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استراحة حقوق جامعة الزرقاء الخاصة:: المرافق القانونية (المعهد القضائي ، نقابة المحامين وكليات الحقوق) ::المنتدى

جامعة الزرقاء تفوز بمشروع تمبوس حول تشجيع دراسات قانون الملكية الفكرية

أهال وسهال بك إلى شبكة قانوني االردن.

والرجاء اإلنتباه إلى ان  التسجيل اما إذا كنت تريد التسجيل فتفضل بالضغط على التعليمات تفضل بقراءة  لك ،إذا كانت هذه الزيارة األولى
 إلى آخر إصدار او استخدام متصفح  -في حال وجوده-انترنت اكسبلوررلذا ننصح بترقية متصفح  .المتصفحات القديمة

التنفيذية؟ السندات تقادم مدة هي ما“ >>معلومات قانونية سريعة::
لماذا التنفيذي السند استحقاق تاريخ من المدة هذه احتساب يبدأ بحيث. سنة عشر خمسة: خالل التنفيذية السندات تتقادم

.„بها يتعلق اجراء اخر تاريخ من بها الخاصة التقادم مدة فتبدأ تنفيذها

    

    ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

آخر األخبار القانونية

باالسماء ،، منع محاميين شرعيين من مزاولة المهنه والتحقيق مع غيرهم

تم حذف الخبر لوجود شكوك حول مصداقيته المصغرات المرفقة

جدل واسع بين النواب حول استقالل القضاء

قرر مجلس النواب منح المجلس القضائي حق تعيين القضاة وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم

ونقلهم وانتدابهم واعاراتهم وانهاء خدماتهم، فيما الغى المجلس باألغلبية انشاء «امانة عامة

لدى المجلس القضائي تكون برئاسة أمين عام المجلس». وشهدت الجلسة التي عقدها النواب

امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء حيث واصل المجلس

مناقشة مشروع قانون استقالل القضاء، اعالن الطراونة وجود مذكرة نيابية تطالب «بإعادة

فتح المادة الرابعة من القانون للنقاش وهي المادة التي اقرها النواب في جلسة المجلس

 نائبا ) بإعادة مناقشة القرار الذي52السابقة». ويطالب النواب الموقعون على المذكرة( 

اتخذه النواب والذي يقضي «بانتخاب اربعة قضاة ليكونوا اعضاء في المجلس القضائي

جديد اجتهادات المحاكم األردنية والعربية واالجنبية

حكم تمييز حقوق : االقرار غير القضائي يخض لسلطة القاضي التقديريه

 برئاسة فايز حمارنة 606/2013قرار محكمة تمييز حقوق رقم 

الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى وال رقابة لمحكم

حكم تمييز حقوق : التوقيع على بياض ال يثبت اال بالكتابه

 برئاسة نايف اإلبراهيم 4049/2012قرار محكمة تمييز حقوق رقم 

إثبات ما يخالف أن الكمبياالت تم توقيعها على بياض ال يتم بغير الطريق الكتا...

حكم تمييز حقوق : األثر المترتب على الشيك ان لم يكن موقعا - قرار محكمة التم
األر...

قضت محكمة التمييز األردنية الموقرة بصفتها الحقوقية (هيئى عادية) في قراراها 

 (منشورات شبكة قانوني األردن) بما 15/2/2000 الصادر بتاريخ 1882/1999

شبكة قانوني االردن

واستمتع بخدماتنا ." انشاء الحساب "اضغط على هل هذه اول زيارة لك؟, مرحبا عزيزي الزائر

Enter Search

صفحات/خدمات يقدمها الموقعما الجديد؟المجلة

خيارات سريعةتطبيقات عامةالتقويمالتعليماتالمشاركات الجديدة

المنتدى

جامعة الزرقاء تفوز بمشروع تمبوس حول تشجيع دراسات قانون الملكية الفكرية http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?34418-جامعة-الزرقاء-تفوز-بمشر...

1 of 5 9/17/2014 9:50 PM



أهال وسهال بك إلى شبكة قانوني االردن.

 جامعة الزرقاء تفوز بمشروع تمبوس حول تشجيع دراسات قانون الملكية الفكريةالموضوع: 

 

e the first of your friends to like this.

