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 مقدمة مختصرة

 يوضح القسم في هذه المقدمة اآلتي:
 .لمقترح استحداثه لدرجة الماجستيرلبرنامج ا( الخبرة التي اكتسبها القسم على مستوى المرحلة الجامعية إن كان ا1)
 ( خبرة القسم على مستوى مرحلة الماجستير إن كان البرنامج المقترح استحداثه لدرجة الدكتوراه.2)
 ( البرامج العلمية الحالية القائمة بالقسم وأعداد الملتحقين بها والمتخرجين فيها حسب الجدول الموضح أدناه.3)
 

 
 الحالية بالقسم: البرامج العلمية

 منذ بدايةأعداد الخريجين  أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج
 البرنامج

 3083 521 1986 بكالوريوس

 ال يوجد دبلوم عال

العام الجامعي  ماجستير )رسالة وشامل(
2000/2001 

115 313 

 ال يوجد دكتوراه
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 أهداف البرنامج وأهميته

  
، م21/9/2015 ( تماريخ503/2015رقمم )تعليماا  مانح درجتاي الماجساتير األهداف العامة الواردة في  إلىة إضاف

 ذكر اآلتي:يرجى 
 .لبرنامجاأهداف  -1
 أهمية البرنامج ومدى حاجة المجتمع له. -2

 

 
 -االهداف:

 رفد المجتمع بكفاءا  متخصصة في مجال الملكية الفكرية . -1

في استكمال الحصول على درجة الماجستير في تخصص القانون من الطلبة الحاصلين  اتاحة الفرصة للطلبة الراغبين -2
 على درجة البكالوريوس في تخصصا  اخري .

االستفادة من التعاون مع االتحاد االوروبي في البرامج التي يدعمها على الساحة االردنية حيث تعتبر فرصة لالستفادة من  -3
 الخبرا  في مجال الملكية الفكرية .

 -المبرارا  :
 وجود كادر تدريسي مؤهل -1

 .وتحتوي على مراجع متخصصه في هذا المجالعة مؤهلة لهذا البرنامج وجود مكتبة على مستوى الكلية والجام -2

 جوجود برامج مشابهه لهذا البرنامعدم  -3

 وجود اعداد كبيرة من الطلبة الراغبين في دراسة هذا التخصص من غير طلبة الحقوق . -4

 كونه متاح لجميع التخصصا  . األردنيةخصص نادر على مستوي الجامعا  يعد هذا الت -5
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 تكاليف البرنامج المقترح 

 

 يحدد القسم تكاليف البرنامج المقترح إقراره ، وذلك بالتشاور مع عمادة الدراسا  العليا.
 

 
 اإلجمالي سعر الساعة الساعات المعتمدة

 120االردني للطالب   (33)عدد الساعا  بالمقرر
 دينار

 دينار 3960

للطالب غير االردني    
 دوالر  350

 دوالر 11550

    
    
    
    
    

  التكلفة اإلجمالية
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 اإلحصاءات

 

 .لبرنامجا قبولهم فيبعدد الطالب المتوقع  بيانا  تقديريةتقديم  (1)
 .تستفيد من البرنامج أنلجها  التي يمكن ذكر ا (2)

 
 

 دراسي.ل كل فص في( 30-20( من المتوقع قبول ما مجموعة )1)
 .تاح للطالب من جميع التخصصا مالبرنامج ( من المؤمل أن تكون 2)
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 اإلمكانات المتاحة

 

  

يقاادم القساام فااي الصاافحا  القادمااة بياناااا با مكانااا  التااي تتااوافر بالقساام علااى أن تكااون بالقاادر الكااافي لضاامان 
 جاح البرنامج من حيث التدريس وا شراف والبحث وذلك كالتالي:ن
( ومرتبااة حسااب المرتبااة 1حسااب المعلومااا  المطلوبااة وفاا  البيااان رقاام )قائمااة بضعضاااء هيئااة التاادريس إرفاااق  -1

 . العلمية
  .(2والمختبرا  المقترح إنشاؤها مستقبالا وف  البيان رقم )القسم الحالية  بمختبرا  قائمةإرفاق  -2

 . ( ومرتبة حسب سنوا  الخبرة3المطلوب وف  البيان رقم ) بالقسم بالكادر الفني وا داري قائمة إرفاق  -3

 على القسم العلمي التضكد من توافر المراجع المطلوبة للبرنامج. -4
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 (1بيان رقم )

 م2015/2016لعام   األول ا مع بداية الفصلأعضاء هيئة التدريس بالقسم لعام  
  

 المرتبة العلمية مجال التخصص الدقيق سنة التخرج هافيالجامعة المتخرج  الجنسية الثالثي االســــم م
سنة االلتحاق 

