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 الملكية الفكرية  في الخطة الدراسية لدرجة الماجستير

 )مسار الرسالة(
     

 الملكية الفكرية اسم الدرجة )بالعربيــة(: الماجستير في

  M. A. in Intellectual Propertyاسم الدرجة )باإلنجليزية(:

   

 أحكام وشروط عامـة:  -أ

 ت.ر في جامعة آل البيهذه الخطة بتعليمات منح درجة الماجستيتلتزم  1

 التخصص الذي يقبل في هذا البرنامج :  1

 .القانونالبكالوريوس في   - أ

 البكالوريوس في  الحقوق . - ب

 

 مكّونات الخطة: -ب

 تي:( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآل33من )لملكية الفكرية اتتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في 

 الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 أواًل

 ثانيا

 

 :الكلية اإلجباريةمتطلبات 

 متطلبات التخصص

 متطلبات التخصص اإلجبارية -أ

 متطلبات التخصص االختيارية -ب

 رسالة الماجستير -ج
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 نظام الترقيم: -ج

 :الكليةرمز  -1

 المعهد الرمز

 لقانونكلية ا 01

 

 :ز التخصصرم -1

 القسم الرمز

 القانون الخاص 01
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 :( ساعات معتمدة3): كلية اإلجبارية)أواًل( متطلبات ال 

 الساعات اسم المادة رقم المادة ت

  المعتمدة

 3 مناهج البحث في الدراسات القانونية 0101000 1

 

 

 )ثانيَا( متطلبات التخصص

 ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية: (51ية: )اإلجبار متطلبات التخصص (أ)

الساعات  اسم المادة رقم المادة ت

 المعتمدة

 3 تسوية المنازعات  0101010 1

 3 حقوق المؤلف والحقوق المماثلة 0101000 1

 3 العالمات التجارية  0101031 3

 3 براءات االختراع 0101001 4

 3 اإلنترنت حماية الحقوق الفكرية في نطاق 0101006 1

 51 المجموع 

 

 

 المواد اآلتية:( ساعات معتمدة يختارها الطالب من 6):االختيارية( متطلبات التخصص ب)

 الساعات  اسم المادة رقم المادة ت

 المعتمدة

 3 الملكية وحق االبتكار في الشريعة اإلسالمية 0101011 1

 3 المؤشرات الجغرافية 0101031 1

 3 النماذج الصناعيةالرسوم و 0101003 3

 3 إنفاذ حقوق الملكية الفكرية 0101001 4

 

 ( ساعات معتمدة.9) رسالة الماجستير بواقع( 9050199) (ج) 
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  الكليةقدمها تالمـواد التي 

 

 ت ادةـالم رقم المـــادة اسم المعتمدة الساعات

 1 0101011 الملكية وحق االبتكار في الشريعة اإلسالمية 3

 1 0101000 قوق المؤلف والحقوق المماثلةح 3

 3 0101031 العالمات التجارية 3

 4 0101001 براءات االختراع 3

 1 0101003 الرسوم والنماذج الصناعية 3

 6 0101006 حماية الحقوق الفكرية في نطاق اإلنترنت 3

 0 0101001 إنفاذ حقوق الملكية الفكرية 3

 8 0101010 تسوية المنازعات 3

 9 0101031 المؤشرات الجغرافية 3

 10 0101000 مناهج البحث في الدراسات القانونية 3

 11 9010099 رسالة ماجستير 9
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 وصف المواد

 

 ساعات معتمدة( 3) الدراسات القانونيةهج البحث في امن 0005100

 Research Methods in Legal Studies  

على استكشاف األصول الفلسفية للفكر القانوني عن طريق البحث والتنقيب عنن   يقوم منهج البحث العلمي القانوني

المتباينة الطبيعية منها والمادية واالجتماعية واالقتصادية المختلفة وفقًا لمعايير المندارس المختلفنة الفكرينة     أصوله

هج المنطلننق لكننل مننا يتعلننق بننر   فُعننده هننذا المننن ،منهننا والفلسننفية واالجتهاديننة التحليليننة التنني تصنندت لعلنن  القننانون

األفكار القانونية واستنباط االسنتدالالت المختلفنة الخاصنة بالتحلينل الشنكلي للنصنوص لمعرفنة أحكامهنا القانونينة،          

 .باحث في القانون قادر على االجتهاد القانوني في النص أو عند غيابه بإعدادفهذا المنهج كفيل 

 

 معتمدة( ساعات 3) المنازعاتتسوية  0005100

 Disputes Settlement   

يتضمن منهاج الدراسة لهذه المادة في القس  األول: التعريف بالوسائل البديلة لحل المنازعات كالوساطة والتسنوية  

والفرق بينهنا وبينت التحكني . كمنا يتضنمن القسن  الدناني: دراسنة تفصنيلية وتحليلينة مقارننة التفناق التحكني ، وهي نة               

ءات التحكي  وصدور حك  التحكي ، مع التركيز على موضوع بطالن حك  التحكني  والحناالت التني    التحكي ، وإجرا

   يجوز فيها الطعن بالحك  والمحكمة المختصة بالنظر في الطعون بحك  التحكي ، وحجية حك   التحكي  وتنفيذه.

