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 جامعة فيالدلفيا
 كلية الحقوق

  2014/2015الدراسية  السنة/  األول الفصل الدراسي

 

 المنهاج الدراسي

 

حقوق الملكية الفكرية عنوان المــادة: 0410411رقم المــادة:   

0410112المتطلب السابق و/ أو المرافق:  سنة رابعة مستوى المادة:  

3المعتمدة:عدد الساعات   11:00-10:00وقت المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 رقم المكتب ومكانه 

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

  أستاذ مساعد د. ايناس قطيشات 
306  

 كلية الحقوق

  حثم 9:00-10:00
نر9:45-10:45  

equtieshat@phialdelphia.edu.jo 

 

  :المادةوصف 
دراسة نشأة حقوق التأليف واألداء وماهيتها وتأصيلها القانوني وبيان عناصر حــق المؤلــف مــن  تتضمن هذه المادة

خــالل اســتعراض خصــائص الحــق األدبــي والمــالي ومضــمون كــل منهمــا إلــى جانــب بيــان وســائل الحمايــة المقــررة 
تشــــريعات الوطنيــــة لحــــق المؤلــــف والمــــؤديين وشــــروط الحمايــــة وأنواعهــــا والمصــــنفات المشــــمولة بالحمايــــة وفقــــًا لل

كما تتناول هذه المادة كل من الملكية التجارية والصناعية كفرعين من فروع الملكية الفكرية في  واالتفاقيات الدولية
نطاق القــانون الخــاص مــن حيــث تحديــد مفهــوم الملكيــة التجاريــة وطبيعتهــا القانونيــة وخصائصــها وعناصــرها وكافــة 

ة األحكام الواردة في تشريعات الملكية الصناعية مــن حيــث طبيعتهــا ومفهومهــا الجوانب األخرى المتعلقة بها ودراس
  ونشوئها وتسجيلها وشروطها وحمايتها .
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  :المادةأهداف 

وتطورهـــا  بحقـــوق الملكيـــة الفكريـــةتزويـــد الطلبـــة بالمعرفـــة االساســـية والمتقدمـــة للمبـــادئ والمفـــاهيم القانونيـــة  -1
  التاريخي ومصادرها

وتطــور قــدرتهم علــى  تشــريعات الملكيــة الفكريــةالمهارات الذهنية التحليلية والعمليــة فــي مجــال تزويد الطلبة ب -2
 التعلم وحل المشاكل التي تطرأ في الحياه العملية

 الملكية الفكرية.تطوير قدرات الطلبة في كتابة البحوث القانونية والمقاالت والتقارير في  -3

 .ي وتمكينهم من اداء العمل والخدمات القانونية في هذا المجالإعداد الطلبة وتأهيلهم لتلقي تدريب قانون -4

 تطوير مهارات االتصال الكتابي والشفوي لدى الطلبة وتشجيع العمل بروح الفريق الواحد. -5

  مكونات المادة:
 مصادر التعليم 
  الكتاب المقرر (العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر) 

  

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب
 التشريعات الصناعية والتجارية

 
 2014 دار الثقافة د.صالح زين الدين

 المواد المساندة   

يكلف الطالب بالرجوع الى موقع قسطاس القانوني الستخراج النصوص القانونية المتعلقة بالمــادة المعطــاة مــع 
  التركيز على القوانين التالية:

 وق المجاورة وتعديالته قانون حماية حق المؤلف والحق .1

 قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية  .2

 قانون براءات االختراع وتعديالته  .3

 ) 2000قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة  .4

 2000لسنة  8قانون المؤشرات الجغرافية رقم  .5

 حيث ينطبق)( ةدليل الدراس 

  ينطبقدراسية ودليل المختبر (حيث الواجبات الدليل( 

  طرق التدريس:
  محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها

  م:التعلّ نتاجات 
 المعرفة العلمية والفهم 

  يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المادة أن يكون قادرًا على :   

  اتها القضائية وتطبيق الفكريةاظهار معرفة متقدمة ومتخصصة بالتشريعات الخاصة بالملكية  2أ/

إدراك الطالــــب لموضــــوعات ذات العالقــــة  بتشــــريعات الملكيــــة التجاريــــة والصــــناعية كالمواضــــيع االقتصــــادية  4أ/
  واالجتماعية وغيرها. 

وأنظمتهـــــا  الفكريـــــةاظهـــــار معرفـــــة بالمؤسســـــات والـــــدوائر المحليـــــة والدوليـــــة ذات العالقـــــة بتشـــــريعات الملكيـــــة  5أ/
  وٕاجراءاتها.
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  الفكرية.ساليب البحث العلمي والمنهجي القانوني في كتابة األوراق البحثية في مجال الملكية اإللمام بأ 6أ/

 (القدرة على التفكير والتحليل) المهارات العقلية 

إظهــار المقــدرة علــى تطبيــق المعرفــة النظريــة علــى الحــاالت والمســائل التــي تظهــر فــي الحيــاه العمليــة فــي هــذا 1ب/
  .المجال

ر وتقيـــيم النصـــوص التشـــريعية والقـــرارات القضـــائية واالجتهـــادات الفقهيـــة فـــي هـــذا المجـــال فـــي تحليـــل وتفســـي 3ب/
  .القانون

  

 (الشخصية واألكاديمية) مهارات التواصل 

استخدام مهارات الحاسوب واالتصال بالوسائل الحديثة واالستفادة دون تكنولوجيــا المعلومــات والتقنيــة الحديثــة  4ج/
  .في التعلم

