وخالل السنوات اليت
اءات ا منصب مدير مركز أبحاث  ،ال�ب شغل أ�ض�

اءاتالقانون المل��ة الفك��ة الدو�ي بمحكمة   .�ب

ي ك�م إ� و 
ي ألول مرة  الجهاز انضم القا�ف

القضايئ
ي عام 

ي محكمة مقاطعة دا�جو  2010�ف
ثم  ن�ف

ف نقابة الم واختارتهمحكمة مقاطعة سوون.  حامني
ي دا�جو 

ي عام   ن�ف
كواحد من أفضل القضاة �ف

2013. 

ي و 
اء �ف ا كأحد األعضاء الخ�ب ي ك�م أ�ض�

عمل القا�ف
ي المحكمةلجنة إعداد 

 ،مركز المل��ة الفك��ة �ف
ة �الصناع الجهات مثلتعمل  فرقة و�ي 

�ع�ة  واألوساط األ�اد�م�ة والقضائ�ة والت�ش
ي كور�

ا لتجد�د نظام محا�م المل��ة الفك��ة �ف
ي المكتب 

الجن���ة. وهو عضو استشاري �ف

ي العد�د من  . ال�وري للمل��ة الفك��ة
وقد شارك �ف

ي ذلك  ،اجتماعات المل��ة الفك��ة الدول�ة
بما �ف

اءات واللجنة  لجنة ال��بو الدائمة المعن�ة بال�ب
 ،الدائمة المعن�ة بحق المؤلف والحقوق المجاورة

 حول قانون العالمات التجار�ة 
�
كما قدم تدر�با

اءات من خالل برامج نظمتها ال��بوالو   .�ب

ي القانون و 
ي ك�م حاصل ع� بكالور�وس �ف

القا�ف
ي القانون ،من جامعة يو��ي 

شهادة و  وماجست�ي �ف
ي 

ي القانون والتكنولوج�ا من كل�ة الحقوق �ف
�ف

ا زائر�  . كما حصل ع� زماالت بصفته قاض�� ك�ي ا ب�ي
ي كال�فورن�ا و 

ي المحا�م العل�ا �ف
 المحل�ةمحكمة ال�ف

ي المقاطعةاألم��ك�ة 
ي  �ف

الشمال�ة من كال�فورن�ا �ف
ف به ك. وهو 2017عام   محلل ما�ي معتمد. مع�ت

 كيوهونج �ي 

اءات  رئ�س محكمة ال�ب
ال�ور�ة، د�جون، 

 جمهور�ة كور�ا

ف قاض�ا ألول مرة عام  ، ومنذ ذلك 1995ُعني
ي 

، عمل �ف ف عدد من المحا�م، منها المحكمة الحني
ي 

ي سيول، وشعبة المل��ة الفك��ة �ف
العل�ا �ف

ي سول. 
وتم إ�فادە كموظف  المحكمة المرك��ة �ف

ي 
للشئون الدستور�ة إ� المحكمة الدستور�ة �ف

 كور�ا. 

ي �ي كمفوض للجنة حق المؤلف 
وعمل القا�ف

ف التنف�ذي  وهو ، 2012ال�ور�ة منذ عام  األمني
عمل كأستاذ �و  ��ة الفك��ة. لمجتمع قضاة المل

ي معهد 
ي وقانون المل��ة الفك��ة �ف

للقانون المديف
ي كل�ات الحقوق، 

، و�ف ي
البحوث والتدر�ب القضايئ

س للقانون  ف ب�ي وُد�ي كباحث زائر إ� مركز فرانكلني
ة من  ي الف�ت

وقام بن�ش العد�د من  . 2006-2005�ف
المقاالت، وألف الفصل الخاص بالمل��ة الفك��ة 

ي قا
نون األعمال التجار�ة ال�وري: المشهد �ف

ي وما وراءە"
 The Legal Landscapeالقانويف

and Beyond مطبعة كارولينا األ�اد�م�ة) "
2009 .( 



 
 

 المتحدثون
 
 
 
 
 
 

14 

ي القانون 
ي �ي ع� درجة الدكتوراە �ف

وحصل القا�ف
ي 

، وع� درجة الماجست�ي �ف من جامعة يو��ي
الهندسة من المعهد ال�وري المتقدم للعلوم 

ا، كما حصل ع� درجة بكالور�وس والتكنولوج�
ي االقتصاد والقانون. 

