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  :اسم المدرس   جامعة الزرقاء      

  :الرتبة العلمية الدراسات العليا :الكلية 

 الملكية الفكرية وإدارة االبتكار  :التخصص
 :الفصل الدراسي 

  ساعات3: عدد الساعات المعتمدة
التراخيص في الملكية ( :عنوان المقرر

 (الفكرية
 (0601711)رقم المادة 

 : رقم المكتب
 : تلفون المكتب

 : خلوي

Email:  

 (براءات االختراع): المتطلب السابق
 (0601702)رقم المادة 

 

 : موعد المحاضرة
  :الساعات المكتبية

  

 

 : المساقوصف  -
 

دراسة أنواع وأشكال التراخيص في مختمف أنواع حقوق : يتضمن منياج الدراسة ليذه المادة في قسمة األول
الممكية الفكرية وحقوق والتزامات أطراف ىذه التراخيص ومكافحة الممارسات غير التنافسية في التراخيص 

دراسة معمقة ألحد موضوعات : كما يتضمن في قسمة الثاني, التعاقدية وفقا لمقوانين الوطنية واالتفاقات الدولية
التراخيص , القسم األول كالتعمق في دراسة التراخيص المرتبطة ببعض حقوق الممكية الفكرية كبرامج الحاسوب

 .والتراخيص اإلجبارية واالختيارية في بعض مجاالت حقوق الممكية الفكرية, في قطاع األدوية

:  المادةأهداف  -
: عمى  إلى مساعدة الطالبالمادة هىدف ىذت

 .التعريف بمفيوم التراخيص وأنواعيا في مختمف حقوق الممكية الفكرية -1

 .تمكين الطالب من معرفة حقوق أطراف عقد الترخيص -2

 .تمكين الطالب من معرفة نطاق التراخيص في االتفاقات الدولية ومصادر الوطنية والدولية -3

 .تييئة طالب الحقوق لمدراسة األكاديمية والبحث العممي -4

تعريف الطالب بكيفية تعامل القضاء مع تطبيق القواعد القانونية من خالل تحميل األحكام القضائية  -5
 . ومناقشتيا
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 :مخرجات التعلم -
 

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

 .يعرف الترخيص وأنواعيا -1

 .معرفة حقوق أطراف عقد التراخيص عمى الصعيد الدولي والوطني -2

معرفة أثر اختالف القواعد القانونية الدولية عمى طرق الحماية والقانون الواجب التطبيق في العالقات  -3
 .المشوبة بعنصر أجنبي

:  هيكل المقرر  -
 

 

الساعات  مخرجات التعلم المواضيع طرق التعلم
 المعتمدة

 األسبوع

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

تعريف الترخيص وبيان مدى 
 وأحكاميما, أىميتو

( 1)أ 
 (2,1)ب 

 األول 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

 طبيعة الترخيص التجاري
الفرق بين الترخيص والتنازل 

 واألوضاع القانونية األخرى

( 2,1)أ 
( 3,2,1)ب 
 

 الثاني 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

التراخيص / أنواع الترخيص
 االختيارية

( 2)أ 
 (4,3)ب 

 الثالث 3
 

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

( 3,2)أ  التراخيص اإلجبارية
 (3)ب 

 الرابع 3

المحاضرة  موقف اتفاقية التربس من  ( 2)أ   الخامس 3
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الحوار والمناقشة 
األنشطة 

 االختبارات

 (4,3)ب  التراخيص

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة      
 االختبارات     

العقود التجارية التي يرد عمييا 
 الترخيص

( 2)أ 
 (4,3)ب 

 السادس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

( 2)أ  التزامات المرخص
 (4,3)ب 

 السابع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

( 2)أ  لو التزامات المرخص
 (4,3)ب 

 الثامن 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

األشكال القانونية المرخص 
عناصر الممكية التي ترد  )بيا 

 (عمييا التراخيص

( 4,3)أ 
 (3,4)ب 

 التاسع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

( 4,3)أ  تنفيذ عقد الترخيص
 (4,3)ب 

 العاشر 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

( 4,3)أ  قواعد االختصاص التشريعي
 (4,3)ب 

 الحادي عشر 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

( 4,3)أ  وسائل التنفيذ
 (4,3)ب 

 الثاني عشر 3
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األنشطة 
االختبارات 
المحاضرة 

الحوار والمناقشة 
األنشطة 

االختبارات 

( 4,3)أ  المسؤولية 
 (4,3)ب 

 الثالث عشر 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

( 4,3)أ  قواعد االختصاص
 (4,3)ب 

 الرابع عشر 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

( 4,3)أ  تسوية المنازعات
 (4,3)ب 

 الخامس عشر 3

دراسة متعمقة في موقف  
االتفاقيات من التراخيص في 

 الممكية الفكرية

( 4,3)أ 
( 4,3)ب 

 السادس عشر 3

 

 

 

 : المقرر الرئيسي -
 .2018مركز الدراسات العربية , وليد عمي ماىر, عقد الترخيص التجاري: الكتاب المقرر الرئيس

 :المقررات المساندة -
 .2019الرواشدة . د, عقود التراخيص

 
 

 

: طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة التاريخ

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

 

 


