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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 الدكتور سعد عبدالكريم سعد أبو الغنم االســـــــم 
 الفيصلية/ مادبا 31/7/3771 تاريخ ومكان الميالد 

 الحقوق الكلية 

 الخاص القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 1133 جامعة تورنتو/كندا الملكية الفكرية/القانون التجاري ةالدكتورا 
 1112 الجامعة األردنية الملكية الفكرية/القانون التجاري الماجستير 
 3777 الجامعة األردنية حقوق البكالوريوس 
 3771 األردن علمي الثانوية العامة 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 
 

 يالقانون التجار  التخصص العام 
 الملكية الفكرية/ براءات االختراع التخصص الدقيق 

 براءات االختراع - مـجاالت االهتمام 
 المنافسة غير المشروعة -
 حق المؤلف -
 العالمات التجارية -
 النماذج الصناعية -
 تداخل حقوق الملكية الفكرية وقانون المنافسة -
 قانون الشركات التجارية -
 األوراق والعقود التجارية -
 اري الدوليالقانون التج -
 التحكيم التجاري -
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       الدكتوراه رسالة وملخص عنوان  
 

 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 The Protection of Pharmaceutical Patents and Data under TRIPS and US-Jordan FTA; 

Exploring the Limits of Obligations and Flexibilities: A Study of the Impacts on the 

Pharmaceutical Sector in Jordan. 

  
 My thesis focuses on the Jordanian experience in the pharmaceutical sector after the 

kingdom’s implementation of its obligations under both the Agreement on Trade-related 

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and the Free Trade Agreement 

with the US (USJFTA). It argues that strong patent protection has not been conducive to the 

promotion of technological innovation and the transfer and dissemination of technology. 

Moreover, this protection has resulted in adverse outcomes such as increased drug prices, 

unavailability of essential medicines in some public hospitals for serious diseases, and a 

dwindling local pharmaceutical industry, in part, as a consequence of its inability to access 

advanced, patented technology on reasonable commercial terms. 

The thesis also investigates the legitimacy of establishing certain grounds of 

compulsory licensing by Jordan and other “TRIPS flexibilities” available to it, even in light 

of the TRIPS-Plus obligations under the USJFTA. It advocates that such grounds contribute 

to the promotion of technical innovation, lead to the transfer of advanced technology, and 

above all improve access to affordable medicines. Finally, the thesis explores Jordan’s 

obligations to protect pharmaceutical testing data under TRIPS and USFTA arguing that 

neither of these two instruments requires data exclusivity as claimed by Pharmaceutical 

Research and Manufacturers of America (PhRMA) and some developed countries. 
   

  السجل الوظيفي 
 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
استاذ القانون التجاري  

 المساعد
 6/1131 الجامعة األردنية/ عمان

محاضر متفرغ في القانون  
 الجاري

 1/1136 الجامعة األردنية/ عمان

 8/1118 -31/1117 الجامعة األردنية/ عمان مساعد بحث وتدريس 

 31/1117حتى  7/1111 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت/ عمان ريدرئيس قسم تنظيم الب 
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  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 1136/1137 مساعد عميد كلية الحقوق لشؤون التطوير والجودة -3 

 عضو مجلس كلية الحقوق )ممثل قسم القانون الخاص( . -1 

 

1132/1131 

 لس كلية الحقوق )ممثل قسم القانون الخاص( عضو مج -1 

 

1136/1137 

 1136/1137و  1131/1136 عضو لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة  -2 

 مقرر لجنة التطوير في كلية الحقوق. -1 

 

1136/1137 

 عضو اللجنة االجتماعية في الكلية. -6 

 

 1131/1136و  1131/1132

 .عضو لجنة الخطة االستراتيجية في الكلية -7 

 

1131/1136 

 1131/1136و  1132/1131و  1131/1132 عضو لجنة النشاطات الطالبية غير المنهجية في الكلية -8 
 1136/1137و 

 1131/1136 عضو لجنة المكتبة القانونية في الكلية -7 

 1131/1132 عضو لجنة معادلة المواد في الكلية -31 

 عضو لجنة الخطة الدراسية في الكلية. -33 

 

 1136/1137و  1131/1131

 عضو لجنة االشراف على انتخابات الطلبة في الكلية. -31 

 

 1136/1137و  1131/1131

عضو لجنة التنسيق مع نقابة المحامين والقضاة االمريكيين  -31 
 على النشاطات المستقبلة.

 

1131/1131 

 عضو لجنة إتالف االختام في الكلية. -32 

 

1131/1132 

 بة والفرز في الكلية.عضو لجان االشراف على انتخابات الطل -31 

 

1131-1137 

 عضو لجنة المؤتمرات والندوات والبحث العلمي في الكلية. -36 

 

1136/1137 

عضو اللجنة المشكلة من رئيس الجامعة لدراسة مشروع تعديل  -37 
 قانون براءات االختراع االردني.

 

12/31/1131 

عضو لجنة تدقيق وترجمة مواد قسم القانون الخاص في  -38 
 مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

 

31/1/1131 

عضوية العديد من لجان التحقيق المشكلة من االستاذ الدكتور  -37 
رئيس الجامعة للتحقيق في مخالفات الموظفين وأعضاء الهيئة 

 التدريسية والمستشفى واالستثمار )سرية ومكتومة(.

 

 د من السنواتالعدي

 عضو لجنة الدراسات العليا في الكلية. -11 

 

1132/1131 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة
 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
ية في القانون "شروط الحماية القانونية لبيانات االختبارات ونتائج التجارب الدوائ الدكتور سعد عبدالكريم أبوالغنم 

( 3( )8األردني: دراسة مقارنة"/ المجلة االردنية في القانون والعلوم السياسية )
1136 

 Jordan's Legislative Policy on Parallel Imports and Exhaustion“ الدكتور سعد عبدالكريم أبوالغنم 

of Main IPRs” / European Journal of Social Sciences (52) (4) 

2016 

 الدكتور سعد عبدالكريم أبوالغنم 
 د. وليد القاضي

 د. توفيق المجالي
 سم ملحمباد. 

“Copyright Law v. Patents Law of Jordan: The Extent of 

Compulsory Licensing Grounds” / European Journal of Social 

Sciences (53) (3). 

 د. توفيق المجالي 
 مد. سعد عبدالكريم أبوالغن

 

مجلة دراسات الجامعة  –" / مقبول للنشر خصوصية إنهاء عقود التجارة الدولية"
 1136األردنية 

 د. وليد القاضي  
 د. سعد أبوالغنم

 د. هشام الكساسبة

مجلة  –مقبول للنشر  القرائن كوسيلة من وسائل االثبات أمام القضاء اإلداري" "
 1136دراسات الجامعة األردنية 

 
  

  لتدريبيةالدورات ا
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 سنوات مختلفة االشتراك في العديد من الدورات التدريبية في مجال االدارة/ تطوير وجودة التعليم 
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  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   القانون مدخل إلى علم 
   مبادئ القانون التجاري 
   الشركات التجارية واالفالس 
   الملكية الفكرية 
   العقود التجارية 
   التشريعات التجارية لغير طلبة الحقوق 
   مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 
 يئة والجمعية العلمية المهنية ومكانهااسم اله 

 
 التاريخ

 وحتى تاريخه -1131 / األردننقابة المحامين  
   
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
 Marks Medal Prize 1131 جامعة تورنتو / كندا 
 