 بالقسم

 مونبولية سوري أ.د جمال الدين مكناس  (1)
1988 

 6/9/2015 أستاذ الملكية الفكرية

 عين شمس أردني الفناطسةأ.د. جعفر محمود   (2)
2002 

 20/11/2000 أستاذ نون مدنيقا

 أبردين أردني الطراونةأ.د. مصلح احمد   (3)
1998 

 22/8/1998 أستاذ قانون تجاري

 روان أردني أ.د. نور حمد الرحوم  (4)
1999 

 20/12/1999 أستاذ قانون دولي خاص

 محمد الخامس الرباط أردني أ.د. عبد هللا محمد  الزبيدي  (5)
1997 

 17/9/2000 أستاذ قانون مدني

 روان أردني أ.د. عبد العزيز سلمان اللصاصمة  (6)
1989 

 28/6/1989 أستاذ قانون مدني

 شيفلد أردني د. حسام محمد  البطوش  (7)
2000 

 13/7/2000 أستاذ مشارك قانون تجاري

 ساوث بانك-لندن أردني د. زيد محمود العقايله  (8)
2001 

 12/5/2002 أستاذ مشارك قانون مدني

 روان أردني ةد. باسل محمود النوايس  (9)
2008 

 29/7/2008 أستاذ مشارك قانون مدني

 عين شمس أردني د. أسيد حسن احمد  الذنيبات  (10)
2010 

 3/2/2013 أستاذ مساعد قانون مدني

 1/6/2007 أستاذ شارك Sheffield Hallam 2006 Wireless Networks أردني د. محمد سليمان الصرايرة (11)

 / New Mexico State 2005 Computer Engineering أردني د. جمال بني سالمة (12)

Networking 
 مشارك  أستاذ

 

  مشارك  أستاذ Sheffield Hallam 2006 Computer Engineering أردني د. يزيد أحمد السبوع (13)
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 Vinnytsia State أردني دهاني الزعبي (14)

Technical 

2003 Optoelectronic Devices 

For Recognition of Images 

of Biomedical Information 

 مشارك  أستاذ

 

 2001 مشارك  أستاذ Newcastle 2008 Computer Engineering أردني د. مخلد سليمان الطراونة (15)

  مشارك  أستاذ Wales Bangor 1999 Computer Networks أردني د. نضال الضمور (16)

  مساعد  أستاذ Southern Illinois 2010 Computer Engineering أردني د. معتز الطراونة (17)
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 (2بيان رقم )

التي سوف تستخدم في الدراسة العملية واألبحاث للبرنامج  القسم الحالية ختبرات والقاعات التدريسيةقائمة م .أ

 : المقترح
  

 ختبر والقاعةالم اسم م

 االستفادة منها بكل سهولة ويسر متعددة وبسعات مختلفة يمكن قاعات تدريستتوفر في الكلية  (1)

 ( مقعد .69قاعة محكمة مجهزة بكافة التجهيزات المطلوبة وتحتوي على ) (2)
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مستقبالً وال تؤثر على بدء والتي ستساعد على زيادة أعداد الملتحقين بالبرنامج المقترح إنشاؤها  المختبراتب. 

 نامج المقترحالبر

التاريخ المتوقع لبدء  ختبرالم اسم م

 التشغيل

  قاعة متعددة األغراض (1)

(2) 
 قاعة مخصصه للبرنامج  تحديداً وتكون مزودة بأحدث التجهيزات المطلوبة 

 مدعومة من االتحاد األوروبي.

 البرنامج .مع البدء 
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 (3بيان رقم )

 م200فنيون واإلداريون بالقسم  بداية الفصل............. من العام   ال
  

 العمل الحالي تارخ التعيين المؤهل الفني أو اإلداري الجنسية االسم م

 دبلوم برمجة وتحليل نظم األردنية محمد موسى أبو نصار 1
 بكالوريوس حاسوب

 مشرف مختبر حاسوب 5/3/1994

 مشرفة مختبر حاسوب 1/9/2004 بكالوريوس حاسوب ردنيةاأل تغريد محمد الطراونة 2
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 لدرجة العلميةلالمتطلبات الدراسية  

 

المقتاارح إقرارهاا )الماجسااتير / درجاة العلمياة حصاول علااى اللمطلوباة للا ا جماليااة الدراساية مقاررا عاادد ال( يحادد القسام 1) 
 الدكتوراه(.