 مزدوجة �ف

 شارلوت ماي

ي بالمحكمة 
نائبة القا�ض

ي و�لز، 
ا �ض العل�ا إلنجل�ت

 لندن، الممل�ة المتحدة

ي منصب 
 �ف

�
نائبة ُعّينت شارلوت ماي حديثا

ي و�لز 
ا �ف ي بالمحكمة العل�ا إلنجل�ت

ظر . وستنالقا�ف
ي قضا�ا محا�م األعمال 

وقد  التجار�ة والممتل�ات�ف
ي قضا�ا 

 للنظر �ف
�
اءُرشحت أ�ضا  ات. محا�م ال�ب

، وُتضم إ�  ي
مزاولتها وهذە الوظ�فة ذات دوام جزيئ

ي قانون 
�ة �ف ف ف اإلنكل�ي ي نقابة المحامني

المهنة �ف
 . ةالمل��ة الفك��

ف  القاض�ةوقد انضمت  ي  ماي، إ� نقابة المحامني
�ف

ف بصفتها محام�ة  ،1995عام  وكانت أول امرأة ُتعنيّ
ي عام 

 2008المراقب الما�ي �ف
ً
مكتب ، ممثلة

ي المحا�م  الممل�ة المتحدة للمل��ة الفك��ة
�ف

ي المحا�م 
الوطن�ة وحكومة الممل�ة المتحدة �ف

ي المسالدول�ة 
ائل المتعلقة بالمل��ة الفك��ة. �ف

ي عام 
وكانت أول امرأة  2014وأصبحت مستشارة �ف

ي محكمة مستش
ارة للمل�ة تقود دعوى براءات �ف

اءات.   ال�ب

ي  
، أ�سفورد ، كل�ة براسينوز والقاض�ة ماي باحثة �ف

ي ال��م�اء  ازتحح�ث 
ع� درجة البكالور�وس �ف

ي  الحي��ة. 
ي القانون �ف

وقد حصلت ع� التدر�ب �ف
ي لندن. 

ي �ف  جامعة سييت

 بي�ت س. مين�ل

ك�ي  ي كل�ة ب�ي
أستاذ �ض

معهد للقانون؛ ومدير كل�ة 
، الوال�ات  ي

ك�ي القضايئ ب�ي
 المتحدة األم��ك�ة

ي كل�ة 
ي كور�ت �ف

بي�ت س. مين�ل أستاذ القانون �ف
ك�ي  القانون ي ب�ي

ي  ،بجامعة كال�فورن�ا �ف
ومشارك �ف

ك�ي للقانون والتكنولوج�ا ومدير  تأس�س  ەمركز ب�ي
ي ومدير  سابقا التنف�ذي 

ە حال�ا، كما ُ�عد مشارك �ف
ك�ي القضا تأس�س ي معهد ب�ي

 .و�عمل مديرا له يئ

ي  �عد تدر�ب عم�ي معو 
هون. جون أو.  القا�ف

ي محكمة االستئناف األم��ك�ة للدائرة 
نيومان �ف

مين�ل بكل�ة الحقوق  األستاذ التحق  ،الثان�ة
ي عام 

ك�ي �ف ي ب�ي
ح�ث  ،1990بجامعة كال�فورن�ا �ف

ركزت أبحاثه وتدر�سه ع� قانون المل��ة 
ة وكان الفك��ة.  ف  2013-2012خالل ف�ت من بني

