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اليوم العالمي للملكية الفكرية
الملكية الفكرية واالبتكار وتخطي أزمة فايروس كوفيد-19

المستجد
حيث سيتم في هذه الندوة مناقشة دور حقوق الملكية الفكرية في تمكين البحث العلمي لمواجهة األزمات، ودور إدارة
حماية الملكية الفكرية في الدولة لمواجهة جائحة كورونا والتسهيالت المقدمة ألصحاب األعمال في قطر. باإلضافة إلى

جلسة نقاشية تتناول تطوير وإنتاج االبتكارات الوطنية لتخطي أزمة كوفيد-19

المشاركون:
جامعة قطر

وزارة التجارة والصناعة
النادي العلمي القطري

أجندة فعالية ويبنار "اليوم العالمي للملكية الفكرية" 

المتحدثالعنوانالتوقيتالجلسة

 د. مريم المعاضيد، نائب رئيس الجامعة كلمة الترحيب09:00 – 109:05
للبحث والدراسات العليا، جامعة قطر   

دور إدارة حماية الملكية الفكرية09:05 – 209:20
لمواجهة جائحة كورونا والتسهيالت
المقدمة ألصحاب االعمال في قطر

األستاذة آمنة الكواري، مدير إدارة حماية
حقوق الملكية الفكرية، وزارة التجارة

والصناعة

دور حقوق الملكية الفكرية في تمكين09:20 – 309:35
البحث العلمي لمواجهة األزمات

د. محمد سالم أبو الفرج مدير مكتب
االبتكار والملكية الفكرية - أستاذ

القانون التجاري المشارك، جامعة قطر

الدليل جامعة قطر 

http://www.qu.edu.qa/sites/ar_QA/about/directory
http://www.qu.edu.qa/ar/
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  البحث واإلبداع واالبتكار في وقت09:35 – 309:50
األزمات – دور الجامعات والمراكز

البحثية

د. عبد المجيد حمودة، العميد المساعد
للشؤون األكاديمية، كلية الهندسة،

جامعة قطر

استراحة09:50 – 09:55 

جلسة نقاشية بعنوان: تطوير وإنتاج09:55 – 410:30
االبتكارات الوطنية لتخطي أزمة

كوفيد-19 "تطوير، تصنيع، ريادة"

د. حارب الجابري، أستاذ مساعد
في العلوم البيئية، كلية اآلداب

والعلوم، جامعة قطر
د. محمود عبد اللطيف، مدير مركز

ريادة األعمال، كلية اإلدارة
واالقتصاد، جامعة قطر

أ. عبد الرحمن صالح خميس، المدير
الفني، النادي العلمي القطري

الوقت:
األحد 26 ابريل 2020

التوقيت: 09:00 – 10:30 مساًء بتوقيت الدوحة على تطبيق ويبكس

لحضور هذه الندوة
1.  اضغط هنا

2. أدخل كلمة مرور الندوة: تتطلب هذا الندوة التسجيل. بعد الموافقة على التسجيل ، ستتلقى تعليمات لالنضمام
إلى الحدث.

"Join Now" 3. اضغط على
4. اتبع التعليمات التي ستظهر لك على الشاشة لالنضمام إلى الندوة اإللكترونية

https://qu-edu.webex.com/qu-edu/j.php?MTID=ec344b75cb9f7322f4d970b774df4ee0a

