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 الخاص القسم:
  التوقيع والختم الرسمي

 

 تعريف المساق
 Law 427 رقم ورمز المساق: حقوق الملكية الفكرية اسم المساق:

 21/22األول  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: اجباري متطلب  المساق: نوع

 د. ابراهيم عبيدات منسق المساق: LAW 213 المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☒       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☐ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

ما كرية و هذا المساق دراسة موجزة لقواعد الملكية الفكرية، حيث يتناول بيان مفهوم الملكية الف يتضمن
ي يحتويه من مبادئ ومفاهيم أساسية فرضت وجودها كقواعد قانونية رسخت الحق في الملكية وبالتال

ختراع ضرورة حمايته كحق مستقل. كما يتناول البحث في الحقوق الفكرية: الصناعية منها؛ كاال
لنباتات ملة واوالعالمة التجارية والرسوم والنماذج الصناعية واألسرار التجارية والتصاميم للدوائر المتكا

 الجديدة؛ والحقوق األدبية وهي: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 أهداف المساق

ة بادئ األساسيالممفهوم الملكية الفكرية من خالل بيان نبذة تاريخية وكذلك ب تعريف الطالب -1
 والقواعد التي رسختها االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.

دات ات الذهنية للطالب من خالل دراسة وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بمفر تنمية القدر  -2
 الملكية الفكرية الصناعية منها واألدبية.

 ه من تصرفات.المجاورة وما يتفرع عنمفهوم الحق في التأليف وكذلك الحقوق ب تعريف الطالب -3
 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: ين لتمييز باو بيبالنظام القانوني للملكية الفكرية بشقيها الصناعي واألد أن يلم الطالب

 .حكام كل عنصر من عناصرهاأالمختلفة بعد فهم  هاعناصر

CLO2:  اج م استنت؛ ومن ثتتعلق بالملكية الفكريةقواعد االتفاقيات الدولية التي أن يحلل الطالب

 أحكامها وبيان مدى الموائمة بينها وبين التشريعات الوطنية.

CLO3:  ته في حياب الطال القواعد القانونية على الوقائع التي يواجهها تطبيقأن يتمكن الطالب من

ي ق العمللتطبياخالل العلمية والعملية فيما يتعلق بالحقوق الفكرية، وتتجسد هذه المعطيات من 
 واالطالع على القرارات القضائية والنظريات واآلراء الفقهية.
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  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      X CLO1 

     X  CLO2 

    X   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 امتحان تحريري   امتحان نصفي

 األنشطة*

نقاش حول موضوع متعلق   (1نشاط )
 بالمادة

4 
1 

  (2نشاط )
حول قرار قضائي  نقاش

متعلق بموضوع 
 محاضرات سابقة

4 
2 

 2 4 امتحان قصير  (3نشاط )

  4 فيديو مسجل  (4نشاط )

  4 واجب بيتي  (5نشاط )

 3+2 50 امتحان تحريري   امتحان نهائي

 فيديوهات، نقاشات، ...الخ.على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، *

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 

 نظرة عامة على الملكية الفكرية، مبادئ ومفاهيم أساسية.
 رورة حمايتهاأهمية حقوق الملكية الفكرية وض -

 محاضرتين وجاهي

 الدولية والوطنية للملكية الفكرية األبعاد -
 راسة موجزة في االتفاقيات الدولية وبيان مدى الزاميتها في التشريع األردنيد -

 محاضرة غير متزامنة

 2االسبوع 

 هوم براءة االختراع مفهوم االختراع، مف - :* االختراعات
 شروط حماية االختراع -

 محاضرتين وجاهي

لحقوق الناشئة عن براءة االختراع، )طبيعة حق ا -: شروط حماية االختراع تكملة -
 االختراع، القيود الواردة على التصرف بحق االختراع(

 محاضرة غير متزامنة

 3االسبوع 
التصرفات التي يمنحها حق االختراع،  :ختراعتكملة الحقوق الناشئة عن براءة اال -

