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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 40406060 رقم المادة الملكية الصناعية والتجارية اسم المادة الدراسية
 الشركات واالفالس للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 6 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
ثم دراسة طبيعة الملكية الصناعية من حيث مصادرها التشريعية  تبدأ هذه المادة بموجز عن تاريخ التشريعات الصناعية، ومن     

الوطنية والدولية ودراسة الملكية الصناعية بشكل عام وموقع هذه األحكام في البالد العربية والتشريع األردني بشكل خاص مع 
 وحمايتها والقيود التي يمكن أن ترد عليها.التركيز في دراسة حق االختراع وموضوع براءة االختراع ومنح البراءة واستردادها وحقوقها 

كمااا تتناااوه هااذه المااادة دراسااة موضااوعات العالمااات التجاريااة والصااناعية ماان حيااث و ااااذ هااذه العالمااات وشاارو  اتخاذهااا     
يع والاارهن، وحقااوق صاااحبها وانقضااااها واألسااماء والعناااوين التجاريااة، والمتجاار والتصاارفات القانونيااة التااي يمكاان أن تاارد عليهااا كااالب

ية وكذلك دراسة األسماء والعناوين التجارية وملكية المحل التجاري والحقوق المقاربة المتياز االختراع ونقل التكنولوجيا والملكية األدب
 طبقا ألحكام قانون التأليذ وأحكام اتفاقية برن المتعلقة بالحماية الدولية لحق المؤلذ.

 

 اسيةأهداف ومخرجات التعلم للمادة الدر 
 تعريف الطالب بمفهوم الملكية الفكرية واهميتها وبيان التنظيم القانوني لها الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 القدرة على تعريذ وتحديد نطاق قوانين الملكية الفكرية. 1.1
 دبية.الملكية الفكرية/ الصناعية/ والتجارية/ واأل-القدرة على التمييز بين أنواع حقوق  1.1
 القدرة على شرح المبادئ واالحكام التي يحكم كل نوع من أنواع حقوق الملكية الفكرية. 1.1

 مناقشة االحكام العامة والخاصة المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية واألدبية الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 ليًا في حماية حقوق الملكية الفكرية.القدرة على تو يذ مهارات التفكر وتطبيقها عم 1.1
 أهمية عقود الترخيص والنقل واالستعماه لحقوق الملكية الفكرية. 1.1
 القدرة على معالجة كافة قضايا الملكية الفكرية. 1.1

 تصنيف قوانين الملكية الفكرية وحمايتها الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 بيق أنواع الحماية للملكية الفكرية.القدرة على معرفة وتط 1.1
 تمييز القضايا الخاصة بالملكية الفكرية واالختصاص ونوع الدعاوى. 1.1

 باالتفاقيات الدولية التي تنظم الملكية الفكرية تعريف الطالب الهدف الرابع 
مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

قة بحقوق الملكية الفكرية ومدى تطبيق هذه القدرة على ربط الطالب باالتفاقيات الدولية المتعل 1.1
 االتفاقيات في مجاه حقوق الملكية الفكرية.

 الكتاب المعتمد:
 .8442بيروت  –دار مجد  –د. محمد أبوبكر  –حق المؤلذ في القانون )دراسة مقارنة(  -1

 .8442عمان –دار الثقافة  –د. صالح زين الدين  –شرح التشريعات الصناعية والتجارية  -1

 لمراجع العلمية:ا
 .8442-عمان–دار واال –د. نوري خاطر –شرح قواعد الملكية الفكرية/الملكية الصناعية -1

 .8440 –عمان  –دار الثقافة  –القاضي يوسذ النوافلة  –الحماية القانونية لحق المؤلذ  -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 ظاتمالح الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 مدخل إلى الحقوق الصناعية والتجارية واألدبية.
 نشأة مفهوم ونطاق حقوق الملكية الفكرية.

 أهمية حقوق الملكية الفكرية والتنظيم القانوني لها.
  12 – 9ص 

11 
1 
1 
1 

 صورها. –تعريفها  –براءات اإلختراع 
 شروط منح براءة اإلختراع.

 الشروط الموضوعية.
  11 – 19ص 

11 
1 
1 
1 

 الشروط )اإلجراءات( الشكلية لمنح براءة اإلختراع.
  24 – 14ص  براءة اإلختراع اإلضافية.

11 
1 
1 
1 

 حقوق مالك براءة اإلختراع.
 التزامات مالك براءة اإلختراع.

 انقضاء براءة اإلختراع وبطالنها.
  87 – 22ص 

14 
1 
1 
1 

 الحماية القانونية لبراءة اإلختراع.
 الحماية الجزائية.

 اإلجراءات التحفظية والعقوبات األخرى والحماية المدنية.
  91 – 89ص 

12 
1 
1 
1 

 تعريف الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
  112 – 98ص  الشروط الالزم توفرها في الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.

18 
1 
1 
1 

 حقوق مالك الرسم أو النموذج الصناعي.
  111 – 118ص  ية القانونية للرسم أو النموذج.الحما

17 
1 
1 
1 

 تعريفها. –العالمات التجارية 
 وظائف العالمات التجارية.
 أنواع العالمات التجارية.

  117 – 111ص 

19 
1 
1 
1 

 شروط العالمة التجارية.
 التصرف في العالمة التجارية.

 .حاالت التنازع في ملكيتها
  124 – 119ص 

11 
1 
1 
1 

 انقضاء الحق في العالمة التجارية.
 الحماية القانونية للعالمة التجارية.

 .الحماية المدنية للعالمة التجارية والمدنية والجزائية واإلجراءات التحفظية
  191 – 122ص 

11 
1 
1 
1 

 شروطها. –أهميتها  –تعريفها  –األسماء التجارية 
 للشخص الطبيعي والحكمي. –اإلسم التجاري 

 .األسماء التجارية وآثارها وجزاء عدم التسجيل تسجيل
  117 – 192ص 
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11 
1 
1 
1 

 أهميته وشروطه. –العناوين التجارية 
 .العنوان التجاري للشخص الطبيعي والحكمي

 تسجيل العنوان التجاري والمقارنة فيما بينه وبين اإلسم التجاري.
  141 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 طبيعته. –مفهومه  –حق المؤلف 
 مضمون حق المؤلف )الحق األدبي والحق المالي(.

 .عناصره وخصائصه
  94 – 18ص 

11 
1 
1 
1 

 نطاق حق المؤلف وحمايته.
 األعمال المشمولة بالحماية وشروطها وأنواعها.

 .األعمال غير المشمولة بالحماية والقيود التي ترد على حق المؤلف
  111 – 118ص 

14 
1 
1 
1 

 حماية, ومدة الحماية.المؤلفون المشمولون بال
  181 – 111ص  وسائل حماية حق المؤلف.

12 
1 
1 
1 

 اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية.
  191 – 141ص  اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاركة    = 
 %11=   االمتحان األوه

 %11=  الثاني االمتحان
 %41= االمتحان النهااي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %41=   الفصل اعماه 
 )تقارير، أبحاث، امتحانات يومية( 

 %41=  االمتحان النهااي

 
 

 11/11/1118 تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل أبو بكر اعتمدت من قبل رئيس القسم
 

 ل فصل دراسي وتعبأ من قبل مدرس المادة()يتم تحديثها في كمعلومات إضافية: 
 660 رقم المكتب بكرالدكتور محمد خليل أبو   مدرس المادة

 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني 806  الهاتف الداخلي

 6:44 – 68:44: ، الخميساألحد ، الثالثاء الساعات المكتبية 
 6:44 – 68:44: األربعاء اإلثنين ،
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