عرضبحث في الموضوعأدوات الموضوع
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 جامعة الزرقاء تفوز بمشروع تمبوس حول تشجيع دراسات قانون الملكية الفكرية

جامعة الزرقاء تفوز بمشروع تمبوس حول تشجيع دراسات قانون
الملكية الفكرية

جامعة الزرقاء تفوز بمشروع تمبوس حول تشجيع دراسات قانون الملكية الفكرية في
منطقة البحر األبيض المتوسط

فازت جامعة الزرقاء بمشروع تمبوس حول تشجيع دراسات قانون الملكية الفكرية في
Promoting Intellectual Property Lawمنطقة البحر األبيض المتوسط "

Studies In The Mediterranean Regionبالتشارك مع عدد من الجامعات "
 آلف يورو.900العربية واألوروبية ولمدة ثالث سنوات بموازنة تقارب 

وذكر الدكتور مصطفى الخصاونة عميد كلية الحقوق في جامعة الزرقاء والذي فاز
بالمشروع , أن فوز جامعة الزرقاء به يشكل إضافة نوعية للجامعة وأعضاء الهيئة

التدريسية ودليالً على استحقاقها هذا الفوز وقدرتها على تنفيذ المشروع وثقة المانحين
بالجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية.

هذا ويهدف مشروع تمبوس الذي يتبناه االتحاد األوروبي إدارة وتمويالً إلى إقامة شراكة
وتعاون علمي بحثي بين الجامعات العربية واألوروبية.
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المواضيع المتشابهه:
قانون الملكية الفكرية

مصطلح الملكية الفكرية : ماذا تشمل الملكية الفكرية؟
قانون الملكية الفكرية اليمني

االردن تفوز بقضية التحكيم الدولية المتعلقة بمشروع القطار الخفيف
قانون الملكية الفكرية المصري

f your friends to like this.
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سبتمبر

15
جامعة الزرقاء تفوز بمشروع تمبوس

 منذ شهرين تعليق0 مع وكاالت االنباءتم النشر فى 

 ايلول (بترا)- فازت جامعة الزرقاء بمشروع تمبوس لتشجيع دراسات قانون الملكية الفكرية في منطقة البحر األبيض15الزرقاء
 الف يورو.900المتوسط بالتشارك مع عدد من الجامعات العربية واألوروبية، ولمدة ثالث سنوات بموازنة تقارب 

وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور مصطفى الخصاونة، الذي فاز بالمشروع مع الدكتور أشرف شقدان من كلية
الهندسة, ان فوز جامعة الزرقاء بالمشروع يشكل إضافة نوعية لها وألعضاء الهيئة التدريسية، ودليًال على استحقاقها

وقدرتها على التنفيذ وثقة المانحين بالجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية.

ويهدف مشروع تمبوس الذي يتبناه االتحاد األوروبي إدارة وتمويًال إلى إقامة شراكة وتعاون علمي وبحثي بين الجامعات
العربية واألوروبية وفتح برنامج ماجستير في الملكية الفكرية لتخصصات الحقوق والتكنولوجية واإلنسانية.
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Promotingالزرقاء- فازت جامعة الزرقاء بمشروع تمبوس حول تشجيع دراسات قانون الملكية الفكرية في منطقة البحر األبيض المتوسط "
Intellectual Property Law Studies In The Mediterranean Region،بالتشارك مع عدد من الجامعات العربية واألوروبية "

 آلف يورو.900ولمدة ثالث سنوات بموازنة تقارب 
 وذكر عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور مصطفى الخصاونة، والذي فاز بالمشروع مع الدكتور أشرف شقدان من كلية الهندسة, أن فوز

جامعة الزرقاء يشكل إضافة نوعية للجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، ودليالً على استحقاقها وقدرتها على التنفيذ وثقة المانحين بالجامعة
وأعضاء هيئتها التدريسية.

