
 

 
 
 

  الخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر في الملكیة الفكریة وإدارة االبتكار
  الرسالةبرنامج 

  م٢٠١٦/٢٠١٧للطلبة المقبولین على بدایة الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
  

س�اعة معتم�دة مقّس�مة ) ٣٣(متطلبات الحصول عل�ى درج�ة الماجس�تیر ف�ي تخص�ص الحق�وق ھ�ي 
  :على النحو التالي

  

      :   وعلى النحو التالي)  ساعة معتمدة 15(مواد  إجباریة )  أ( 

 عدد الساعات اســـــــم المـــادة رقم المادة
المتطلبات 

 السابقة
  ٣ أسالیب البحث العلمي 
  ٣ براءات االختراع 
  ٣ العالمات التجاریة والمؤشرات الجغرافیة 
  ٣ الرسوم والنماذج الصناعیة 

  ٣ والحقوق المجاورة فحقوق المؤل 
  

  :یتم اختیارھا على النحو التالي) ساعات معتمدة ٩(  مواد اختیاریة) ب(
  

  یتم اختیارھا من المواد التالیة) ساعات معتمدة ٦: (مجال  الحقوق:أوالً       
  

 اســـــــم المـــادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
 مالحظة

  ٣ القانون التجاري 
  ٣ نیة وحقوق الملكیة الفكریةالتجارة االلكترو 
  ٣ تسویة منازعات الملكیة الفكریة 
  ٣ مقدمة لقانون الملكیة الفكریة الدولي 
  ٣ تطبیقات معاصرة لحقوق الملكیة الفكریة 
  ٣ التراخیص في حقوق الملكیة الفكریة 
  ٣ جرائم الملكیة الفكریة 
  ٣ تنازع القوانین في الملكیة الفكریة 
  ٣ سرار التجاریةاأل 

  

 ً   یتم اختیارھا من المواد التالیة) ساعات معتمدة ٣: (مجال  تكنولوجیا المعلومات: ثانیا

 اســـــــم المـــادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
 مالحظة

 ٣ إدارة االبتكار التكنولوجي 
تكنولوجیا 
 المعلومات

ذكاء التكنولوجیا وإستراتیجیة الملكیة  
 الفكریة

٣ 
لوجیا تكنو

 المعلومات

تسویق منتجات عالیة التكنولوجیا  
 واالبتكارات

٣ 
تكنولوجیا 
 المعلومات

 ٣ أمن المعلومات 
تكنولوجیا 
 المعلومات

  

  

  .حسب المجالین المذكورین أعاله) ساعات معتمدة٩(رسالة جامعیة )  ج(
  
  
  
  



  
 ارالخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر في الملكیة الفكریة وإدارة االبتك

  برنامج االمتحان الشامل 
  م٢٠١٦/٢٠١٧للطلبة المقبولین على بدایة الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  
س�اعة معتم�دة مقّس�مة ) ٣٣(متطلبات الحصول عل�ى درج�ة الماجس�تیر ف�ي تخص�ص الحق�وق ھ�ي 

  :على النحو التالي
  

       :  وعلى النحو التالي)  ساعة معتمدة ٢٤(مواد  إجباریة )  أ( 

 عدد الساعات اســـــــم المـــادة رقم المادة
المتطلبات 

 السابقة
  ٣ أسالیب البحث العلمي 
  ٣ القانون التجاري 
  ٣ براءات االختراع 
  ٣ العالمات التجاریة والمؤشرات الجغرافیة 
  ٣ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
  ٣ الرسوم والنماذج الصناعیة 

  ٣ رونیة وحقوق الملكیة الفكریةالتجارة االلكت 

  ٣ مقدمة لقانون الملكیة الفكریة الدولي 
  

  :یتم اختیارھا على النحو التالي) ساعات معتمدة ٩(  مواد اختیاریة) ب(
  

  یتم اختیارھا من المواد التالیة) ساعات معتمدة ٦: (مجال  الحقوق:أوالً       
  

 اســـــــم المـــادة رقم المادة
عدد 

 عاتالسا
 مالحظة

  ٣ تسویة منازعات الملكیة الفكریة 
  ٣ تطبیقات معاصرة لحقوق الملكیة الفكریة 
  ٣ التراخیص في حقوق الملكیة الفكریة 
  ٣ جرائم الملكیة الفكریة 
  ٣ تنازع القوانین في الملكیة الفكریة 
  ٣ األسرار التجاریة 

  

 ً   یتم اختیارھا من المواد التالیة) عات معتمدةسا ٣: (مجال  تكنولوجیا المعلومات: ثانیا

 اســـــــم المـــادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
 مالحظة

  ٣ إدارة االبتكار التكنولوجي 
ذكاء التكنولوجیا وإستراتیجیة الملكیة  

 الفكریة
٣  

تسویق منتجات عالیة التكنولوجیا  
 واالبتكارات

٣  

  ٣ أمن المعلومات 
  

  

  ان الشامل  االمتح)  ج(
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  

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

Comprehensive exam Track  
For students admitted to the beginning of the first semester of the 

academic year 2016 /2017  

  
Requirements for obtaining a master's degree in rights (33) credit hours 
divided as follows: 
  

(A) Mandatory (24) credit hours as follows:  