ي إطار برنامج  أول الزائ��ن
توماس ألفا إد�سون �ف

ي 
اءات والعالمات �ف مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب

 .التجار�ة

 15مقال و 100مين�ل أ��� من  األستاذ ألف وقد 
ا  ي ذلك  ،كتاب�

 مجموعة القضا�ا البارزةبما �ف
وأطروحات المل��ة الفك��ة. وهو المؤلف 

اءات ي إلدارة قضا�ا ال�ب
 ،الرئ��ي للدل�ل القضايئ

ي طبعته الثالثة. كما نظم أ��� من 
 60وهو اآلن �ف

ا للمل��ة الفك��ة ل ا تعل�م�� لمركز فائدة ابرنامج�
ي الف�درا�ي منذ عام 

 .1998القضايئ

وف�سور مين�ل ع� و  بكالور�وس العلوم حصل ال�ب
ي  معهد ماسا�شوستس للتكنولوج�ا من 

ودكتوراە �ف
ودكتوراە  ،(االقتصاد) من جامعة ستانفورد  اآلداب

ي القانون من كل�ة الحقوق بجامعة هارفارد. 
 �ف
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 ودم�ال نوفوس�لوفال

رئ�سة محكمة المل��ة 
الفك��ة، موسكو، االتحاد 

 الرو�ي 

�شغل القاض�ة نوفوس�لوفا منصب رئ�سة 
الفك��ة، و�ي أول محكمة محكمة المل��ة 

، منذ إ�شائها عام  ي االتحاد الرو�ي
متخصصة �ف

2013. 

تها القضائ�ة  و�دأت القاض�ة نوفوس�لوفا مس�ي
ي روس�ا، 

ي المحكمة العل�ا للتحك�م �ف
كقاض�ة �ف

ي عام 
ي ُعّينت فيها �ف وقبل توليها ذلك  .1992واليت

ي جمهور�ة 
ي تحك�م الدولة �ف

المنصب، عملت �ف
ا��ة السوف�ات�ة آنذاكروس�ا   .االتحاد�ة االش�ت

وتضطلع القاض�ة نوفوس�لوفا بنشاط بأ�شطة 
و�ي أستاذة ورئ�سة قسم  .علم�ة وتدر�س�ة

ف موسكو  ي جامعة كوتافني
المل��ة الفك��ة �ف

 . MSAL)( الحكوم�ة للحقوق

وتخرجت القاض�ة نوفوس�لوفا من كل�ة الحقوق 
ي عام 

�ي ، و 1984بجامعة موسكو الحكوم�ة �ف
ي العلوم القانون�ة

 ع� دكتوراە �ف
�
 .حاصلة أ�ضا

ي 
اف بصفتها محام�ة فخ��ة �ف وحازت ع� اع�ت

 .  االتحاد الرو�ي

. إم. أوما�ي ك ض  اثلني

قاض�ة دائرة، محكمة 
االستئناف االتحاد�ة، 

واشنطن العاصمة، 
الوال�ات المتحدة 

 األم��ك�ة

ف  ي محكمة  .ُعّينت القاض�ة كاثلني
إم. أوما�ي �ف

ي عام 
ي الوال�ات المتحدة �ف

االستئناف االتحاد�ة �ف
وقبل أن �شغل هذا المنصب، عملت  .2010

ي الوال�ات المتحدة 
ي محكمة المقاطعة �ف

قاض�ة �ف
ي كم  .أوهايوللدائرة الشمال�ة من وال�ة 

ا شغلت �ف

ة من  منصب مساعد أول  1994 -1992الف�ت
ي النائب العام ألوهاي

و النائب العام، ثم كب�ي موظ�ف
ي 

، ثم كب�ي مستشاري النائب العام ف��ش �ف �ي ف��ش
ة من  ة من  .1992إ�  1991الف�ت ي الف�ت

وعملت �ف
ي دعاوى قضائ�ة   1991إ�  1982

كمحام�ة �ف
لدت القاض�ة  .معقدة

ُ
ي عام وق

 2019أوما�ي �ف
 . IP Hall of Fameضمن أ�اد�م�ة 

ي هيئة 
وخالل عملها ع� مدى ستة ع�ش عاما �ف

، ترأست القاض�ة أوما�ي ما ي��د محكمة المقاطعة
اءات والعالمات  100ع�  قض�ة تتعلق بال�ب

