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 : المادةوصف  -
 

دارة ىذه المادة ىي إحدى المتطمبات اإلجبارية  لطمبة الماجستير تخصص الممكية الفكرية وا 
دراسة األحكام التي وردت في قانون العالمات التجارية األردني  االبتكار، وتبحث في

حقوق مالك العالمة التجارية وبيان ، ودراسة والمتعمقة العالمات التجارية وتسجيميا وأىميتيا 
 ىذه المادة أيضا وتتضمن طبيعتيا وطرق أنقضاءىا وفق قانون العالمات التجارية األردني،

الطبيعة الحماية القانونية لمعالمات التجارية من الناحية المدنية والجزائية ، وما ىي دراسة 
 .العناصر المدخمة في تركيب العالمة والغير مدخمة 

:  المادةأهداف  -
: عمى  إلى مساعدة الطالبالمادة هىدف ىذت

 .الطبيعة القانونية العالمات التجارية تعريف  .1
 .عناصر العالمة التجاريةتمكين الطالب من معرفة  .2
 .عقود العالمة التجارية تمكين الطالب من معرفة  .3
 .تعريف الطالب مدة الحماية القانونية  لمعالمات التجارية .4
 . بالحماية القانونية التي تتمتع بيا العالمات التجاريةتعريف الطالب  .5
بالحماية القانونية لمعالمات التجارية عمى الصعيد المحمي والصعيد تعريف الطالب  .6

 .الدولي
 :مخرجات التعمم -

 

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

 



 :المعرفة والفهم . أ
 .العالمة التجارية  معرفة وفيم معنى  .1
 .عناصر العالمة التجارية   معرفة وفيم  .2
 .نطاق الحماية القانونية لمعالمة التجارية معرفة وفيم  .3
 .وسائل تمييز العالمة التجارية  عن غيرىا معرفة وفيم  .4

 
 :المهارات . ب

 .التمييز بين عناصر العالمة التجارية المادية والمعنوية القدرة عمى  .1
 .الحماية القانونية لمعالمة التجارية  استيعاب أىمية  .2
 .قضايا تتضمن مخالفة عقود العالمات التجارية القدرة عمى التعامل مع  .3
 .معرفة العالمات التجارية  المشمولة بالحماية القانونية القدرة عمى  .4

 
:  هيكل المقرر  -

 

 

الساعات  مخرجات التعمم المواضيع طرق التعمم
 المعتمدة

 األسبوع

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

تعريف العالمة التجارية 
 وبيان أهميتها ووظائفها

( 1)أ 
 (2،1)ب 

 األول 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

العالمة التجارية وعناصر 
الممكية الصناعية والتجارية 

 االخرى

( 2،1)أ 
( 3،2،1)ب 
 

 الثاني 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

الشروط الموضوعية الالزم 
 توافرها في العالمة التجارية

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثالث 3
 

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

( 3،2)أ  عناصر العالمة التجارية 
 (3)ب 

 الرابع 3



األنشطة 
 االختبارات
المحاضرة 

الحوار والمناقشة 
األنشطة 
 االختبارات

الشروط الشكمية الالزم 
 توافرها في العالمة التجارية

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الخامس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

      األنشطة 
       االختبارات

( 2)أ  سجل العالمة التجارية 
 (4،3)ب 

 السادس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

التسجيل الدولي لمعالمة 
 التجارية

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السابع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

أسباب كسب الحق في 
 العالمة

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثامن 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

( 4،3)أ  التصرف في العالمة التجارية
 (3،4)ب 

 التاسع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

طرق انقضاء الحق في 
 العالمة التجارية

( 4،3)أ 
 (4،3)ب 

العاشر  3
 
       



المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

الحماية القانونية لمعالمة 
 التجارية

( 1)أ 
( 2،1)ب 

الحادي  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

 (الجنائية  )الحماية الجزائية 
 لمعالمة التجارية

( 2)أ 
 (2،1)ب 

الثاني  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

 جرائم العالمة التجارية
 (دراسة مقارنة ) 

( 2)أ 
 (2،1)ب 

الثالث  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

االجراءات التحفظية عمى 
العالمة التجارية والعقوبات 

 التكميمية 

( 1)أ 
 (2،1)ب 

الرابع  3
 عشر 

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

دراسة متعمقة بالطبيعة 
 االحق في العالمة التجارية

( 1)أ 
 (2،1)ب 

الخامس  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

دراسة متعمقة في الحاالت 
 التنازع عمى الحق في العالمة

( 1)أ 
 (2،1)ب 

السادس  3
 عشر

 

 

 

 : المقرر الرئيسي -
دار -  الممكية الصناعية والتجارية–الدكتور صالح زين الدين : الكتاب المقرر الرئيس

 2012عمان –الثقافة لمنشر 
 :المقررات المساندة -



مطبعة الجامعة - (دراسة مقارنة)حماية العالمات التجارية –االستاذ ماىر فوزي حمدان 
 .1999 عمان –األردنية 

 
 

 

: طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة التاريخ

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

 
 

 

 