Course 
number 

Name of Course 

The 
number 
of hours 

Prerequisite 

 Scientific research methods 3   
 Commercial law 3   
 Patents 3   
 Trademarks and geographical 

indications 
3   

 Copyright and related rights 3   
 Industrial designs 3   

 Electronic commerce and 
intellectual property rights 

3   

 Introduction to international 
intellectual property law 

3   

  

(B) Electives (9 credit hours) are selected as follows: 
  

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

Course 
number 

Name of Course 

The 
number 
of hours 

Note 

 
Settlement of intellectual 
property disputes 

3   

 Contemporary applications for 
intellectual property rights 

3   

 Licensing of intellectual 
property rights 

3   

 Intellectual property crimes 3   
 Conflict of laws in intellectual 

property 
3    

 Trade secrets  3   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



Course 
number 

Name of Course 

The 
number 
of hours 

Note 

 Management of technological 
innovation 

3   

 Intelligent technology and 
intellectual property strategy 

3   

 Marketing of high technology 
products and innovations 

3   

 Information security 3   
  
  

(C) Comprehensive exam. 
 

  
 

 ماجستیر في الملكیة الفكریة وإدارة االبتكاربرنامج 

 وصف المواد

 

س��������اعات ) ٣(بواق��������ع                       أسالیب البحث العلمي
  معتمدة

یتن��اول ھ��ذا المس��اق مفھ��وم البح��ث العلم��ي والمب��ادئ الت��ي تق��وم علیھ��ا مناھج��ھ وأنواع��ھ وخطوات��ھ 
در المعلوم���ة القانونی���ة المس���تقاة م���ن وأس���الیب جم���ع البیان���ات وتحلیلھ���ا وكیفی���ة التعام���ل م���ع مص���ا

ویوفر ھذا المساق للطالب اإلرشادات الكافیة ابتداًء من تحدی�د . التشریعات واألحكام القضائیة والفقھ
مشكلة البحث وانتھاًء بكتابة الشكل النھائي لھ سواء كان بحثاً عادی�اً أم رس�الة ماجس�تیر أم أطروح�ة 

   .صادر الدراسة واإلشارة إلیھا في الھوامشمع التركیز على استخدام م. دكتوراه

  

  ساعات معتمدة) ٣(بواقع               القانون التجاري  

  :برنامجاً عاماً وبرنامجاً خاصاً كما یلي: یتضمن منھج الدراسة لھذه المادة

ویتن��اول دراس��ة أحك��ام الق��انون التج��اري بش��كل ع��ام، واألعم��ال التجاری��ة والت��اجر : البرن��امج الع��ام
اتھ والمتجر والعقود التجاریة واإلفالس والصلح الواقي واألوراق التجاریة وعملیات البن�وك والتزام

  .والشركات التجاریة

ویتضمن دراسة تفصیلیة وتحلیلیة ومقارنة ألحد موضوعات البرنامج العام، مثل : البرنامج الخاص
دولی�اً وأنواع�ھ والتزام�ات التعری�ف ب�ھ والقواع�د الت�ي تحكم�ھ محلی�اً و: االعتماد المستندي من حی�ث

أطراف��ھ والعالق��ات القانونی��ة الت��ي تنش��أ عن��ھ كعالق��ة البن��ك بعمیل��ھ وعالق��ة البن��ك بالمس��تفید وعالق��ة 
التعریف بھ وبیان خصائصھ وطبیعتھ القانونیة والقواعد : المستفید بعمیل البنك، أو المتجر من حیث

ره المادی��ة والمعنوی��ة، والحمای��ة القانونی��ة الت��ي تحكم��ھ ف��ي األردن وف��ي الق��وانین المقارن��ة، وعناص��
  .لعناصره من منافسة غیر مشروعة

  

  معتمدة ساعات) ٣( بواقع              االختراع براءات 
یغط��ي ھ��ذا المس��اق نظ��ام عم��ل ب��راءات االخت��راع، وحمای��ة األس��رار التجاری��ة كوس��یلة لت��وفیر ح��وافز 

براءات االختراع، ونطاق الحمایة، والتع�دي، قضیة . لالبتكار وخلق سوق إلیجاد حلول للمشاكل التقنیة
والتع��دي عل��ى ال��دفاعات وس��یتم تغطی��ة القی��ود ف��ي س��یاق اتفاقی��ة الب��راءات األوروبی��ة وال��نظم القانونی��ة 

وعالوة على ذلك، السوابق القضائیة من مكتب براءات االختراع األوروبي و منتدیات التقنی�ة . الوطنیة
یركز ھذا المساق أیضا عل�ى االس�تخدامات اإلس�تراتیجیة . سیتم تغطیتھا والنظم القانونیة الوطنیة، أیضا

وباإلض�افة إل�ى ذل�ك، س�یتم . لبراءات االختراع وعل�ى ممارس�ة التقاض�ي ف�ي ال�دول األعض�اء المختلف�ة
إی��الء االھتم��ام الس��تراتیجیات الب��راءات العالمی��ة والقض��ایا المقارن��ة فیم��ا یتعل��ق بص��یاغة الب��راءات ، 

  .طالبات والتقاضي وتفسیر الم

  



) ٣(بواق����������ع           العالمات التجاریة والمؤشرات الجغرافیة
  ساعات معتمدة

