
 "املقلدة اصلية و أفضل املمارسات العملية للتمي�� ب�ن السلع " ا�جدول الزم�ي لفعاليات ورشة عمل 

 اليم  اول 

 البيان

 

 اليم   المقت

 والتار�خ

  9:00 – 8:30 ��جيل

 

 

 

 

 

 احد 

15/01/2012 

 بدا  حفل افتتاح

 قرا ة القران الكر�م -

 واارة اعمال والتجارة وكيل�لمة سعادة  -

 رئيس مجلس أ�حاب العالمات التجار�ةالسيد �لمة  -

 " حماية حقمق امللكة الفكر�ة"ورقة عمل �عنمان  -

9:00 – 9:55 

 10:00 – 9:55 اس��احة

 Procter & Ganble 10:00 – 10:55   تقديم عرض من قبل شركة

 11:00 – 10:55 اس��احة

 Nokia    11:00 – 12:00 تقديم عرض من قبل شركة

 12:30 – 12:00 صالة الظهر

 BELERSDORF 12:30 – 1:30 تقديم عرض من قبل شركة

 1:30 حفل الغدا 

 

 

 



 "املقلدة اصلية و  السلع ب�ن للتمي�� العملية املمارسات أفضل"  عمل ورشة لفعاليات الزم�ي ا�جدول 

 

 الثا�ي اليم 

 اليم   المقت البيان

 والتار�خ

 -:ورقة عمل �عنمان

 الغش التجاري والتقليد ووسائل امل�افحة -

9:15 – 9:55  

 

 

 

 

 اثن�ن

16/01/2012 

 10:00  -  9:55 اس��احة

 Tasks   10:00 – 10:55 تقديم عرض من قبل شركة

 11:00 – 10:55 اس��احة

 Unilever 11:00 – 11:55 شركة قبل من عرض تقديم

 12:30 – 11:55 صالة الظهر

 Johnson & Johnson 12:30 – 1:25 تقديم عرض من قبل شركة

 1.30  -  1.25 اس��احة

 Apex  1:30 – 2:30 شركة قبل من عرض تقديم

 2:30 حفل غدا 

 

 

 

 



 "املقلدة اصلية و  السلع ب�ن للتمي�� العملية املمارسات أفضل"  عمل ورشة لفعاليات الزم�ي ا�جدول 

 

 اليم  الثالث

  اليم  المقت البيان

 والتار�خ

 -:�عنمان  عمل ورقة

 املماصفات واملقاييس ودورها �� حماية املس��لك -

9:15 – 9:55   

 

 

 

 

 الثالثا 

17/01/2012  

10.00 – 9.55 اس��احة  

Philips 10:00 – 10:55  شركة قبل من عرض تقديم  

11:00 – 10:55 اس��احة  

Nestle 11:00 – 12:00  شركة قبل من عرض تقديم  

12:30 – 12:00 صالة الظهر  

GlaxoSmithkline 12:30 – 1:25  شركة قبل من عرض تقديم  

1:30 – 1:25 اس��احة  

BMW 1:30 – 2:30  شركة قبل من عرض تقديم  

 2:30 غدا  حفل
 

 حفل عشا  ع�� شرف املشارك�ن 

 �� ورشة العمل

7:30 

 مسا ً 

 

 



 

 "املقلدة اصلية و  السلع ب�ن للتمي�� العملية املمارسات أفضل"  عمل ورشة لفعاليات الزم�ي ا�جدول 

 

 اليم  الرا�ع

  اليم  المقت البيان

 والتار�خ

 -: �عنمان عمل ورقة

 تجر�ة جمارك د�ي �� حماية حقمق امللكية الفكر�ة -

9:15 – 9:55   

 

 

 ار�عا 

18/01/2012 

  10.00 – 9.55 اس��احة

Ford  10:00 – 10:55 شركة قبل من عرض تقديم  

11:00 – 10:55 اس��احة  

Louis Vuitton 11:00 – 12:00  شركة قبل من عرض تقديم  

12:30 – 12:00 الظهر صالة  

Nissan 12:30 – 1:30  شركة قبل من عرض تقديم  

1:45 – 1:30 وتمايع الشهادات ا�ختامي ا�حفل  

 


