
 

 
 

  ورشة عمل
WIPO/PCT/MCT/16/1 PROV.1  

   لعربيةأالصل: اب
ـــــــل 18التارخي:    2016 ٔابري

  

   ورشة عمل
  ون بشأن البراءاتفي إطار معاهدة التعا

  
 ، وزيرة الرتبية والتعلميالشــــــــــــــيبانيةادلكتور مدحية بنت ٔامحد  معـــــايلحتت رعاية 

 
  تنظمه

  )لعاملية للملكية الفكرية (الويبونظمة اامل 
  

  ابلتعاون مع
 جملس البحث العلمي،

 ،وزارة التعلمي العايل

  وزارة التجارة والصناعة

  مســـقط، عـــامن
ـــــــل 27 - 26  2016 ٔابري
 

  الربانمج املؤقت
 املكتب ادلويل للويبو

  
وزارة التجارة والصناعة

   

  

A 
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ـــــــل 26  6201 ٔابري

  التسجيل   9.00 - 8.30

  حفل الافتتاح   9.30 - 9.00

  يلقهيا : لكمة افتتاحية

   ،  العام املساعد لتمنية الابتاكرأالمني، صاحب السمو السـيد ادلكتور فهد بن اجللندى آل سعيد –
  جملس البحث العلمي، مسقط

 ٕادارة التعـــــــــــــاون ادلويل، ستشار الرئييس لدلول العربيةم  ، ادلكتــــــور ٔامــــــري عــــــيل اجلــــــزائري –
  جنيف، سويرسا ،للملكية الفكري، املنظمة العاملية التعاون بشأن الرباءات ملعاهدة

  

 اسرتاحة لتناول القهوة 10.00 - 9.30

 

  ، أالداء وإالحصاءالوضـــــع الـــــراهناءات الاخرتاع يف سلطنة عامن: بر    10.45 - 10.00

  : املتحدث

 دائـــــــرة امللكيـــــــة الفكريـــــــة بـــــــوزارة التجـــــــارة ،الاخرتاعخبري براءات ، الفاضل مجعة عبدالرحمي –
 ، مسقطوالصـــــــناعة

  
ءات الاخرتاع يف ٔابريل): دور برا 26اللكمة الرئيسـية: مبناسـبة اليوم العاملي للملكية الفكرية (   11.45 - 10.45

  68/2008 تشجيع الابتاكر ونظام الرباءات الوطين يف سلطنة عامن: نظرة عامة عىل قانون امللكية الصناعية

  : املتحدث

ـــــــور   ، لكية احلقوق، جامعة السلطان قابوس، مسقط، ٔاسـتاذ مساعدالرباشــــــــديصاحل محد  ادلكت

  

 اسرتاحة لتناول القهوة 12.00 - 11.45

 

، وإالحصاء، املزااي الرئيسـية ملعاهدة التعاون بشأن املتعاقدة مقدمة: ٔاساسـيات، وادلول 13.00 – 12.00
  الرباءات
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  : حدثاملت

 ٕادارة التعـــــــــــــاون ادلويل، ستشار الرئييس لدلول العربيةم  ،ادلكتــــــور ٔامــــــري عــــــيل اجلــــــزائري –
  جنيف، سويرسا ،للملكية الفكري، املنظمة العاملية التعاون بشأن الرباءات ملعاهدة

 

  املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات 14.00 – 13.00

  : املتحدث

 ٕادارة التعـــــــــــــاون ادلويل، ل العربيةستشار الرئييس لدلو م  ،ادلكتــــــور ٔامــــــري عــــــيل اجلــــــزائري –
  جنيف، سويرسا ،للملكية الفكري، املنظمة العاملية التعاون بشأن الرباءات ملعاهدة

  

ـــــــل 27  6201 ٔابري

  

  معاهدة التعاون بشأن الرباءات إاللكرتونية 11.00 - 9.00

  : املتحدث

 ٕادارة التعـــــــــــــاون ادلويل، ستشار الرئييس لدلول العربيةم  ، ادلكتــــــور ٔامــــــري عــــــيل اجلــــــزائري –
  جنيف، سويرسا ،للملكية الفكري، املنظمة العاملية التعاون بشأن الرباءات ملعاهدة

  
 اسرتاحة لتناول القهوة 11.15 - 11.00

 

يف تسويق براءات  العامنيةالتجربة  و م معاهدة التعاون بشأن الرباءات لنقل التكنولوجيااسـتخدا 13.15 – 11.15
  الاخرتاع

  : املتحدث

 ٕادارة التعـــــــــــــاون ادلويل، ستشار الرئييس لدلول العربيةم  ،ادلكتــــــور ٔامــــــري عــــــيل اجلــــــزائري –
  جنيف، سويرسا ،للملكية الفكري، املنظمة العاملية التعاون بشأن الرباءات ملعاهدة

، جامعة لفاضةل شـيخة أالخزيم، انئبة مدير، دائرة الابتاكر ورايدة أالعامل، عامدة البحث العلميا –
  السلطان قابوس، مسقط
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  اسـتخدام براءات الاخرتاع يف سلطنة عامن لتطوير التكنولوجيات اخلرضاء 14.00 – 13.15

  : املتحدث

 ٕادارة التعـــــــــــــاون ادلويل، ستشار الرئييس لدلول العربيةم  ،ادلكتــــــور ٔامــــــري عــــــيل اجلــــــزائري –
  جنيف، سويرسا ،للملكية الفكري، املنظمة العاملية التعاون بشأن الرباءات ملعاهدة

  املتحدث احمليل (اذلى سـيعلن عنه) –

  
  لخص وإالنهتاءامل 14.30 – 14.00

  يلقهيا :

 الفاضل ٔامحد السعيدي، مدير دائرة امللكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، مسقط –

 ٕادارة التعـــــــــــــاون ادلويل، ستشار الرئييس لدلول العربيةم  ،ادلكتــــــور ٔامــــــري عــــــيل اجلــــــزائري –
  جنيف، سويرسا ،للملكية الفكري، املنظمة العاملية التعاون بشأن الرباءات ملعاهدة

  
  

ــــــــة[                         ــــــــة الوثيق   ] هناي