ي محكمة استئناف الدائرة  .التجار�ة
وُعينت �ف

، قامت القاض�ة أوما�ي وكمدرسة .االتحاد�ة
ي 

اءات �ف ي �شأن ال�ب
بتدر�س دورة حول التقا�ف

ن ر���رف ع�  كل�ة الحقوق بجامعة ك�س و�س�ت
ك�ي للقانون و�ي عضو مرك .نحو منتظم ز كل�ة ب�ي

والتكنولوج�ا الذي يهدف إ� تثق�ف القضاة 
ف ف�ما يتعلق بالتعامل مع قضا�ا المل��ة  الف�دراليني

ي مجلس  .الفك��ة
والقاض�ة أوما�ي عضو أ�ضا �ف

ي 
إدارة مؤتمر س�دونا، ح�ث تعمل كمنسق قضايئ

ي المنطقة 
اءات �ف مع اللجنة المحل�ة لقواعد ال�ب

أوهايو، ومستشارا للمنظمات  الشمال�ة من وال�ة
ي 

ي �ف
ي تن�ش اطروحات عن التقا�ف الوطن�ة اليت

اءة  .مجال ال�ب

وحصلت القاض�ة أوما�ي ع� درجة الدكتوراە من 
ن ر���رف،  كل�ة الحقوق بجامعة ك�س و�س�ت

ف األ�اد��ي  وحازت عض��ة مجتمع ال�ش
Order of the Coif  ح�ث عملت 1982عام ،
ف  ي استعراض القوانني

 . Law Review�ف

 براثيبا إم سينغ

قاض�ة بمحكمة دل�ي 
، الهند  العل�ا، نيودل�ي

أصبحت القاض�ة سينغ 
ي محكمة 

قاض�ة دائمة �ف
ي عام 

ي هيئة  .2017دل�ي العل�ا �ف
وقبل تعيينها �ف

ف  المحكمة، كانت واحدة من أبرز المحاميني
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ي الهند
ي المل��ة الفك��ة �ف

