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 :اسم المدرس  جامعة الزرقاء 

 :الرتبة العلمية الدراسات العليا:الكلية 

 الملكية الفكرية وإدارة االبتكار :التخصص
 :/الفصل الدراسي 

  ساعات3: عدد الساعات المعتمدة
تطبيقات معاصرة لحقوق (:عنوان المقرر

 )الملكية الفكرية
 (0601710)رقم المادة 

 متطلب تخصص اجباري

 : رقم المكتب
 : تلفون المكتب

 : خلوي

Email: 

 (ال يوجد): المتطلب السابق
 

 : موعد المحاضرة
 :الساعات المكتبية

  

 

 : المادةوصف  -
 

 أبرزىا الناحية االدبية و الفنية و ومن الفكرية الممكية مجال في المعاصرة التطبيقات بعض المادة ىذه تتناول
 النماذج الصناعية و االختراعات لحقوق المبرمة العقود دراسة يتم بحيثباإلضافة لممجال الرياضي ،الصناعية 

 لألجيزة االختراع براءات، والمنافسة في العالمية والبطوالت لممباريات اإلذاعي والتمفزيوني والبث النقلو 
  السباق،العالمات سيارات تصميم، و ايضا ما يتصل بحماية النباتات الجديدة والمصممة الرياضية واألدوات
 والتمويل االحتراف الرياضي قضايا ىناك الفكرية الممكية و باالضافة لدراسة واألحذية، لممالبس التجارية
 الممكية حقوقد، و تطبيقات الدوائر المتكاممة و الحماية المفروضة ليا و والعوائ االستثمارات وتنمية والتسويق

 واإلذاعية والفضائية األرضية القنوات خالل من الرياضية المباريات وبث نقل اثناء التجارية لإلعالنات الفكرية
 الممكية لحقوق الحماية توفير الرياضي،  ووالتسويق التمويل ألغراض الفكرية الممكية بأصول االنتفاع حق،و

 الممكية حقوق حماية توفير و المخترعين و المتعاقدين االخرين، واألعمال رجال بين المبرمة العقود في الفكرية
 واليدايا والمكافآت الجوائز توزيع في الفكرية الممكية حقوق توفير و ،الرياضية لمبطوالت الراعية لمشركات الفكرية
 لشركات اشعارات االستعمال غير المشروع لو  قانونيا استخداميا بنود و الرياضية األندية شعارات تحملالتي 

. مشيورةال
:  المادةأهداف  -
: عمى  إلى مساعدة الطالبه المادةىدف ىذت

 .الطبيعة القانونية لحقوق الممكية الفكريةتعريف  .1
 .عناصر حق المؤلف وكيفية حمايتيا تمكين الطالب من معرفة  .2
 .ربط الجانب النظري بالجانب العممي بالتطبيقات القضائيةتمكين الطالب  .3
 .تعريف الطالب بمدة الحماية القانونية و استعراض قضايا تم البت فييا  .4
 . بالحماية القانونية و التطبيق القضائي عمى الصعيد الوطنيتعريف الطالب  .5
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 .عمى الصعيد الدوليو التطبيق القضائي بالحماية القانونية تعريف الطالب  .6
 :مخرجات التعمم -

 

: عند االنتياء من ىذا المقرر، فإنو من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى أن

 

 :المعرفة والفهم . أ
 .حقوق الممكية الفكرية  معرفة وفيم معنى  .1
 .التعامل القضائي مع  حق المؤلف المشمولة بالحماية معرفة وفيم  .2
 .حقوق الممكية الفكرية في االتفاقيات الدولية نطاق حماية معرفة وفيم  .3

 
 :المهارات . ب

 .حقوق الممكية الفكرية في االتفاقيات الدولية و القوانين المحمية التمييز بين  القدرة عمى  .1
 .الحماية القانونية والتطبيق القضائي لمقضايا المستجدةاستيعاب أىمية  .2
 .حقوق الممكية الفكريةقضايا تتضمن انتياك  القدرة عمى التعامل مع  .3
 .معرفة المصنفات المشمولة بالحماية القانونيةالقدرة عمى  .4

 
:  هيكل المقرر  -

 

 

الساعات  مخرجات التعمم المواضيع طرق التعمم
 المعتمدة

 األسبوع

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

مبادئ قضائية في حقوق 
 الممكية الفكرية 

خصائص حقوق الممكية )
 (الفكرية

( 1)أ 
 (2،1)ب 

 األول 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

االتفاقيات الدولية لحماية 
 حقوق الممكية الفكرية

وثيقة باريس ، اتفاقية روما )
 (،معاىدة الويبو

( 2،1)أ 
( 3،2،1)ب 
 

 الثاني 3
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المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

التشريعات الوطنية لحماية 
 حقوق الممكية الفكرية

 

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثالث 3
 

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

مبادئ قضائية عمى المستوى 
العربي بشأن  براءات 

 االختراع و الرسوم و النماذج

( 3،2)أ 
 (3)ب 

 الرابع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

براءات االختراع و الرسوم في 
 التشريعات االردنية 

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الخامس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

      األنشطة 
       االختبارات

مبادئ قضائية بشأن 
 العالمات التجارية

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السادس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

وسائل مدة الحماية القانونية
 حقوق الممكية الفكريةحماية 

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السابع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

حماية االصناف النباتية في 
 االردن و فرنسا

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثامن 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

مبادئ قضائية في المنافسة 
 غير المشروعة

( 4،3)أ 
 (3،4)ب 

 التاسع 3

المحاضرة  الحماية القانونية لحق  ( 4،3)أ   العاشر 3
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الحوار والمناقشة 
األنشطة 

 االختبارات

المؤلف عمى الصعيد الوطني 
 و الدولي

 (4،3)ب 

 

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

( 1)أ  اوجه الدفاع عن حق المؤلف
 (2،1)ب 

الحادي  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

المنافسة غير المشروعة 
بالتمويه و حماية المعمومات 

 السرية

( 2،1)أ 
( 3،2،1)ب 
 

 الثاني 3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

استنفاد حقوق الممكية 
 الفكرية

 

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثالث 3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

تقميد سمع محمية بحق 
 سمع  قرصنةالمؤلف و

 محمية بالعالمات التجارية

( 3،2)أ 
 (3)ب 

 الرابع 3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

دراسة معمقه في براءات 
 االختراع و الرسوم الصناعية 

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الخامس 3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

      األنشطة 
       االختبارات

 العالمات دراسة معمقه في
التجارية واالسرار و المنافسة 

 غير المشروعة

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السادس 3
 عشر
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 :المقرر الرئيسي -
-المطبوعات الجامعية،دار موسوعة حماية الممكية الفكرية،الدكتور امير فرج يوسف: الكتاب المقرر الرئيس

. 2009األولى، اإلصدار األولالطبعة االسكندرية،
 :المقررات المساندة -

2017 ، 1، دار وائل لمنشر طسمسمة الشذرات في حماية حقوق الممكية الفكرية    الدكتورة نياد الحسبان ،   
 

 
 

: طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة التاريخ

 المنتصفامتحان  20 حسب التقويم الجامعي
 المشاركة وأعمال الفصل 40 خالل الفصل الدراسي
  النيائي      االمتحان 40 حسب التقويم الجامعي

 
 

 

 

 