 المنافس�ة وق�انون التجاریة العالمات قانون ظل في االقتصادي السوق تنظیم مبادئ المساق ھذا یغطي 
. ة التجاری�ةتغطیة تسجیل وحمایة العالمات األوروبیة والنظم الوطنیة و العالم� وسیتم. المشروعة غیر

و سیتم وضع اإلطار التنظیمي لقانون . عالوة على ذلك، سیتم مناقشة قضایا العالمة التجاریة و التعدي
. المنافس���ة غی���ر المش���روعة والمس���ؤولیة التقص���یریة م���ن الم���ارة ف���ي س���یاق مواءم���ة المع���اییر الدولی���ة

  .المنشأوباإلضافة إلى ذلك سیتم تغطیة قضایا مثل حمایة المؤشرات الجغرافیة 

یدمج ھذا المس�اق أیض�ا جوان�ب مختلف�ة م�ن العالم�ات التجاری�ة وحق�وق المؤل�ف وحمای�ة التص�میم ف�ي 
منظ��ور متع��دد التخصص��ات ، خاص��ة فیم��ا یتعل��ق بممارس��ة التقاض��ي ف��ي مختل��ف ال��دول األعض��اء ف��ي 

  .االتحاد األوروبي، وعلى مستوى الجماعة

  :افیة على المستوى الدوليحمایة المؤشرات الجغر: و یتناول المساق أیضا

  اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة -

  اتفاق لشبونة بشأن حمایة تسمیات المنشأ وتسجیلھا على الصعید الدولي -

  االتفاقیات بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة -

 التطورات الجدیدة -

  

  معتمدة ساعات) ٣( بواقع          المجاورة والحقوق المؤلف حقوق
یشتمل ھذا المساق على نظرة عامة حول قانون حق المؤلف بما في ذلك تاریخھ�ا، فلس�فتھا، التط�ورات 

 . األخیرة وأھمیتھا في نظام الملكیة الفكریة

ویشمل المساق أیضا على حقوق المؤلف والحقوق المج�اورة ف�ي س�یاق مق�ارن، م�ع التركی�ز ل�یس فق�ط 
دول األعضاء فیھ، ولكن أیضا عل�ى ممارس�ة حق�وق الطب�ع والنش�ر ف�ي دول على االتحاد األوروبي وال

أوال، معالج��ة حمای�ة المص��نفات األدبی��ة والفنی�ة التقلیدی��ة والحق��وق : وس��یتم التركی��ز عل�ى ش��قین. أخ�رى
المجاورة لحق المؤلف، وثانیا، تھیئة المس�رح لتطبیق�ات ص�ناعیة مح�ددة و ح�ق المؤل�ف ف�ي ص�ناعات 

االتفاقی�ات و الص�كوك الدولی�ة مث�ل اتفاقی��ة . ة والبرمجی�ات وقواع�د البیان�ات والتص��میمالوس�ائط المتع�دد
برن، الویبو بشأن حقوق المؤلف سوف یتم أیضا التطرق لھا ، أیضا معاھدة األداء والتس�جیل الص�وتي 

  .الویبو وتأثیرھا على السوق األوروبیة المشتركة

  

  اعات معتمدةس) ٣(بواقع             الرسوم النماذج الصناعیة

یتن��اول ھ��ذا المس��اق المراح��ل المبك��رة م��ن أس��الیب عم��ل المص��مم الص��ناعي ف��ي مش��اریع تط��ویر 
  .كما سوف یعالج أیضا مواضیع تحلیل المشاریع وخلق األفكار. المنتجات

  

 ساعات معتمدة) ٣(بواقع         التجارة االلكترونیة و حقوق الملكیة الفكریة  

, المشاكل التي تثور في التج�ارة االلكترونی�ة, یف بالتجارة االلكترونیةیقدم ھذا المساق للطالب التعر
و أثارھ���ا عل���ـى حق���ـوق الملكی���ـة الفكری���ـة ویع���الج ھ���ذا المس���اق ك���ذلك النش���ر واألداء والتوزی���ع 
االلكتروني، وأسماء النطاق�ات والمواق�ع االلكترونی�ة، واالستنس�اخ غی�ر المش�روع للحق�وق المحمی�ة 

والوسائط المتعددة ودورھا ف�ي الت�أثیر عل�ى الحق�وق الفكری�ة، والتنظ�یم ال�دولي  عبر شبكة االنترنت
ویتناول ھذا المساق التعری�ف بالمع�امالت االلكترونی�ة وبی�ان . لحقوق الملكیة الفكریة عبر االنترنت

كم��ا یتن��اول التوقی��ع االلكترون��ي واإلثب��ات . أھمیتھ��ا المتزای��دة وتمییزھ��ا ع��ن المع��امالت التقلیدی��ة
اللكترون���ي ووس���ائل ال���دفع االلكترون���ي وض���مانات الس���ریة والخصوص���یة ف���ي ظ���ل المع���امالت ا

  .االلكترونیة من خالل شبكة االنترنت

 

 

 

 

  