 ( توزع المقررا  الدراسية ا جمالية للدرجة العلمية على المقررا  ا جبارية واالختيارية والرسالة أو المشروع البحثي.2)
 مسبقة خاصة بالبرنامج .أي شروط يرى القسم ضرورتها للتخصص مثل متطلبا  اللغة أو متطلبا  ( 3)

 

 
 المتطلبات الدراسية: 

)باااالمقررا  الدراساااية والمشاااروع البحثاااي / باااالمقررا  الدراساااية والرساااالة / الحصاااول علاااى درجاااة   الماجساااتير 
دارة االبتكاااربالرسااالة وبعاام المقااررا ( فااي )تخصااص  ( ساااعة 33( يتطلااب إكمااال دراسااة عاادد )الملكيااة الفكريااة وا 

 لى النحو التالي:معتمدة  موزعة ع
 أوال : مسار الرسالة

 ساعة معتمدة (15)             المقررا  ا جبارية -أ
 موزعة: ساعة معتمدة (9)             المقررا  االختيارية  -ب

 ( ساعة معتمدة في مجال الحقوق.6)  01        
 (  ساعة معتمدة في المجاال  العلمية.3)  02        

 ساعة معتمدة (9)         ثي / رسالة الماجستير / رسالة الدكتوراهالمشروع البح -ج
 

 الشاملا : مسار ثاني
 ( ساعة معتمدة24)             المقررا  ا جبارية -أ
 ( ساعة معتمدة موزعة:9)             المقررا  االختيارية  -ب

 ( ساعة معتمدة في مجال الحقوق.6)  01        
 (  ساعة معتمدة في المجاال  العلمية.3)  02        

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 منوذج استحداث برانمج دراسات عليا 

 
 (13 ) 

 (4بيان رقم )

 قائمة بمقررات الدرجة العلمية المقترحة
 

 .النموذج المرادف باللغة ا نجليزية تعبئة هذا النموذج باللغة العربية معيعبض  (1)
 لدراسا  العليا.يراعى ترقيم المقررا  الدراسية وفقاا للترقيم الذي واف  عليه مجلس ا (2)

 أوال : مسار الرسالة

رمز ورقم 

 المقرر اسم المقرر
 الساعات المعتمدة

المتطلب 

 معتمد عملي نظري السابق

 المقررات اإلجبارية : -أ

 ال يوجد 3 -- -- أساليب البحث العلمي 0705700

 ال يوجد 3 -- -- االختراع براءات 0705702

 ال يوجد 3 -- -- الجغرافية المؤشراتو التجارية العالمات 0705703

 ال يوجد 3 -- -- المجاورة والحقوق المؤلف حقوق 0705704

 ال يوجد 3 -- -- الصناعية النماذجالرسوم و 0705705

 المقررات االختيارية : -ب

 :من المواد التالية ساعات معتمدة( يتم اختيارها 6) :الحقوق مجال أوالً:      

 ال يوجد 3 -- -- ن التجاريالقانو 0705701

 ال يوجد 3 -- -- التجارة االلكترونية وحقوق الملكية الفكرية 0705706

 ال يوجد 3 -- -- الفكرية الملكية منازعات تسوية 0705707

 ال يوجد 3 -- -- الدولي الفكرية الملكية لقانون مقدمة 0705708

 ال يوجد 3 -- -- الفكرية الملكية لحقوق معاصرة تطبيقات 0705709

 ال يوجد 3 -- -- التراخيص في حقوق الملكية الفكرية 0705710

 ال يوجد 3 -- -- الفكرية الملكية جرائم 0705711

 ال يوجد 3 -- -- تنازع القوانين في الملكية الفكرية 0705712

 ال يوجد 3 -- -- األسرار التجارية 0705713
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 من المواد التالية تمدة( يتم اختيارهاساعات مع 3) :علمية مجاالت ثانياً: 

0705714 
 ال يوجد 3 -- -- إدارة االبتكار التكنولوجي

0705715 
 ال يوجد 3 -- -- وإستراتيجية الملكية الفكريةالتكنولوجيا ذكاء 

0705716 
 ال يوجد 3 -- -- تسويق منتجات عالية التكنولوجيا واالبتكارات

0705717 
 ال يوجد 3 -- -- أمن المعلومات

 :يالرسالة أو المشروع البحث -ج

 (0705720( و)0705719و) (0705718ساعات معتمدة( رقم)9رسالة جامعية)

 