ويهدف مشروع تمبوس الذي يتبناه االتحاد األوروبي إدارة وتمويالً إلى إقامة شراكة وتعاون علمي وبحثي بين الجامعات العربية واألوروبية
وفتح برنامج ماجستير في الملكية الفكرية لتخصصات الحقوق والتكنولوجية واإلنسانية.
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 األخبار

9/15/2014
الجامعة تفوز بمشروع تمبوس

 

فازت جامعة الزرقاء بمشروع تمبوس حول تشجیع دراسات قانون الملكیة الفكریة 
المتوسط  األبیض  البحر  منطقة  Promoting"في   Intellectual

Property  Law  Studies  In  The  Mediterranean
Region" ثالث ولمدة  واألوروبیة،  العربیة  الجامعات  من  عدد  مع  بالتشارك 

 آلف یورو.900سنوات بموازنة تقارب 

الدكتور مصطفى الخصاونة، والذي فاز  وذكر عمید كلیة الحقوق في الجامعة 
بالمشروع مع الدكتور أشرف شقدان من كلیة الهندسة, أن فوز جامعة الزرقاء یشكل
استحقاقها وقدرتها ودلیًال على  التدریسیة،  الهیئة  للجامعة وأعضاء  نوعیة  إضافة 

على التنفیذ وثقة المانحین بالجامعة وأعضاء هیئتها التدریسیة.

ویهدف مشروع تمبوس الذي یتبناه االتحاد األوروبي إدارة وتمویًال إلى إقامة شراكة
وتعاون علمي وبحثي بین الجامعات العربیة واألوروبیة وفتح برنامج ماجستیر في

الملكیة الفكریة لتخصصات الحقوق والتكنولوجیة واإلنسانیة.
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جامعة الزرقاء تفوز بمشروع تمبوس
الزرقاء - الرأي - فازت جامعة الزرقاء بمشروع تمبوس حول تشجيع دراسات قانون
الملكية الفكرية في منطقة البحر األبيض المتوسط « بالتشارك مع عدد من الجامعات

 آلف يورو.900العربية واألوروبية، ولمدة ثالث سنوات بموازنة تقارب 
وذكر عميد كلية الحقوق في الجامعة د.مصطفى الخصاونة، والذي فاز بالمشروع مع
د.أشرف شقدان من كلية الهندسة, أن فوز جامعة الزرقاء يشكل إضافة نوعية للجامعة
التنفيذ وثقة المانحين التدريسية، ودليًال على استحقاقها وقدرتها على  وأعضاء الهيئة 

بالجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية.
ويهدف مشروع تمبوس الذي يتبناه االتحاد األوروبي إلى إقامة شراكة وتعاون علمي
الفكرية الملكية  ماجستير في  برنامج  وفتح  واألوروبية  العربية  الجامعات  وبحثي بين 

لتخصصات الحقوق والتكنولوجية واإلنسانية.
17-09-2014األربعاء 
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تعرضت له إحدى المركبات بالقرب من صرح الشھيد ،

) مركبات في6الزرقاء مع حادث تصادم وقع ما بين (
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جامعة الزرقاء تفوز بمشروع تيموس

المدينة نيوز :- فازت جامعة الزرقاء بمشروع تمبوس حول تشجيع دراسات قانون الملكية الفكرية في منطقة البحر األبيض المتوسط
"Promoting Intellectual Property Law Studies In The Mediterranean Regionبالتشارك مع عدد من الجامعات العربية "

 آلف يورو.900واألوروبية، ولمدة ثالث سنوات بموازنة تقارب 
وذكر عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور مصطفى الخصاونة، والذي فاز بالمشروع مع الدكتور أشرف شقدان من كلية

الهندسة, أن فوز جامعة الزرقاء يشكل إضافة نوعية للجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، ودليًال على استحقاقها وقدرتها على التنفيذ
وثقة المانحين بالجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية.