 ساعات معتمدة) ٣(بواقع           تسویة منازعات الملكیة الفكریة



 اتالتعری��ف بالوس��ائل البدیل��ة لح��ل المنازع��: یتض�من منھ��اج الدراس��ة لھ��ذه الم��ادة ف��ي القس��م األول
: كما یتض�من القس�م الث�اني. المتعلقة بالملكیة الفكریة كالوساطة والتسویة والفرق بینھا وبیت التحكیم

دراس��ة تفص��یلیة وتحلیلی��ة مقارن��ة التف��اق التحك��یم كوس��یلة لح��ل منازع��ات الملكی��ة الفكری��ة، وھیئ��ة 
حك�م التحك�یم  التحكیم، وإجراءات التحكیم وصدور حكم التحكیم، مع التركیز عل�ى موض�وع بط�الن

والحاالت الت�ي یج�وز فیھ�ا الطع�ن ب�الحكم والمحكم�ة المختص�ة ب�النظر ف�ي الطع�ون بحك�م التحك�یم، 
  . وحجیة حكم  التحكیم وتنفیذه

  

  معتمدة ساعات) ٣( بواقع          الدولي الفكریة الملكیة لقانون مقدمة
قیات الدولیة الت�ي تعن�ى بحمایتھ�ا یتناول ھذا المساق التعریف بحقوق الملكیة الفكریة والمنظمات واالتفا

ح��ق : كم��ا یتن��اول ھ��ذا المس��اق عناص��ر  الملكی��ة الفكری��ة المختلف��ة . وخاص��ة اتف��اقیتي ب��اریس وت��ربس
، وبراءة االختراع، والعالم�ة التجاری�ة، والرس�وم والنم�اذج الص�ناعیة، )الملكیة األدبیة والفنیة(المؤلف 

لل��دوائر المتكامل��ة، وش��روط حمایتھ��ا والحق��وق ) ی��ة الرس��ومات الطبوغراف(والتص��میمات التخطیطی��ة 
الناشئة عنھا، ومدة حمایتھا ، واالتفاقیات الدولیة التي تعالجھا ویع�الج ھ�ذا المس�اق ك�ذلك النش�ر واألداء 
والتوزی��ع االلكترون��ي، وأس��ماء النطاق��ات والمواق��ع االلكترونی��ة، واالستنس��اخ غی��ر المش��روع للحق��وق 

رن�ت والوس�ائط المتع�ددة ودورھ�ا ف�ي الت�أثیر عل�ى الحق�وق الفكری�ة، والتنظ�یم المحمیة عب�ر ش�بكة االنت
  .الدولي لحقوق الملكیة الفكریة عبر االنترنت

  

  ساعات معتمدة) ٣(بواقع         تطبیقات معاصرة لحقوق الملكیة الفكریة

ال تتن��اول ھ��ذه الم��ادة بع��ض التطبیق��ات المعاص��رة ف��ي مج��ال الملكی��ة الفكری��ة وم��ن أبرزھ��ا المج��
الریاض�ي، بحی��ث ی��تم دراس��ة العق�ود المبرم��ة لحق��وق النق��ل والب�ث اإلذاع��ي والتلفزی��وني للمباری��ات 

ب�راءات االخت�راع ). بث مباریات كأس الع�الم لك�رة الق�دم، ال�دورات األولمبی�ة( والبطوالت العالمیة 
للمالب��س  التجاری��ة  تص��میم س��یارات الس��باق، العالم��ات( لألجھ��زة واألدوات الریاض��یة المص��ممة 

واألحذی��ة الریاض��یة، الملكی��ة الفكری��ة وقض��ایا االحت��راف الریاض��ي والتموی��ل والتس��ویق الریاض��ي 
حقوق الملكیة الفكری�ة لإلعالن�ات التجاری�ة إثن�اء نق�ل وب�ث . وتنمیة االستثمارات والعوائد الریاضیة

نتفاع بأص�ول الملكی�ة المباریات الریاضیة من خالل القنوات األرضیة والفضائیة، واإلذاعیة حق اال
ت�وفیر الحمای�ة لحق�وق الملكی�ة الفكری�ة ف�ي العق��ود . الفكری�ة ألغ�راض التموی�ل والتس�ویق الریاض�ي

ت��وفیر حمای��ة حق��وق الملكی��ة الفكری��ة . المبرم��ة ب��ین رج��ال األعم��ال ومش��روع األبط��ال الریاض��یین 
في توزیع الجوائز والمكافآت وتوفیر حقوق الملكیة الفكریة . للشركات الراعیة للبطوالت الریاضیة 

( ارت�داء الالعب�ین لف�انالت ( والھدایا التي تحمل شعارات األندیة الریاضیة وبنود استخدامھا قانونیا 
  .وشعارات لشركات مشھورة  مطبوع علیھا أسماء)  تیشیرت

  
  ساعات معتمدة) ٣(بواقع           التراخیص في حقوق الملكیة الفكریة

دراس��ـة أن��ـواع وأش��ـكال الت��ـراخیص ف��ـي : ذه الم��ادة ف��ي قس��ـمھ األول یتض��من منھ��اج الدراس��ة لھ��
الت��ـراخیص ومكافح��ـة  أط��راف ھ��ذه والتزام��اتوحق��ـوق  مختل��ـف أن��ـواع حق��ـوق الملكی��ـة الفكری��ـة