 ثانيا : مسار الشامل

رمز ورقم 

 المقرر اسم المقرر
 الساعات المعتمدة

المتطلب 

 معتمد عملي نظري السابق

 المقررات اإلجبارية : -أ

 ال يوجد 3 -- -- علميأساليب البحث ال 0705700

 ال يوجد 3 -- -- القانون التجاري 0705701

 ال يوجد 3 -- -- االختراع براءات 0705702

 ال يوجد 3 -- -- الجغرافية والمؤشرات التجارية العالمات 0705703

 ال يوجد 3 -- -- المجاورة والحقوق المؤلف حقوق 0705704

 ال يوجد 3 -- -- الصناعية النماذجالرسوم و 0705705

 ال يوجد 3 -- -- التجارة االلكترونية وحقوق الملكية الفكرية 0705706

 ال يوجد 3 -- -- الدولي الفكرية الملكية لقانون مقدمة 0705708
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 المقررات االختيارية : -ب

 :من المواد التالية ساعات معتمدة( يتم اختيارها 6) :الحقوق مجال أوالً:      

 ال يوجد 3 -- -- الفكرية الملكية منازعات تسوية 0705707

 ال يوجد 3 -- -- الفكرية الملكية لحقوق معاصرة تطبيقات 0705709

 ال يوجد 3 -- -- التراخيص في حقوق الملكية الفكرية 0705710

 ال يوجد 3 -- -- الفكرية الملكية جرائم 0705711

 ال يوجد 3 -- -- ةتنازع القوانين في الملكية الفكري 0705712

 ال يوجد 3 -- -- األسرار التجارية 0705713

 من المواد التالية ساعات معتمدة( يتم اختيارها 3) :علمية مجاالت ثانياً: 

0705714 
 ال يوجد 3 -- -- إدارة االبتكار التكنولوجي

0705715 
 ال يوجد 3 -- -- وإستراتيجية الملكية الفكريةالتكنولوجيا ذكاء 

0705716 
 ال يوجد 3 -- -- تسويق منتجات عالية التكنولوجيا واالبتكارات

0705717 
 ال يوجد 3 -- -- أمن المعلومات

 :امتحان الشامل -ج

 (0705721) رقم

 

 



 منوذج استحداث برانمج دراسات عليا 

 
 (16 ) 

 

 

Form No. (4) 

List of Courses for the Suggested Degree 

 

Study Plan for a master's degree in Intellectual Property and Innovation Management 

Thesis Track 

 

Course No. Course Title 
Credits 

Prerequisite 

Th. Pr. Total 

A- Compulsary Courses: 

0705700 Scientific research methods -- -- 3 -- 

0705702 Patents -- -- 3 -- 

0705703 Trademarks and geographical indications -- -- 3 -- 

0705704 Copyright And related rights  -- -- 3 -- 

0705705 Industrial designs -- -- 3 -- 

B- Elective Courses 

First: Law: 6 credit hours selected from the following Courses 

0705701 Commercial law -- -- 3 -- 

0705706 
Electronic commerce and intellectual 

property rights 
-- -- 3 -- 

0705707 Settlement of intellectual property disputes -- -- 3 -- 

0705708 
Introduction to international intellectual 

property law 
-- -- 3 -- 

0705709 
Contemporary applications for intellectual 

property rights 
-- -- 3 -- 

0705710 Licensing of intellectual property rights -- -- 3 -- 

0705711 Intellectual property crimes -- -- 3 -- 

0705712 Conflict of laws in intellectual property -- -- 3 -- 

0705713 Trade secrets -- -- 3 -- 

II: information technology: (3 credit hours) are chosen from the following Courses 

0705714 Management of technological innovation -- -- 3 -- 

0705715 
Intelligent technology and intellectual 

property strategy 
-- -- 3 -- 

0705716 
Marketing of high technology products and 

innovations 
-- -- 3 -- 

0705717 Information security -- -- 3 -- 

C- Thesis or Research Project 

Thesis (9 credit hours) (0705718) and (0705719) and (0705720) by the above-mentioned fields 
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Study Plan for a master's degree in Intellectual Property and Innovation Management 

Thesis Track 

 

Course No. Course Title 
Credits 

Prerequisite 

Th. Pr. Total 

A- Compulsary Courses: 