ف �ف ي  .المتخصصني
و�ف

ة ، عّينتها الم2013عام  ي دل�ي "كب�ي
حكمة العل�ا �ف

ف   ."المحامني

ي 
ف �ف وانضمت القاض�ة سينغ إ� نقابة المحامني

ي القضاء، و  .1991عام 
تها المهن�ة �ف خالل مس�ي

ي جميع مجاالت المل��ة 
عالجت قضا�ا بارزة �ف

كة المحاماة ي �ش
�كة اإلدار�ة �ف  الفك��ة، وكانت ال�ش

Singh & Singh . ومثلت بانتظام أمام المحكمة
ي الهند، ومحكمة دل�ي العل�ا، ومحكمة 

العل�ا �ف
 �س��ة منازعات االتصاالت واستئنافها

(TDSAT) ومجلس استئناف قضا�ا المل��ة ،
اءات الهندي(IPAB) الفك��ة  .، ومكتب ال�ب

وشغلت العد�د من المناصب األخرى، بما فيها 
ي محكمة دل�ي العل�ا لت�س�ي 

صد�قة للمحكمة �ف
ي لجنة رف�عة عمل مكتب حق المؤلف

، و�ف
اءات كما   .المستوى لت�س�ي عمل�ات فحص ال�ب

قدمت المشورة لعدة لجان برلمان�ة �شأن 
ي مجال المل��ة الفك��ة، 

�ع�ة �ف التعد�الت الت�ش
اءات  ي تنظم ال�ب �عات اليت الس�ما ف�ما يتعلق بالت�ش

ات الجغراف�ة   .وحق المؤلف والمؤ�ش

تها الم ي وحازت القاض�ة سينغ، بفضل مس�ي
هن�ة �ف

ي ذلك 
القضاء، ع� العد�د من الجوائز، بما �ف

ي 
العد�د من الجوائز السن��ة ألفضل محام�ة �ف

 Managing IP's مجال المل��ة الفك��ة، وجائزة
Asia Women in Business Law 30، وأقوى 

ي عام 
ي الهند �ف

ت  .2018س�دة أعمال �ف وُ��ش
ي منشورات دول�ة ووطن�ة رائدة

  .مقاالتها �ف

ي العد�د من الهيئات المهن�ة، 
وعملت بنشاط �ف

ي الرابطة 
فكانت رئ�سة المجموعة الهند�ة �ف

اءات ي (APAA) اآلسي��ة لوكالء ال�ب
؛ وعضوة �ف

اللجنة التوجيه�ة الوطن�ة التابعة التحاد الصناعة 
والمعن�ة بحقوق المل��ة الفك��ة؛  (CII) الهندي

ي مركز بحوث حقوق المل��ة الفك��ة
 وعضوة �ف

المسؤول عن ص�اغة أول س�اسة وطن�ة لحقوق 
ي عام 

ي الهند �ف
 .2015المل��ة الفك��ة �ف

ي 
والقاض�ة سينغ حاصلة ع� درجة بكالور�وس �ف

القانون من كل�ة الحقوق بجامعة بنغالور، ح�ث 
تخرجت حائزة ع� المرتبة األو� ع� مستوى 

ي  .فصلها
 ع� ماجست�ي �ف

�
و�ي حاصلة أ�ضا

) من جامعة ODASSSدراس�ة القانون (منحة 
طلقت منحة براثيبا إم سينغ 

�
�دج، ح�ث أ كام�ب

ي عام 
ي القانون �ف

، 2013لطالب الماجست�ي �ف
ي دائرة مستشار�ن ف�ما يتعلق 

وح�ث �ي عضوة �ف
 بالهند. 

ي 
 إدواردو أزوما ن��ش

قاض بمحكمة العدل �ساو 
از�ل  باولو، ساو باولو، ال�ب

ي 
ي �ف

ي ن��ش
�عمل القا�ف

ي ساو باولو محكمة 
 انضم إ�ح�ث  ،العدل �ف

 ،قانون األعمال التجار�ةب الخاصةاألو�  الدائرة
ي  داد  ،المل��ة الفك��ة تعالج قضا�ا واليت واالس�ت

ي واإلفالس
 المؤسس�ةمسائل الو  ،القضايئ

كات ذات  كات العامة وال�ش المتعلقة بال�ش
اعات قبل و�عد  ،المسؤول�ة المحدودة ف وال�ف

 .كاتوفروع ال�ش التحك�م 

ا لمدة و  ي سابق�
ي ن��ش

ا كمحا�ي  30عمل القا�ف عام�
ي مكاتب المحاماة

كات �ف ي مجال ال�ش
كمدير   ،�ف

ائب ي مجال ال�ف
 .تنف�ذي لألعمال وكمستشار �ف

ي القانون من كل�ة 
وهو حاصل ع� إجازة �ف

ي قانون  ،الحقوق بجامعة ساو باولو 
مع تخصص �ف

ي إ ،األعمال
دارة باإلضافة إ� درجة البكالور�وس �ف

 EAESP) خيتوليو بارغاس األعمال من مؤسسة
/ FGV) ي القانون التجاري

 ودرجة الماجست�ي �ف
ي ساو باولو. 

 من الجامعة الباب��ة ال�اثول�ك�ة �ف
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ي 
 رو�رتو روماندييض

ي مجالس 
ي �ض

عضو قانويض
ي المكتب 

االستئناف �ض
اءات، المنظمة  ي لل�ب األورويب
اءات، ميونيخ،  األورو��ة لل�ب

  ألمان�ا

ي  ي مجالس  رو�رتو روماندييف
ي �ف

عضو قانويف
اءات ي لل�ب ي المكتب األورويب

. وقبل االستئناف �ف
حيت مايو  2012تول�ه هذە الوظ�فة، ومن د�سم�ب 

ي  رئ��ي باحث كزم�ل  ، عمل2018
معهد ما�س �ف

ي ميونيخ. ومنذ عام  بالنك لإلبداع والمنافسة
�ف

ي 2013
اءات �ف ي ندوة �شأن قانون ال�ب

، �دّرس �ف
وقد زاول  مركز ميونيخ لقانون المل��ة الفك��ة. 