 التصرف الناقل للملكية
 وجاهيمحاضرتين 

 محاضرة غير متزامنة )الترخيص( التصرف الناقل لحق استغالل االختراع

 4االسبوع 
 محاضرتين وجاهي وسائل حماية حق االختراع

 محاضرة غير متزامنة حاالت االعتداء على حقوق االختراع، دعوى التقليد
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 5االسبوع 
 * العالمات التجارية:

 التجارية العالماتأنواع  -، مفهوم العالمة التجارية -
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة عية، الشروط الشكليةالشروط الموضو  :شروط حماية العالمة التجارية -

 محاضرتين وجاهي نقل الملكية: في العالمة التجارية التصرفات الواردة على الحق - 6االسبوع 
 محاضرة غير متزامنة 

 7االسبوع 
 محاضرتين وجاهي بالعالمة التجارية الترخيص

 * المنافسة غير المشروعة:
  -تعرف المنافسة غير المشروعة وتعريف دعوى المنافسة غير المشروعة 

 محاضرة غير متزامنة

 8االسبوع 

 محاضرتين وجاهي أركان دعوى المنافسة غير المشروعة
 * األسرار التجارية:

 الطبيعة القانونية لألسرار التجارية -، مفهوم األسرار التجارية
 

 محاضرة غير متزامنة

 محاضرتين وجاهي شروط الحماية ووسائل تحقيقها :اية القانونية األسرار التجاريةالحم 9االسبوع 
 محاضرة غير متزامنة 

 10االسبوع 
 * الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية:

 مفهوم الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة لية حماية الرسوم الصناعية والنماذج الصناعيةآ

 11االسبوع 

 حق المؤلف والحقوق المجاورة:
 (التعريف بحق المؤلف ) تعريف المؤلف، المصنف 

 محاضرتين وجاهي

 لمصنفات واألعمال المحمية ا -شروط حماية المصنف 
 

 محاضرة غير متزامنة

 12االسبوع 
 محاضرتين وجاهي الحق األدبي :آثار حماية حق المؤلف الحقوق الممنوحة

 محاضرة غير متزامنة الحق المالي

 13االسبوع 
الستعمال المشروع لحق المؤلف من قبل الغير)شروط االستعمال، االستعمال ا -

 المشروع واالستعمال الشخصي 
 محاضرتين وجاهي

 محاضرة غير متزامنة من االستعمال المشروع حاالت
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 14االسبوع 
 محاضرتين وجاهي (الترخيص بحق المؤلف

 محاضرة غير متزامنة مدة حماية حق المؤلف 

 15االسبوع 
 محاضرتين وجاهي الحماية المدنية: وسائل حماية حق المؤلف -

 محاضرة غير متزامنة الحماية الجزائية
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع
  المرجع الرئيس

   شرح التشريعات الصناعية والتجارية -
حق المؤلف: النماذج المعاصرة لحّق المؤلف ووسائل  -

 ، 2حمايته، ط

مترجم  –تأثيرها على االقتصاد العالمي  –حقوق الملكية الفكرية  -
 للعربية

 
 

 
 صالح زين الدين
  د.نواف كنعان

 كريتس كوك
 
 

 
 دار الثقافة، عمان
 دار الثقافة، عّمان
دار الفاروق للنشر 
 والتوزيع، القاهرة
 

 
5012  

 
1992 
2006 
 

  المراجع االخرى 
 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
ن على الدراسة وفق تعليمات الجامعة، فال يتقدم الطالب لالمتحامتابعة حضور الطالب ومواظبته 

 % من مجموع المحاضرات 15النهائي اذا غاب أكثر من 

 األنشطة
، ويجب على الطالب تأدية متابعة االنشطة عبر منصات التعلم االلكتروني الرسمية في الجامعة

 النشاط بوقته المحدد.
 بما يتناسب مع زمن التأخير. يخصم من عالمة الواجب التسليم المتأخر للواجبات

 االمتحانات
أدية تستثنائية مثبتة يستطيع الطالب ؛ على الطالب تأدية االمتحان اال في ظروف اوفق خطة الجامعة
  امتحان غير مكتمل

 االستاللو  الغش
، حيث توضع للطالب عالمة صفر في المادة كما يمكن أن يخضع إلجراءات تطبيق تعليمات الجامعة

 تأديبية.
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 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