. تفاقی�ـات الدولی�ـةاال نی�ـةطالممارسـات غیـر التنافسـیة فـي التـراخیص التعاقدی�ـة وفق�ـا للق�ـوانین الو
ك��ـالتعمق ف��ـي  األولح��ـد موض��ـوعات القس��ـم ألدراس��ـة معمق��ـة  :ن ف��ـي قس��ـمھ الث��ـانيكم��ـا یتض��ـم

 عالتراخیص في قطا ،حقوق الملكیة الفكریة كبرامج الحاسوب ضالمرتبطة ببع دراسـة التـراخیص
  .ت حقوق الملكیة الفكریةالمجابعض ختیاریة في جباریة واالوالتراخیص اإل ، دویةاأل

 

س�������اعات ) ٣(بواق�������ع               فكریةجرائم الملكیة ال
  معتمدة

یتناول ھذا المساق جرائم االعتداء علي المصنفات التي یحددھا القانون وتتمثل ص�ور الج�رائم الت�ي 
ـ بجریم�ة البی�ع لمص�نف دون إذن ص�احبھ وجریم�ة تقلی�د مص�نف محم�ي : تقع علي الملكیة الفكریة

حیث تقع ھ�ذه الجریم�ة عل�ي  المصنف جریمة النشر عن طریق شبكة المعلومات بدون إذن صاحب
من یقوم بنشر مصنف أو تسجیل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا ألحكام الق�انون عب�ر 
أجھزة الحاسب اآلل�ي أو ش�بكات اإلنترن�ت أو ش�بكة المعلوم�ات أو ش�بكة االتص�االت أو غیرھ�ا م�ن 

جاور والجرائم التي تتعلق بالحمای�ة الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق الم
أصبح كثیر من المؤلفین یلجئون إل�ي وس�ائل فنی�ة لحمای�ة حق�وقھم ، فیلج�أ  التقنیة لحق المؤلف حیث

المخالفون إلي وسائل أخري مضادة للتغلب علي تلك الحمایة ، وقد أدرك كبیر من المشرعین أھمیة 
حم��ي بھ���ا المؤل���ف مص��نفة ، فل���م تع���د تكتف���ي  تج��ریم وس���ائل التغل���ب عل��ي الحمای���ة التقنی���ة الت���ي ی

التشریعات بالعقاب عل�ي أفع�ال االعت�داء علیھ�ا عن�د وقوعھ�ا ولك�ن بالوقای�ة م�ن وق�وع تل�ك األفع�ال 



وتجریم  تعطیل وسائل الحمایة للمؤلف كذلك تتناول المادة صور  إباح�ة ج�رائم االعت�داء عل�ي ح�ق 
  .المؤلف

  

  ساعات معتمدة) ٣(بواقع           تنازع القوانین في الملكیة الفكریة 

بالنظر إلى اختالف المفاھیم الوطنی�ة المتعلق�ة بالملكی�ة الفكری�ة األم�ر ال�ذي ی�ؤدي إل�ى خل�ق مش�كلة 
تحدید القانون الواجب التطبیق على سائر موض�وعات الملكی�ة الفكری�ة ولح�ل مش�كلة تحدی�د الق�انون 

تلم��س الح��ل ف��ي القواع��د الدولی��ة ال��ذي یحك��م موض��وعات الملكی��ة الفكری��ة أص��بح م��ن الض��روري 
الموحدة في ذات الموضوع، وفي حال عدم وجود حل في القواعد الدولیة فإن منھج التنازع ھ�و م�ن 

  . یقدم الحل

وعلى ذلك ف�إن ھ�ذه الم�ادة تتن�اول بی�ان الق�انون ال�ذي یحك�م حق�وق الملكی�ة الفكری�ة، والق�انون ال�ذي 
ریة وكذلك القانون الذي یحكم االلتزامات غیر التعاقدی�ة ف�ي ینطبق على العقود المتعلقة بالملكیة الفك

  .حال االعتداء على حقوق الملكیة الفكریة

 

   ساعات معتمدة) ٣(بواقع              األسرار التجاریة 

یتضمن منھـاج الدراسـة لھـذه الم�ـادة تعری�ـف وأھمی�ـة الس�ـر التج�ـاري، ص�ـاحب الح�ـق ف�ـي الس�ـر 
كم��ـا یتض��ـمن دراس��ـة العق��ـود . لحمای��ـة الس��ـر التج��ـاري اج��ـب توافرھ��ـاالتج��ـاري، والش��ـروط الو

  .المتعلقـة بعـدم المنافسـة وعـدم اإلفصـاح وكـل ذلـك ضـمن القـوانین الوطنیـة واالتفاقیات الدولیة

 

  ساعات معتمدة) ٣(بواقع             إدارة االبتكار التكنولوجي  

ل��ى تط��ویر قاع��دة قوی��ة المف��اھیمي إلدارة االبتك��ار ھ��و مس��اعدة الط��الب عالھ��دف م��ن ھ��ذا المس��اق 
انھ یقدم المفاھیم واألطر لتحلیل كیف یمكن للشركات إنشاء وتس�ویق وقیم�ة م�ن التق�اط . التكنولوجي

سوف یتعلم الط�الب المزی�د ع�ن تس�ویق التكنولوجی�ا، . المنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجیا
. كة، أو كیفی��ة حمای��ة االخت��راع ال��ذي لدی��ھ الق��درة عل��ى تس��ویقھاوكیفی��ة إدارة االبتك��ار داخ��ل الش��ر

