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 جامعة الزرقاء
 كلية الدراسات العليا: الكلية

 2018/2019: الفصل الدراسي

  ساعات معتمدة3: عدد الساعات المعتمدة
 تخصص اجباري

 الرسوم والنماذج الصناعية: عنوان المقرر
 ال يوجد: المتطلب السابق

 : اسم المدرس 

:  الرتبة العلمية
  :تلفون المكتب

 :خلوي
Email: 

  :الساعات المكتبية

  : موعد المحاضرة
  

  
  

  

 
  :وصف المساق 

التعريف بالرسوم والنماذج الصناعية وشروط وإجـرارات تسـجيلها :  المادةذهيتضمن منهاج الدراسة له
كمـا . والحقـوق الممنوحـة لمـالكي الرسـوم أو النمـاذج الصـناعية واالتفاقيـات الدوليـة المرتبطـة بحمايتهـا

 الحماية الرسـوم والنمـاذج الصـناعية ولتطبيقاتيتضـمن فـي قسـمه الثـاني دراسـة تفصـيلية وتحليليـة مثـل 
 . للرسـوم والنمـاذج الصناعيةةالـدولي

 

 :أهداف المساق 
: يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطمبة عمى

يهدف هذا المساق إلى تطوير قدرة الطالب عمى التفكير الموضوعي من خالل فهم الجوانب النظرية  -1
 . والعممية في قانون الرسوم والنماذج الصناعية

فهم األسس و المرتكزات التي يقوم عميها نظام الرسوم والنماذج الصناعية في األردن من خالل  -2
 . التطبيقات العممية لمنصوص القانونية

 
: مخرجات التعمم

 :المعرفة والفهم . أ
 . معرفة معنى الرسم الصناعي-1
 .معرفة معنى النموذج الصناعي -2
  .معرفة كيفية تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية -3

  .معرفة الطرق القانونية لحماية الرسوم والنماذج الصناعية -4
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 :المهارات.  ب
القدرة عمى ربط الجانب النظري بالجانب العممي . 1
 بوسائل الحماية القانونية لمرسوم والنماذج الصناعيةااللمام . 2
القدرة عمى التعامل مع المواد القانونية الخاصة بالموضوع . 3
 استيعاب اهمية معرفة الرسوم والنماذج المشمولة بالحماية- 4
 

 : هيكل المقرر 

 

نتاجات  المواضيع طرق التعميم
 التعمم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -1
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -2

 .التعليم التعاوني -3

 .الحوار والمناقشة -4

 .التعليم عن طريق األنشطة -5

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

الطبيعة القانونية 
لمرسوم والنماذج 

 الصناعية

  (1)أ 
  (2+1)ب 

 االول 3

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -6
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -7

 .التعليم التعاوني -8

 .الحوار والمناقشة -9

 .التعليم عن طريق األنشطة -10

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

تعريف الرسوم والنماذج 
الصناعية وبيان 

 اهميتها

  (2 + 1)أ 
  (2+1)ب 

 الثاني  3

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -11
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -12

 .التعليم التعاوني -13

 .الحوار والمناقشة -14

 .التعليم عن طريق األنشطة -15

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

الشروط 
الموضوعية 

الالزم توفرها في 
الرسوم والنماذج 

 الصناعية

  (3 +1)أ 
  (2+1)ب 

 الثالث 3

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -16
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -17

 .التعليم التعاوني -18

 .الحوار والمناقشة -19

 .التعليم عن طريق األنشطة -20

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 

الشروط الشكمية الالزم 
توفرها في الرسوم 
 والنماذج الصناعية

  (2 + 1)أ 
  (4 + 2+1)ب 

 الرابع 3
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المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل
. إلخ... و 

 
. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -21
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -22

 .التعليم التعاوني -23

 .الحوار والمناقشة -24

 .التعليم عن طريق األنشطة -25

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

سجل الرسوم والنماذج 
 الصناعية

  (3 + 1)أ 
  (2+1)ب 

الخام 3
 س

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -26
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -27