 

 ساعات معتمدة( 3)    والحقوق المماثلة  حقوق المؤلف 0005110

 Copyrights and Related Rights  

األردنني   1991( لسننة  11قنانون حماينة حقنوق المؤلنف رقن  )     ،  االتفاقينات الدولينة  ،  تطور نظرية حقوق المؤلف

الفننون السنمعية   ،  انتقالنه والتصنرف فينه    -كنه حق المؤلف ومداه ،  األعمال القابلة للحماية ومعاييرها،  وتعديالته

، فننننانو األداء المماثلنننةالحقنننوق ،  البنننث الفضنننائي والنقنننل السنننلكي -لسنننينمائية الموسنننيقى واألفنننالم ا -والبصنننرية 

دراسنة  .  الترتيبنات الدولينة لحقنوق المؤلنف    ، ، وسنائل الحماينة    االعتداء على حقوق المؤلف، الندفوع ،  والمنتجين

ديالت أو الحنق علنى   تطبيقية ألحد هذه الحقوق كالحق على الرسوم أو التصامي  الصناعية أو رسوم النماذج والمو

  برامج الحاسوب.

 

 ساعات معتمدة( 3) العالمات التجارية 0005130

 Trademarks  

 الوظننائف االقتصننادية والقانونيننة للعالمننات واألسننماء التجاريننة. ،  نشنن ة وتطننور العالمننات التجاريننة والحننق عليهننا 

االستغالل غير المشروع للعالمة التجارية ، يرالترخيص بالعالمات والتنازل عنها للغ،  تسجيل العالمات التجارية

الندفوع، وسنائل    -االعتداء على العالمات التجارية ، االتجار ببضائع أو خدمات ذات عالمات مقلده، من قبل الغير

منة  ، الحماية القانونية الجزائية للعالمة التجارية،الحماية اإلجرائية للعالالحماية الدولية للعالمات التجارية، الحماية

 التجارية. 

 

 ساعات معتمدة( 3)        براءات االختراع 0005110

 Patent of Invention  

القانونيننة )الداخليننة   وسننائل  للتسننجيل، التسننجيل النندولي، ال   االختراعننات القابلننة   ،نشنن ة وتطننور بننراءات االختراع  

  السياسات الخاصة بالترخيص والمنافسة.، االختراع ةحماية براءوالدولية( ل

 

 

 

 

 

 ساعات معتمدة( 3) حماية الحقوق الفكرية في نطاق اإلنترنت 0005116

 Protection of Intellectual Property Rights 

within Internet 

 

يتضمن وصف المادة التعريف بشبكات االتصنال )اإلنترننت( وأثنر اإلنترننت علنى التجنارة اإللكترونينة، المشناكل         

لكترونينة، المشناكل القانونينة فني حماينة الحقنوق الفكرينة عبنر اإلنترننت )حقنوق المؤلنف            التي تدور في التجارة اإل

 الخ( 000والحقوق المجاورة العالمات التجارية أسماء النطاق ، براءات االختراع 

الحلول القانونية والقضائية في التجارة اإللكترونية، تتبع الكشف عن الجناة، طرق اإلثبات، االختصاص القضنائي  

( طننرق الحمايننة مننن مخنناطر الفيروسننات اإللكترونيننة علننى األنظمننة والشننبكات بهنندف تفعيننل خدمننة هننذه األنظمننة  
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   للتجارة اإللكترونية.

 

 ساعات معتمدة( 3) اإلسالميةالملكية وحق االبتكار في الشريعة  0500101

 Property and Right of Innovation in Islamic 

Shariah 

 

غة واصطالحًا، خصائص الملكية، الفرق بينها وبين اإلباحة، محل حق الملكية، خصائصه أسباب تعريف الملكية ل

التملك، وطرق انقضائه، حق االبتكار، تعريفه تاريخه صوره طبيعنة هنذا الحنق وموقعنه منن حنق الملكينة، الفنرق         

إثباتنه، حماينة هنذا الحنق،     خصائصه، وأسباب اكتسناب وسنائل      بينه وبين أنواع الملك األخر ، محل هذا الحق، 

  انتقاله وانقضائه.

 

 ساعات معتمدة( 3) المؤشرات الجغرافية 0005135

 Geographical Indications  

التعريف بالمؤشنر الجغرافني كواحندة منن الحقنوق التجارينة وبينان عالقنة المؤشنر الجغرافني بالعالمنات التجارينة             

 عمال الغش، والتقليد، وأعمال المنافسة غير المشنروعة (، وصنور   وأعمال التعدي على المؤشرات الجغرافية ) ك

  الحماية القانونية )الداخلية والدولية( للمؤشرات الجغرافية.

 

 ساعات معتمدة( 3)         الصناعية والنماذجالرسوم  0005113

 Industrial Designs and Models  

الصنناعية القابلنة للتسنجيل، شنروط التسنجيل،       والنمناذج لرسنوم  الصناعية والحنق عليهنا، ا   والنماذجتطور الرسوم 

الحقوق الناتجة والتصرف بها، االعتداء على الحقوق، الرسوم والعالمات غير المسجلة، حمايتها، التنظني  الندولي   

  لحماية الرسوم والنماذج الصناعية.

 

 ساعات معتمدة( 3) حقوق الملكية الفكرية إنفاذ 0005111

 Enforcement of Intellectual Property Rights  

عي، المنننع، التعننويإل، اإلجننراءات الجزائيننة،  إجننراءات التنفيننذ وأنواعهننا، اإلجننراءات المدنيننة المتاحننة أمننام المننده  

  اإلجراءات اإلدارية، األدلة واإلثبات، اإلجراءات التحفظية.

 