ي مجال قانون المل��ة الفك��ة  مهنة المحاماة
�ف

ي أ
 �ف

�
ي المل��ة �ضا

مكتب محاماة متخصص �ف
ي م�النو لمدة أر�ــع سنوات.  الفك��ة

 �ف

ي ع�  ي وقد حصل الدكتور روماندييف
شهادته �ف

ا وع�  ف ي القانون من جامعة ب�ي
درجة الماجست�ي �ف

ي  القانون
من جامعة ميونيخ، ح�ث تخصص �ف

اءات.  ي رسالوقد أتّم  قانون ال�ب ة الدكتوراە اليت
�ةتناولت أهل�ة ا للحصول  لخال�ا الجذع�ة الب�ش
ي 

معهد ما�س بالنك لإلبداع ع� براءات �ف
ي ميونيخ.  والمنافسة

 �ف

ي ث�ان  فال�ي

ي 
قاض�ة بالمحكمة العل�ا �ض

 سنغافورة

ي ث�ان  �شغل القاض�ة فال�ي
ي المحكمة العل�ا بالمحكمة العل�ا 

منصب قاض�ة �ف
ي قضا�ا المل��ة  ،2017منذ عام 

ح�ث تنظر �ف
ي عام  وُعينتالفك��ة. 

ألول مرة مفوضة قضائ�ة �ف
ي نفس الوقت كرئ�سة 2014

. كما عملت �ف
حيت عام  2017لمحا�م قضاء األ�ة من عام 

2017. 

ي ث�ان  ةالقاض� ولدى انضمت إذ متن�ع.  مسار مهيف
ي عام 

. 1992إ� الخدمة القانون�ة السنغافور�ة �ف
 ،�عد تعيينها ألول مرة ككاتبة قانون�ة للقضاةو 

ي الخدمة العامةشغلت عدة تع
ي  ،يينات �ف

بما �ف
ي المحكمة العل�ا  قلم المحكمةذلك مساعد 

 ،�ف
ي المحا�م الثان��ة آنذاك محل�ة ةقاض�و 

 ،�ف
ي غرف النائب العام دولة رئ�س�ة ةمستشار و 

 ،�ف
ف وزارة  ةونائب ،)قانون�ة( عامة ومديرة الشؤون أمني
ي شعبة قضاء وقاض�ة رئ�س�ة محل�ة �ة،القانون

 �ف
ي محا�م الوال�ات. كما عملت و األ�ة 

األحداث �ف
ا أستاذ ي كل�ة الحقوق بجامعة  ةمساعد ةسابق�

�ف
 .سنغافورة الوطن�ة

ي و 
القاض�ة ث�ان حاصلة ع� درجة البكالور�وس �ف

ف األو�) من كل�ة  اآلداب (مع مرتبة ال�ش
�دج ،داونينج ي إطار ح�ث درست  ،جامعة كام�ب

�ف
ي القانون م ،منحة الرئ�س

ن كل�ة وماجست�ي �ف
 الحقوق بجامعة هارفارد. 