  .وفقًا للشروط القانونية  الفكريةصياغة االوراق والوثائق القانونية الخاصة بالملكية إعداد و  5ج/

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 
Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills)  

   الفكرية.علقة بالملكية االلمام بالتشريعات واالحكام القضائية واالراء واالجتهادات الفقهية المت 4د/

  .اإلعداد المسبق ألداء المهام وٕادارة الوقت وتقييم القدرات الذاتية واالستفادة من التغذية الراجعة 6د/

 

  أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

 اختبارات قصيرة 

 واجبات دراسية 

 االمتحان النهائي 

  
 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني
 40 االمتحان النهائي

 20 التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريع
 100 المجموع
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  التوثيق واألمانة األكاديمية:

 (مع أمثلة توضيحية) أسلوب التوثيق 
 اء أي بحث أو تقري يطلب منه توثيق المادة العلمية كاآلتي:على الطالب عند إجر

 .(اسم المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، المكان، الزمان، قم الصفحة) :الكتب  
 .(رقم المادة، عنوان القانون مع الرقم والسنة، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية)القوانين 
 ط االلكتروني، تاريخ الزيارة). المواقع اإللكترونية ( عنوان الموضوع، الراب 

 حقوق التأليف والملكية وتجنب االنتحال 
  يحظر على الطالب تحت طائلة المسؤولية سرقة و/أو نسبة أي عمل لآلخرين نفسة. ويكون الطالب

م ( ا رق ة فيالدلفي ي جامع ة ف ب الطلب ات تأدي ام تعليم ق أحك ة عرضه لتطبي ذه الحال ي ھ نة 26ف ) لس
2007. 

 

  على أسابيع الفصل الدراسي المادةيع توزيع مواض
 

الواجبات الدراسية 
 والتقارير وأوقات تسليمھا

 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

19/10/2014 
بدء التدريس للفصل 

الدراسي االول 
2014/2015 

  )1(  ماتهاالفكرية بشكل عام وتقسيمدخل الى حقوق الملكية 
19-23/10/2014 

لهـــا  التطـــور التـــاريخيو  حقـــوق الملكيـــة الفكريـــةالتعريـــف ب 
 واهميتها

(2) 
26-30/10/2014 

وعناصـــــرها  الطبيعـــــة القانونيـــــة لحقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة 
 وتصنيفها

(3) 
2-6/11/2014 

 (4) حق المؤلف ومفهومه وخصائصه 
9-13/11/2014 

 (5)  عناصر حق المؤلف 
16-21/11/2014 

 (6) ط الحماية القانونية لحق المؤلفشرو  فترة اجراء االمتحان االول
23-27/11/2014 
 االمتحان األول

 (7)  الحقوق المجاورة لحق المؤلف 
30/11 -4/12/2014 

 (8)  الحماية القانونية لحق المؤلف 
7-11/12/2014 

يكلف الطالب بتقديم ورقة 
عمل حول الحماية القانونية 
 لحقوق المؤلف االلكترونية

 (9)  وحق المؤلف المواقع االلكترونية
14-19/12/2014 

عطلة رسمية : عيد الميالد 
 المجيد

 (10) األسماء التجارية والعناوين التجارية/ الملكية التجارية 
21-25/12/2014 

ــــا مــــن قواعــــد حمايــــة  فترة االمتحان الثاني حمايــــة المواقــــع االلكترونيــــة انطالق
  العالمات التجارية

(11) 
28/12 -1/1/2015  

 لثانياالمتحان ا
 (12)  الملكية الصناعية / براءات االختراع 

4-8/1/2015 
 (13)  الرسوم والنماذج الصناعية 

11-15/1/2015 
اخر موعد لالنسحاب من 

 المواد
 (14)  المتكاملة  والمؤشرات الجغرافية رالدوائ

18-22/1/2015 
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  االتفاقيات الدولية للملكية التجارية والصناعية 
 1994وق الفكريــة المتصــلة بالتجــارة اتفاقيــة جوانــب الحقــ

TRIPS  االحكام العامة لالتفاقية 

(15) 
25-29/1/2015 

فترة اجراء  1-9/2/2015
 االمتحان النھائي

 (16)  اجتهادات قضائية حول حف المؤلف وبراءات االختراع
1-5/2/2015  

 االمتحان النھائي
 
 

  الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

  الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .                  هليمعدل ما يحتاج إ
  

  (المواظبه) سياسة الدوام
%) 15ٕاذا غاب الطالب أكثــر مــن (و %) من مجموع الساعات المقررة للمادة. 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من (

عميد الكلية، يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان  ون عذر مرضي أو قهري يقبلهمادة دمن مجموع الساعات المقررة لل
ا كــان الغيــاب بســبب المــرض او لعــذر قهــري يقبلــه عميــد أمــا إذالنهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة(صــفرًا)، 

  . الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبًا من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب
   
  

  عـالمراج
  لكتبا

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

  1220  دار الثقافة  تشريعات الملكية الصناعية والتجارية  صالح زين الدين األسمر
  2011    حق المؤلف  د.نواف كنعان

 

 المجالت العلمية
  مجلة نقابة المحامين االردنية -1
   الحقوق /جامعة الكويتمجلة  -2
  األردن -الجريدة الرسمية  -3

 

 المواقع االلكترونية
    /http://www.wipo.int/portal/ar         المنظمة العالمية للملكية الفكرية

  www.qistas.comموقع قسطاس القانوني                                                         
    لجامعة فيالدلفيايانات المكتبة اإللكترونية وقواعد الب

 http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/library/2013-09-15-06-30-44/2012-05-31-00-28-04 
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