وتھ��تم ال��دورة . وینص��ب التركی��ز عل��ى إدارة ول��یس عل��ى تفاص��یل مح��ددة ع��ن أي تكنولوجی��ا معین��ة
التدریبی��ة للم��دیرین التنفی��ذیین والمھندس��ین ال��ذین یمك��ن أو ال یمك��ن أن تش��ارك ف��ي اتخ��اذ الق��رارات 

مف�اھیم وأط�ر تحلیلی�ة مفی�دة وذات الص�لة عن�دما تحت�اج . ولوجی�ا الفائق�ةاإلستراتیجیة للشركات التكن
للتعام��ل م��ع التغی��رات الس��ریعة ف��ي البیئ��ة التكنولوجی��ة، والخص��ائص الفكری��ة للش��ركة، المعرف��ة 

  .التنظیمیة والمعرفة والمھنیین

  

س�������اعات ) ٣(بواق�������ع         الذكاء التكنولوجیا وإستراتیجیة الملكیة الفكریة 
  معتمدة

یھ��دف ھ��ذا المس��اق إل��ى تزوی��د الط��الب ب��الرؤى اإلس��تراتیجیة والمھ��ارات التحلیلی��ة للتكنولوجی��ا 
جم��ع فع��ال وتحوی��ل المعلوم��ات إل��ى ال��ذكاء التنافس��ي . والمنافس��ة التجاری��ة) IP(والملكی��ة الفكری��ة 

/ یتطل��ب توعی��ة ش��املة م��ن مناف��ذ الش��ركة والب��دائل، فض��ال ع��ن مھ��ارات البح��ث والتحلی��ل للبیان��ات 
انھا تحتاج الى فھم دقیق لألطر اإلستراتیجیة والقرارات فیما یتعلق األعمال والتكنولوجیا . معلومات

الكبرى وحل  MOTوبطبیعة الحال سوف یؤكد أیضا على التكامل من المواضیع . والملكیة الفكریة
  . مشكلة متعدد التخصصات

  

س�������اعات ) ٣(ع بواق�������        تسویق منتجات عالیة التكنولوجیا واالبتكارات 
 معتمدة

وق�د . االزدھار في السوق ذات التقنیة العالیة یتطلب إتقان مجموعة متنوعة من المھارات والق�درات
تم تطویر ھذا المساق لتزوید الطالب بالمعرفة والمھارات الالزمة لتحمل المس�ؤولیات التس�ویق ف�ي 

ف�ي مج�ال تس�ویق منتج�ات التكنولوجی�ا مع المعرفة والمھارات العملیة . المنظمات العلیا للتكنولوجیا
العالیة واالبتكارات، یمكن للطالب ثم حرفة اس�تراتیجیات القیم�ة المض�افة ل�دعم األنش�طة التس�ویقیة 

  .منظمتھم

وب��الطبع یعتم��د عل��ى أی��دي فری��ق مكثف��ة عل��ى أس��اس نھ��ج دم��ج الح��االت الدراس��ات والمناقش��ات 
یق من�تج التكنولوجی�ا العالی�ة وع�رض ف�ي الی�وم الجماعیة، لعب األدوار، فضال عن إعداد خطة تسو



م��ن أج��ل اتخ��اذ الط��الب ب��الطبع س��وف تحت��اج ال��ى بع��ض المعرف��ة م��ن رج��ال األعم��ال أو . األخی��ر
  .التسویق المكتسبة في دراسة سابقة أو من خالل الخبرة في العمل

  

  ساعات معتمدة) ٣(بواقع                أمن المعلومات

بمف��اھیم وتقنی��ات الوص��ول إل��ى مص��ادر أنظم��ة الحاس��وب الب یھ��دف ھ��ذا المس��اق إل��ى تزوی��د الط��
والش��بكات، والتع��رف والص��الحیات، وحمای��ة المعلوم��ات ض��د الھج��وم والتخری��ب المقص��ود وغی��ر 
المقص��ود، التش��فیر وإع��ادة التش��فیر للبیان��ات، خوارزمی��ات التش��فیر وأساس��یات نظری��ة المعلوم��ات، 

فیر، ام�ن برتوك�ول اإلنترن�ت، ام�ن البری�د اإللكترون�ي، اإلجراءات المادیة والبرمجی�ة الالزم�ة للتش�
  .أمن المواقع اإللكترونیة

 

 
 

 
Program Master in intellectual property and innovation management  

Description of the Courses 

 

( ) research methods          (3) credit hours 

This course deals with the concept of scientific research and the principles 
underlying the methods and types, steps and methods of data collection and 
analysis and how to deal with sources of legal information from legislation, 
judicial decisions and doctrine. This course provides the student with 
sufficient guidance from select problem to write his final form, whether in 
search of normal or master or doctoral thesis. With a focus on using the 
study sources and reference them in the margins.  

 

 ( ) commercial law         (3) credit hours 

Includes the study of this article: General section and private section as 
follows: 

GGeenneerraall  sseeccttiioonn::: study examines the provisions of commercial law in General, 
business and merchant obligations and store and business contracts, 
bankruptcy and magistrate condom commercial, securities and banking 
businesses. 