0705700 Scientific research methods -- -- 3 -- 

0705701 Commercial law -- -- 3 -- 

0705702 Patents -- -- 3 -- 

0705703 Trademarks and geographical indications -- -- 3 -- 

0705704 Copyright And related rights  -- -- 3 -- 

0705705 Industrial designs -- -- 3 -- 

0705706 
Electronic commerce and intellectual 

property rights 
-- -- 3 -- 

0705708 
Introduction to international intellectual 

property law 
-- -- 

3 
-- 

B- Elective Courses 

First: Law: 6 credit hours selected from the following Courses 

0705707 Settlement of intellectual property disputes -- -- 3 -- 

0705709 
Contemporary applications for intellectual 

property rights 
-- -- 3 -- 

0705710 Licensing of intellectual property rights -- -- 3 -- 

0705711 Intellectual property crimes -- -- 3 -- 

0705712 Conflict of laws in intellectual property -- -- 3 -- 

0705713 Trade secrets -- -- 3 -- 

II: information technology: (3 credit hours) are chosen from the following Courses 

0705714 Management of technological innovation -- -- 3 -- 

0705715 
Intelligent technology and intellectual 

property strategy 
-- -- 3 -- 

0705716 
Marketing of high technology products and 

innovations 
-- -- 3 -- 

0705717 Information security -- -- 3 -- 

C- Comprehensive exam  

No (0705721) 
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 عرض البرامج المستحدثة على جهات خارجية

 

تعرم برامج الدراسا  العليا المستحدثة على جها  خارجياة أو خباراء خاارجيين مان داخال المملكاة أو خارجهاا 
قسام على أال يقل عددها عن جهتين قبال التوصاية برقرارهاا، حساب قارار مجلاس الدراساا  العلياا وعلاى مجلاس ال

أن ياااذكر فاااي هاااذه الصااافحة الجهاااا  التاااي تااام عااارم البرناااامج عليهاااا وأن يرفااا  ماااع طلاااب اساااتحداث البرناااامج 
  التقارير التي تقدم  بها تلك الجها  حول البرنامج )ان توفر (.
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 مالحظــات

  (.إن وجدت)أية مالحظات ترغب الكلية إضافتها لتدعيم الطلب 

 

  ضمن برنامج  د األوروبين قبل االتحامالبرنامج مدعومTempus 

Project Number: 544429-TEMPUS-1-2013-1-PS-TEMPUS-JPCR 

 

  البرنامج. لقاء تجهيز وتنفيذ( ألف يورو 70جامعة مؤتة بمبلغ)الدعم باالتحاد األوروبي يقوم 

 

 :البرنامج مشترك بين عدد من الجامعات العالمية 

o .جامعة مؤتة/ األردن 

o دنجامعة الزرقاء/ األر 

o .جامعة القدس/ فلسطين 

o .جامعة النجاح الوطنية/ فلسطين 

o .جامعة حلوان/ مصر 
o The University of Alicante/ أسبانيا 

o Maastricht University/ هولندا 

o Tallinn University of Technology/ أستونيا 

 

 بعمل زيارات  االتحاد األوروبيحيث سيقوم خبراء  سيغطي اإلتحاد األوروبي كامل نفقات التدريب التابعة لهذا البرنامج

 ا المجال في الجامعة.ميدانية لعقد ورش عمل ودورات متخصصة في هذ

 

 .سيتكفل اإلتحاد األوروبي بتوفير كافة الكتب والمراجع المتخصصة لهذا البرنامح 

  

 .سيؤدي البرنامج إلى تبادل خبرات المدرسين والطلبة بين الجامعات المشتركة فيه 

 

  الميةعسيوفر فرصة كبيرة لعقد المؤتمرات والندوات على نطاق واسع وباشتراك جامعات البرنامج. 

 

  جامعة مؤتة وجامعة الزرقاء بحيث يتم تغطية مساحة األردن من حيث كل من: سيشترك في البرنامج على مستوى األردن

 وجود جامعة في الوسط وجامعة في الجنوب.

 

  االتحاد سيتم تبادل الطلبة المسجلين في هذا البرنامج لدراسة بعض المواد في تلك الجامعات األوروبية وعلى نفقة

 مما سيسهم إيجابياً في رفع سوية الجامعة. األوروبي

 

  بإنشاء مكتب يسمى مكتب الملكية الفكرية لنشر ثقافة حماية الحقوق في كافة المجاالت. االتحاد األوروبيسيقوم 

 

 

 

http://web.ua.es/en/actualidad-universitaria/2015/diciembre/14-20/the-university-of-alicante-is-having-increasing-success-in-the-field-of-international-mobility.html
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 اإلمكانات اإلضافية المطلوبة

والفنيااااين وا داريااااين تحاااادد ا مكانااااا  ا ضااااافية المطلوبااااة للبرنااااامج علااااى مسااااتوى أعضاااااء هيئااااة التاااادريس 
  المقترح. منها ضرورية لبدء البرنامج يوالمكتبة والحاسوب، مع تحديد إن كان  هذه أو أ ختبرا والم

 

 

 


