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 :اسم المدرس  جامعة الزرقاء 

 :الرتبة العلمية الدراسات العليا:الكلية 

 الملكية الفكرية وإدارة االبتكار :التخصص
 :/الفصل الدراسي

  ساعات3: عدد الساعات المعتمدة
تنازع القوانين في الملكية (:عنوان المقرر

 )الفكرية
 (0601713)رقم المادة 

 متطلب تخصص اجباري

 : رقم المكتب
 : تلفون المكتب

 : خلوي

Email: 

 (ال يوجد): المتطلب السابق
 

 : موعد المحاضرة
 :الساعات المكتبية

  

 

 : المادةوصف  -
 
 

 يؤدي إلى خمق قد  مع االتفاقيات و التشريعات المقارنواختالف المفاىيم الوطنية المتعمقة بالممكية الفكرية -
التطبيق عمى سائر موضوعات الممكية الفكرية ولحل مشكمة تحديد القانون  مشكمة تحديد القانون الواجب

 الحل في القواعد الدولية الموحدة في البحث عنالذي يحكم موضوعات الممكية الفكرية أصبح من الضروري 
وعمى  ،ذات الموضوع، وفي حال عدم وجود حل في القواعد الدولية فإن منيج التنازع ىو من يقدم الحل

ذلك فإن ىذه المادة تتناول بيان القانون الذي يحكم حقوق الممكية الفكرية، والقانون الذي ينطبق عمى العقود 
المتعمقة بالممكية الفكرية وكذلك القانون الذي يحكم االلتزامات غير التعاقدية في حال االعتداء عمى حقوق 

.الممكية الفكرية  

:  المادةأهداف  -
: عمى  إلى مساعدة الطالبه المادةىدف ىذت

 .الطبيعة القانونية لحقوق الممكية الفكريةتعريف  .1
 .االتجاىات التقميدية والمعاصرة المتعمقة بتنازع القوانينتمكين الطالب من معرفة  .2
 . منربط الجانب النظري بالجانب العممي في تطبيق التنازع القوانينتمكين الطالب .3
 .تعريف الطالب بمدة الحماية القانونيةفي التشريعات المحمي و واالتفاقيات الدولية .4
 . لحقوق الممكية الفكريةبالحماية المدنية تعريف الطالب  .5
 :مخرجات التعمم -

 

: عند االنتياء من ىذا المقرر، فإنو من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى أن
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 :المعرفة والفهم . أ
 .تنازع القوانين في حقوق الممكية الفكرية  معرفة وفيم معنى  .1
 . في منازعات حقوق الممكية الفكريةمراحل تطبيق القانون االجنبي معرفة وفيم  .2
 حقوق الممكية الفكريةفي اتفاقية برننطاق حماية معرفة وفيم  .3

 
 :المهارات . ب

 .حقوق الممكية الفكرية في االتفاقيات الدولية و القوانين المحمية تطبيقالقانون في القدرة عمى  .1
 .الحماية المدنية لحق المؤلفاستيعاب أىمية  .2
حقوق الممكية قضايا تتضمن عنصر دولي ومحمي و تنازع قوانين في  القدرة عمى التعامل مع  .3

 .الفكرية
 .في حقوق الممكية الفكريةمعرفة القوانين و االتفاقيات ذات العالقة القدرة عمى  .4

 
:  هيكل المقرر  -

 

 

الساعات  مخرجات التعمم المواضيع طرق التعمم
 المعتمدة

 األسبوع

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

التعريف بالتطور التاريخي 
 لتنازع القوانين

( 1)أ 
 (2،1)ب 

 األول 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

االتجاهات التقميدية 
والمعاصرة المتعمقة بتنازع 

 القوانين

( 2،1)أ 
( 3،2،1)ب 
 

 الثاني 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

مراحل تطبيق القانون 
االجنبي و حماية حق 

 المؤلف مدنيا
 

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثالث 3
 

المحاضرة  ( 3،2)أ  التكيف القانوني لحق المؤلف  الرابع 3
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الحوار والمناقشة 
األنشطة 

 االختبارات

 (3)ب 

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

القانون الواجب التطبيق عمى 
حق المؤلف و موقف 
التشريعات المقارنة و 

 االتفاقيات

( 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

حدود اعمال قانون بمد عند 
طمب الحماية المدنية لحق 

 المؤلف

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السابع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

القانون الواجب التطبيق عمى 
المسؤولية المدنية عن افعال 

 مست حق المؤلف 

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثامن 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

القانون الواجب التطبيق عمى 
الحماية المدنية لحق المؤلف 

 في القواعد الخاصة

( 4،3)أ 
 (3،4)ب 

 التاسع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

القانون الواجب التطبيق عمى 
الحماية المدنية لحق المؤلف 

 التشريعات االردنيةفي 

( 4،3)أ 
 (4،3)ب 

 العاشر 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

االستثناءات في اتفاقية برن 
من مبدأ  قانون بمد طمب 

( 1)أ 
 (2،1)ب 

الحادي  3
 عشر
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األنشطة 
 االختبارات

 الحماية

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

المسؤولية المدنية المتولدة 
عن الفعل الضار عند 

االعتداء عمى حقوق الممكية 
 الفكرية

( 2،1)أ 
( 3،2،1)ب 
 

 الثاني 3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

حل التنازع في تطبيق 
القانون عمى حقوق المؤلف 

في التشريعات االردنية 
 والمقارنة

 

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثالث 3
 عشر
 

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

قواعد واجراءات تسوية 
المنازعات من خالل اتفاقية 

 التربس

( 3،2)أ 
 (3)ب 

 الرابع 3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

دور الوسائل البديمة في حل 
المنازعات و موقف القضاء 

 منها

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الخامس 3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 
      األنشطة 

       االختبارات

دراسة معمقه في االتفاقيات 
التي حمت حق المؤلفو 

 تنازع القوانينموقفها من 

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السادس 3
 عشر

 

 

 

 :المقرر الرئيسي -
تنازع القوانين الخاصة بالحماية المدنية لحق ،الدكتور عالء وصفي المستريحي: الكتاب المقرر الرئيس

. 2017األولى، اإلصدار األولالطبعة عمان،-الثقافة لمنشر،دار المؤلف
 :المقررات المساندة -
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2017، 1بين التحكيم التجاري و القضاء، مكتبة فيد لمنشر، ط الممكية الفكريةفخري خميل، منازعات.     د  
 

 
 

: طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة التاريخ

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

 
 

 

 

 