PPrriivvaattee  sseeccttiioonn::  : includes a detailed study and analysis and comparison of a 
general program topics, such as DC: meta tags and rules that govern locally 
and internationally, and the obligations and legal relations arising as a 
relationship Bank clients and the Bank's relationship with the beneficiary 
and the beneficiary's Bank client relationship, or store where: definition 
and statement and legal nature and characteristics of the rules that govern 
in Jordan and in comparative law, and its physical and moral, and legal 
protection for its elements of unfair competition. 

 

       (3) credit hours      () patents 

This course covers business system patents, and trade secrets protection as a 
means to provide incentives for innovation and create a market for solutions 
to technical problems. The issue of patents and the scope of protection, and 
infringement, trespass and defenses will be covered by restrictions in the 
context of the European Patent Convention and the national legal systems. 
Moreover, the jurisprudence of the European Patent Office and technical 
forums and national legal systems also will be covered. This course also 
focuses on the strategic use of patents and litigation practice in different 



Member States. In addition, it will pay attention to the global patent strategies 
and comparative issues concerning patent drafting and interpretation of claims 
and litigation. 

 

 
() trademarks and geographical indications                        (3) credit hours 

This course covers the principles of economic market regulation under the 
trademark law and unfair competition law. Cover the registration and protection of 
marks, European and national systems and brand. In addition, they will discuss 
issues of trademark and infringement and will develop the organizational 
framework of unfair competition law and tort of passing in the context of the 
harmonization of international standards. In addition, it will cover issues such as 
the protection of geographical indications of origin.  
This course also incorporates various aspects of trademark, copyright and 
protection design in an interdisciplinary perspective, particularly with regard to the 
practice of litigation in various EU Member States and at Community level. 
And the course also: protection of geographical indications at the international 
level:  

- Paris Convention for the protection of industrial property  

- Lisbon Agreement for the protection of appellations of origin 
and their international registration  

- Agreements on trade-related aspects of intellectual property 
rights  

- New developments. 

 

() copyright and related rights              (3) credit hours 

This course includes an overview of copyright law, including history, philosophy, 
and significance of recent developments in the intellectual property system.  
The course also covers copyright and related rights in comparative context, 
focusing not only on the European Union and its Member States, but also the 
exercise of copyright in other countries. The focus will be twofold: first, to address 
the protection of traditional literary and artistic copyright, related rights and, 
secondly, setting the stage for specific industrial applications and copyright 
industries of multimedia software and database design. Conventions and 
international instruments such as the Berne Convention, the WIPO copyright will 
also be addressed, also the Treaty on performances and Phonograms WIPO and its 
impact on the European common market. 
 
() Graphic Designs                (3) credit hours 

This course deals with the early stages of the industrial designer's working 
methods in product development projects. It will also address the topics of project 
analysis and create ideas. 
() Electronic Commerce and Intellectual Property Right      (3) credit hours 

This course provides the student with the definition of e-commerce, the problems 
that arise in electronic commerce, and its implications for the rights of intellectual 
property this course also addresses the deployment, performance, and electronic 
distribution, domain names and websites, and reproduction of the protected rights 
via the Internet, multimedia and their role in influencing the intellectual rights, and 
the international regulation of intellectual property rights online. This course deals 
with the definition of electronic transactions and indicate the growing importance 
and distinguish them from traditional transactions. It also deals with electronic 



signature and electronic evidence and electronic means of payment and guarantees 
privacy and confidentiality under the electronic transactions through the Internet. 
 
Intellectual Property Disputes Settlement              (3) credit hours 

This course includes two sections; the first section examines generally the 
definition of alternative means to resolve disputes relating to intellectual property 
such as mediation and settlement and the difference between them as well as the 
difference between them and arbitration. The second section is a detailed and 
analytical comparative study of the arbitration agreement as a means to resolve 
intellectual property disputes, the arbitral tribunal, the arbitration proceedings and 
the issuance of the arbitration judgment, with a focus on the issue of the invalidity 
of the arbitration judgment, the cases in which may be appealed such a judgment, 
the competent court to hear appeals and its implementation. 
 

(3) credit hours      Introduction to International Intellectual Property Law         
This course addresses the definition of intellectual property rights and 
international organizations and conventions dealing with the protection and 
especially the Paris conventions and the trips. This course also addresses the 
elements of intellectual property: Copyright (literary and artistic property), patent, 
trademark, industrial design, graphic design (graphics topography) of integrated 
circuits, and the conditions of protection and the rights arising there from, and the 
duration of protection, the international conventions that dealt with by this course 
also addresses the deployment, performance, and electronic distribution, domain 
names and websites, and reproduction of the protected rights via the Internet, 
multimedia and their role in influencing the intellectual rights, and the 
international regulation of intellectual property rights online. 
 
Contemporary Applications in the field of Intellectual Property    (3) credit 
hours 
This course discusses some contemporary applications in the field of intellectual 
property such as the sport field. It will examine contracts concerning the right of a 
radio and television broadcasting for the games and the World Championships,  
patents for sport and tools designed (racing car design, brands of clothes and 
sports shoes, sports), intellectual property  for commercial advertising rights 
during the transfer of broadcast sports games through terrestrial and satellite 
channels, providing protection for intellectual property rights in agreements 
between businessmen and champions athletes, providing protection for  companies 
sponsoring sports tournaments, providing protection concerning the distribution of 
prizes and rewards and gifts bearing the logos of sports clubs. 
 