ويهدف مشروع تمبوس الذي يتبناه االتحاد األوروبي إدارة وتمويًال إلى إقامة شراكة وتعاون علمي وبحثي بين الجامعات العربية
واألوروبية وفتح برنامج ماجستير في الملكية الفكرية لتخصصات الحقوق والتكنولوجية واإلنسانية.
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فازت جامعة الزرقاء بمشروع تمبوس حول تشجيع دراسات قانون الملكية الفكرية في منطقة البحر األبيض المتوسط
"Promoting Intellectual  Property Law Studies In The Mediterranean Region"

 آلف يورو.900بالتشارك مع عدد من الجامعات العربية واألوروبية، ولمدة ثالث سنوات بموازنة تقارب 
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االمير علي يشيد بقدرات المدير الفني الجديد ل   بترا   الملكة رانيا تلتقي المديرة العامة لليونسكو في باريس   بترا   

الملك يغادر إلى باريس ويشارك باجتماعات "عمومية األمم المتحدة في نيويورك   بترا   الوطني

بينو: االرادة السياسية لمحاربة الفساد بالمملكة سبقت الربيع العربي   بترا   القاهرة يؤجل زيارته لغزة

االحتالل االسرائيلي يستهدف الحرم االبراهيمي في   بترا   ينفذ مناورات عسكرية ويفتش آبارا للمياه في جنين

مجلس األمن يناقش الوضع في الشرق األو   بترا   مستوطنون يقتحمون المنطقة الشرقية من نابلس   بترا   الخليل

رئيس األركان األميركي ال يستبعد تدخال بريا ضد داعش   بترا   طقس معتدل اليوم وحتى الجمعة   بترا   والعراق

اميركا :احراز تقدم بين مجموعة الدول الست وإيران حول برنامجها النووي   بترا   فيروس إيبوال يهدد األمن العالمي

النسور يهنىء رئيس الوزراء ونواب الرئيس   بترا   يلتقي رؤساء السلطات الدستورية وشخصيات وقيادات وطنية ودينية

التربية تسمح للطلبة التقدم المتحان "التوجيهي" في المدارس المنقولين اليها   بترا   العراقي

   بترا   ندوة دولية عن رؤية االسالم لقضايا المرأة والسكان   بترا   الفائزين بجوائز المناصير اليوم

الحكمة والملكية للتوعية الصحية توقعا   بترا    شخصا في تدهور باص بمحافظة اربد23إصابة    بترا   المسجد االقصى

مبادرة بريطانية جديدة إلغراء االسكتلنديين برف   بترا   االنتهاء من تعبيد شوارع في مؤتة والمزار الجنوبي   بترا   تعاون

طقس لطيف اليوم وحتى الخميس   بترا    يضرب منطقة كانتو اليابانية5ر6زلزال بقوة    بترا   االستقالل

 آالف عسكري لمكافحة (اإليبوال ) في دول غرب أفريقيا3واشنطن ترسل    بترا   فلسطينيا في القدس

 للجمعية العامة اليوم69افتتاح الدورة الـ    بترا   مساعدات عسكرية للحرب ضد مقاتلي داعش

مرة مواقع لتنظيم داعش قرب بغداد

 

 

جامعة الزرقاء تفوز بمشروع تمبوس
 

 ايلول (بترا)- فازت جامعة الزرقاء بمشروع تمبوس لتشجيع دراسات قانون الملكية الفكرية في15الزرقاء

منطقة البحر األبيض المتوسط بالتشارك مع عدد من الجامعات العربية واألوروبية، ولمدة ثالث سنوات

 الف يورو.900بموازنة تقارب 

وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور مصطفى الخصاونة، الذي فاز بالمشروع مع الدكتور أشرف

شقدان من كلية الهندسة, ان فوز جامعة الزرقاء بالمشروع يشكل إضافة نوعية لها وألعضاء الهيئة

التدريسية، ودليالً على استحقاقها وقدرتها على التنفيذ وثقة المانحين بالجامعة وأعضاء هيئتها

التدريسية.

ويهدف مشروع تمبوس الذي يتبناه االتحاد األوروبي إدارة وتمويالً إلى إقامة شراكة وتعاون علمي وبحثي

بين الجامعات العربية واألوروبية وفتح برنامج ماجستير في الملكية الفكرية لتخصصات الحقوق

والتكنولوجية واإلنسانية.

--(بترا) ن م/م ب

 م03:45 - 15/9/2014
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2014وكالة األنباء األردنية (بترا) جميع الحقوق محفوظة. 

برايموستم تطوير وتصميم الموقع من قبل 
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