 .التعليم التعاوني -28

 .الحوار والمناقشة -29

 .التعليم عن طريق األنشطة -30

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

الحماية المدنية 
لمرسوم والنماذج 

 الصناعية

  (4+ 1)أ 
  (3+1)ب 

الساد 3
 س

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -31
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -32

 .التعليم التعاوني -33

 .الحوار والمناقشة -34

 .التعليم عن طريق األنشطة -35

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

الحماية الجزائية لمرسوم 
   والنماذج الصناعية

  (4+ 3)أ 
  (3 + 2+1)ب 

 السابع 3

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -36
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -37

 .التعليم التعاوني -38

 .الحوار والمناقشة -39

 .التعليم عن طريق األنشطة -40

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

الحماية الدولية لمرسوم 
   والنماذج الصناعية

 4 + 2 + 1)أ 
) 

  (3+1)ب 

 الثامن 3

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -41
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -42

 .التعليم التعاوني -43

 .الحوار والمناقشة -44

 .التعليم عن طريق األنشطة -45

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

االتفاقيات الدولية 
الخاصة بالرسوم 

 والنماذج الصناعية
 

  (3)أ 
  (2+1)ب 

 التاسع 3

. أسلوب المحاضرة التفاعلّية النشط -46
 .التعليم عن طريق حّل المشكالت -47

 .التعليم التعاوني -48

تطبيقات عممية لمرسوم 
 الصناعية

 4 +3 +2+1)أ 
) 

العاش 3
 ر
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 .الحوار والمناقشة -49

 .التعليم عن طريق األنشطة -50

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 

 

 + 3 +2+1)ب 
4)  

 .الحوار والمناقشة -51

 .التعليم عن طريق األنشطة -52

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
53-  

تطبيقات عممية لمنماذج 
 الصناعية

 4 + 2 + 1)أ 
) 

  (3+1)ب 

الحاد 3
ي 

 عشر
 .الحوار والمناقشة -54

 .التعليم عن طريق األنشطة -55

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
56-  

دراسة متعمقة 
باالتفاقيات الخاصة 

 بالرسوم الصناعية

 4 +3 +2+1)أ 
) 
 

الثاني  
 عشر

 .الحوار والمناقشة -57

 .التعليم عن طريق األنشطة -58

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
59-  

دراسة متعمقة 
باالتفاقيات الخاصة 
 بالنماذج الصناعية

 4 + 2 + 1)أ 
) 

  (3+1)ب 

الثالث  
 عشر

 .الحوار والمناقشة -60

 .التعليم عن طريق األنشطة -61

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
62-  

نماذج خاصة بالرسوم 
 البصناعية

 4 +3 +2+1)أ 
) 
 

الرابع  
 عشر

 .الحوار والمناقشة -63

 .التعليم عن طريق األنشطة -64

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
65-  

نماذج خاصة بالنماذج 
 الصناعيىة

 4 + 2 + 1)أ 
) 

  (3+1)ب 

الخام 
س 

 عشر

 .الحوار والمناقشة -66

 .التعليم عن طريق األنشطة -67

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت ، : المختلفة، مثل

. إلخ... و 
68-  

 4 +3 +2+1)أ  مراجعة عامة
) 
 

الساد 
س 

 عشر

 
 المراجع 

 2015الدكتور صالح الدين الناهي ، شرح التشريعات الصناعية والتجارية ، دار الثقافة ، : الكتاب المقرر الرئيس 

 
 

 2012 ، الممكية الصناعية والتجارية ، دار الثقافة ،  الدكتور صالح الدين الناهي:المقررات المساندة 
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: طرق التعميم 

 
 الطرق العالمة  التاريخ 

 امتحان المنتصف 30 حسب التقويم الجامعي
 المشاركة واعمال الفصل 30 حسب التقويم الجامعي
 االمتحان النهائي 40 حسب التقويم الجامعي

 