() Licensing of Intellectual Property Rights       (3) credit hours 

This course Includes in its first section: study of the Snitch as the fallen rachis in 
various types of rights of intellectual property And the rights and obligations of 
the parties to these rachis, against non-competitive practices in which contractual 
rachis according to national laws and international conventions. it can be seen 
from the second apportionment: in depth study of one subject and with the Rev. m 
I k depth in the study of rachis associated with some intellectual property rights as 
software licenses in the pharmaceutical sector, compulsory licenses and optional 
in certain areas of intellectual property rights. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  مبررات استحداث التخصص

تلعب الملكیة الفكریة دورا حیویا ال یمكن إنكاره في جذب االستثمار و حفز  .١
إن حمایة ھذه الحقوق و تشجیع االستثمار . التنمیة المستدامة ونمو المعرفة

  .ھي محفزات مھمة لالقتصاد االردنياالجنبي و حمایة االبتكار 
إن توفر الثقة في قدرة االقتصاد الوطني على توفیر الحمایة القانونیة  لجھود . ٢

المصنعین ومقدمي الخدمات ورجال األعمال و المخترعین تعد أساسیة لخلق بیئة 
  .و تحفز على النمو االقتصادي المستدام في البالد. مناسبة للمستثمرین و المبدعین

تشجیع المشاریع الصغیرة وتدعیمھا ھذه القطاعات من خالل حمایة اعمالھا ومن . ٣
 .ثم خلق أجواء الثقة لتطویرھا والمحافظة على تلك العناصر

توفیر التعلیم والتدریب في مجاالت حمایة الملكیة الفكریة و الشركات المتعددة . ٤
رة واالطالع، لذلك قامت من خالل برامج تعلیمیة على مستوى من الخب. الجنسیات

جامعة الزرقاء بالتنسیق مع االتحاد األوروبي بتشكیل لجنة مؤلفة من كبار أعضاء 
ھیئة التدریس متعددة التخصصات من كلیات القانون،واالقتصاد والعلوم اإلداریة،و 

الھندسة و تكنولوجیا المعلومات والصیدلة لتطویر مقترح برنامج الماجستیر في 
و اجتمعت اللجنة لدراسة الخبرات والبرنامج المقترح، . كریة والتكنولوجیاالملكیة الف

وقدرتھا على التدریس في ھذا المجال، و وضعت اللجنة خطة لبرنامج الماجستیر 
متعدد التخصصات یشمل الملكیة الفكریة و التكنولوجیا بمساعد برنامج دراسة 

  .التابع لالتحاد االوروبيقوانین الملكیة الفكریة لدول شرق المتوسط تمبوس 
و التكنولوجیا ال نظیر لھ في الجامعات  إن ھذا البرنامج لماجستیر الملكیة الفكریة  .٥

حیث . االردنیة  الرسمیة منھا أو الخاصة، حیث یعد األول من نوعھ في األردن
یشتمل على خطة دراسیة تجمع بین المعارف القانونیة المتخصصة التي توفرھا 

ق والمعارف ذات الصلة في كلیات االقتصاد والعلوم االداریة و كلیة الحقو
  .الحاسوب و الھندسة و الصیدلة

یحرص البرنامج على مساعدة المشاریع الصغیرة في حمایة عناصر الملكیة   .٦
الفكریة التي یمتلكونھا، لتعم الفائدة على المشروع وعلى المحامي الذي یساعدھا 

رق القانونیة المتوفرة لحمایتھا، كما تمتد الفائدة من خالل تحدید العناصر والط
الى الدولة من خالل عائدیتھا المالیة مما یترتب من آثار مالیة عالوة على 

  .المردود المعنوي الذي یجسده امتالكھا لعدد كبیر من ھذه العناصر
رس لذا یطمح البرنامج لتدریس الطلبة بعض المواد باللغة اإلنجلیزیة لتمكین الدا  .٧

باالضافة الى اكساب الدارس . من العمل في األسواق الناطقة بغیر اللغة العربیة
مھارة جدیدة في ھذا النطاق مما یاھلھ الى العمل لیس في داخل االردن فحسب 

انما ایضا على نطاق اقلیمي، مما یؤكد دور االردن في نشر التعلیم المتطور 
  .والتأثیر في محیطھ االقلیمي

مج الماجستیر في الملكیة الفكریة في الجامعات االجنبیة رواجا كبیراً یلقى برا  .٨
وتتوقع كلیة الحقوق في جامعة . یفوق مثیلھ على البرامج األخرى في القانون

الزرقاء أن یستقطب البرنامج المقترح أعداداً كبیرة من الطالب من داخل االردن 
جال األعمال وأن یشكل وخارجھ الراغبین في مواصلة دراساتھم العلیا في م

  .إضافةً نوعیةً إلى برامج الدراسات العلیا التي تطرحھا الجامعات األردنیة



إعداد األكادیمیین الراغبیین في االلتحاق بالعمل الجامعي، والتوسع في البحث   .٩
العلمي، بحیث یمكن دراسة االسواق ووضع الخطط لھا و تحلیلھا من الناحیة 

  .القانونیة
  

 