مانب  ي�ت توخ�ت

ي غرفة 
رئ�س القضاة �ض

اءات بمحكمة مانها�م  ال�ب
 اإلقل�م�ة، ألمان�ا

 
�
 متخصصا

�
مان منصب قاض�ا ي توخ�ت

�شغل القا�ف
ي محكمة مانها�م 

ي قانون المل��ة الفك��ة، �ف
�ف

ي 2010اإلقل�م�ة منذ عام 
، كما أنه رئ�س القضاة �ف

اءات،  ي منازعات المل��ة غرفة ال�ب
وقاض� وس�ط �ف

  .الفك��ة
�
وقبل تول�ه هذا المنصب، كان أ�ضا

ي المحكمة اإلقل�م�ة 
اءات �ف ي لجنة ال�ب

عضوا� �ف
ي 

اءات �ف  لدى لجنة ال�ب
�
ي كارل�وە، وكاتبا

العل�ا �ف
ي 

 �ف
�
المحكمة االتحاد�ة العل�ا أللمان�ا، وقاض�ا

 .محكمة راستات المحل�ة

ي توخ�ت 
ة القا�ف  وشملت مس�ي

�
مان المهن�ة أ�ضا

 .مجموعة واسعة من الوظائف القانون�ة والبحث�ة
ي عدد من 

فقد عمل كزم�ل باحث و�احث زائر �ف
ي 

غ، و�ف ي ذلك جامعة ها�دل�ب
المؤسسات بما �ف

ي كل�ة الحقوق بجامعة هارفارد، 
برنامج التفاوض �ف
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ي محكمة التحك�م الدول�ة التابعة لغرفة 
و�ف

ي التجارة الدول�ة؛ وكان أحد ا
ف �ف ف الجنائيني لمدعني

ي مانها�م
ي �ف

 .مكتب المد�ي العام الجنايئ
ي 

مان حاصل ع� درجة الدكتوراە �ف ي توخ�ت
والقا�ف

ا�  غ، ح�ث �عمل محا�ف القانون من جامعة ها�دل�ب
ي قانون المل��ة الفك��ة وحصل ع� العد�د من 

�ف
 الجوائز إلنجازاته األ�اد�م�ة. 

هال�ت   د�ف�د أون�ت

ل�ا، قاض� بالمحكمة الع
غ، جنوب  جوها�س�ب

 أف��ق�ا

ف  ي  ُعني
ي المحكمة العل�ا �ف

هال�ت �ف ي د�ف�د أون�ت
القا�ف

ف 2018عام  ف  ،. ومنذ ذلك الحني ا باإلنابة  ُعني قاض��
ي محكمة ا

الخاصة بالقضا�ا المتعلقة  ستئنافال �ف
ا من يونيو ب ) ومحكمة 2020المنافسة (اعتبار�

 .االستئناف العل�ا

ي القضاء 
ي عمل  ،قبل تعيينه �ف

هال�ت  القا�ف ي أون�ت
�ف

غ من عام  ي جوها�س�ب
ف �ف إ�  1990نقابة المحامني

ي قانون المنافسة  ،2017عام 
وتخصص �ف

( والقانون  ،(ومجاالت أخرى من القانون التنظ��ي
وأصبح محام�ا والقانون الدستوري.  ،التجاري

ي عام  رف�عا مقبوال لدى المحا�م العل�ا 
. 2002�ف

ي عام وانضم 
ي لندنإ� نقاب 2009�ف

ف �ف  . ة المحامني
ي  وأصبح مشاركا 

كة  �ف  Monckton�ش
Chambers .  ي محا�م  مثل ،كمدافعو

من شيت �ف
ي جنوب الدرجات 
 .ف��ق�ا والممل�ة المتحدةأ�ف

ي و 
هال�ت  عمل القا�ف ي عدد من هيئات أون�ت

�ف
ف منظمة التجارة العالم�ة  ي هيئة االستئناف  وُعني

�ف
وشغل منصب رئ�سها. وقد شغل  لها التابعة 

ي هيئات التحك�م الدول�ة والمحل�ة
 .مناصب �ف

ي كل�ة الحقوق و 
هال�ت أستاذ قانون �ف ي أون�ت

القا�ف
ي  ،بجامعة ك�ب تاون

ا للقانون �ف
�
ا أستاذ وكان سابق�

 .ومدير معهد ماند�ال ،جامعة و�تواتر�اند 

ي و 
هال�ت �حمل القا�ف درجات علم�ة من كل�ة أون�ت

ي بك �دج وجامعة و�تواتر�اند وكل�ة ت��نييت ام�ب
 أ�سفورد الجامع�ة. 

. 
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