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المجموعة البحثية الخاصة بقانون الملكية الفكرية
 

تهدف المجموعة الى نشر أبحاث متخصصة في حقوق الملكية الفكرية في مجالت أكاديمية معروفة وعلى نطاق عال
ومرموق

 

 أعضاء المجموعة

األستاذ الدكتور مصطفى المتولي قنديل1.

األستاذ الدكتور رمزي أحمد ماضي2.

األستاذ الدكتور نور حمد الحجايا3.

الدكتور طارق عبدالرحمن كميل4.

الدكتور محمد أمين الخرشة5.

الدكتور فايز محمد النصير6.

الدكتور فراس عبدالمهدي مساعدة7.

 

االهتمامات البحثية للمجموعة

الملكية الفكرية عموما وعلى سبيل المثال حق المؤلف، براءات االختراع، العالمات التجارية، المؤشرات الجغرافية، اسماء
النطاق، المنافسة غير العادلة.

 

أبحاث مختارة

حماية المستهلك في االمارات العربية المتحدة: قانون العالمات التجارية في ضوء احكام اتفاقية تريبس-1.
فايز محمد نصير و فراس عبدالمهدي مساعدة (منشور في مجلة مصنفة سكوبس في عام 2017



[International Journal of Intellectual Property Rights a Scopus indexed
journal]

دراسة تحليلة لقانون حق المؤلف االتحادي االماراتي رقم 7, 2002- فراس عبدالمهدي مساعدة و فايز محمد2.
النصير

Scopus a ,Quarterly Law Arab] 2018 منشور في مجلة مصنفة في سكوبس نشر في
Indexed Journal].

المحاكمة العادلة و اثرها على الملكية الفكرية في ضوء اتفاقية تريبس: دراسة تحليلة لالردن و المملكة3.
المتحدة- فراس عبدالمهدي مساعدة و محمد الخرشة , نشر في 2017 في مجلة مصنفة سكوبس

[International Journal of Intellectual Property Rights, a Scopus Indexed
Journal].

دور قوانيين الملكية الفكرية في خلق بيئة مالئمة لالستثمار. فراس عبدالهدي مساعدة و طارق كميل.4.
Indexed Scopus a ,Quarterly Law Arab] نشر في 2020 في مجلة مصنفة فس سكوبس

Journal].
الغاء العالمة التجارية و اثرها على االستثمار في في معايير القانون التجاري و االداري: دراسة مقارنة بين5.

االمارات العربية المتحدة و االردن. فراس عبدالمهدي مساعدة و مطفى المتولي قنديل و علي عبدالمهدي
Economic of Journal International] مساعدة. نشر 2020 في مجلة مصنفة في سكوبس

and Business Research, a Scopus Indexed Journal]
تحكيم المنازعات الناشئة عن براءات االختراع: دراسة مقارنة. طارق كميل و رمزي ماضي نشر في 62020.

Indexed Scopus a ,Report Law Biotechnology] في مجلة منفة في سكوبس
Journal].

هل تجريم مخالفات حقوق الملكية الفكرية امر ضروري في االمارات العربية المتحدة و االردن؟ مواجهة بين7.
ااالجراءات الجزائية ام التجارية. علي عبدالمهدي مساعدة, فايز محمد النصير, فراس عبدالمهدي مساعدة,

هيثم عبداهللا حلوش و احمد عبدهللا الحسبان (بحث قيد التحضير)
مدد مرور الزمان في التقاضي الجزائي و المدني في اطار حقوق الملكية الفكرية: دراسة مقارنة بين االردن و8.

المملكة المتحدة. فراس مساعدة و محمد الخرشة و نور الحجايا (بحث قيد التحضير)

عرض الصفحة
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