
 

 
 

 اخلطة الدراسية لدرجة املاجستري يف امللكية الفكرية وإدارة االبتكار
 الرسالةبرانمج 

 م2016/2017للطلبة املقبولني على بداية الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 
 

 :( ساعة معتمدة مقّسمة على النحو التايل33متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف ختصص احلقوق هي )
 

   ساعة معتمدة(  وعلى النحو التايل:    15)أ(  مواد  إجبارية ) 

 املتطلبات السابقة عدد الساعات اســـــــم املـــادة رقم املادة

  3 أساليب البحث العلمي 

  3 براءات االخرتاع 

  3 العالمات التجارية واملؤشرات اجلغرافية 

  3 الرسوم والنماذج الصناعية 

  3 واحلقوق اجملاورة ؤلفحقوق امل 

 

 ساعات معتمدة( يتم اختيارها على النحو التايل: 9) )ب( مواد اختيارية
 

 ساعات معتمدة( يتم اختيارها من املواد التالية 6أواًل:جمال  احلقوق: )      
 

 مالحظة عدد الساعات اســـــــم املـــادة رقم املادة

  3 القانون التجاري 

  3 ونية وحقوق امللكية الفكريةالتجارة االلكرت  

  3 تسوية منازعات امللكية الفكرية 

  3 مقدمة لقانون امللكية الفكرية الدويل 

  3 تطبيقات معاصرة حلقوق امللكية الفكرية 

  3 الرتاخيص يف حقوق امللكية الفكرية 

  3 جرائم امللكية الفكرية 

  3 تنازع القوانني يف امللكية الفكرية 

  3 ألسرار التجاريةا 
 

 ساعات معتمدة( يتم اختيارها من املواد التالية 3اثنياً: جمال  تكنولوجيا املعلومات: )
 مالحظة عدد الساعات اســـــــم املـــادة رقم املادة

 تكنولوجيا املعلومات 3 إدارة االبتكار التكنولوجي 

 نولوجيا املعلوماتتك 3 ذكاء التكنولوجيا وإسرتاتيجية امللكية الفكرية 



 2 

 تكنولوجيا املعلومات 3 تسويق منتجات عالية التكنولوجيا واالبتكارات 

 تكنولوجيا املعلومات 3 أمن املعلومات 
 

 ساعات معتمدة( حسب اجملالني املذكورين أعاله.9)ج(  رسالة جامعية )
 
 

 
 راخلطة الدراسية لدرجة املاجستري يف امللكية الفكرية وإدارة االبتكا

 برانمج االمتحان الشامل 
 م2016/2017للطلبة املقبولني على بداية الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 

 
 ( ساعة معتمدة مقّسمة على النحو التايل:33متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف ختصص احلقوق هي )

 

   ساعة معتمدة(  وعلى النحو التايل:    24)أ(  مواد  إجبارية ) 

 املتطلبات السابقة عدد الساعات اســـــــم املـــادة رقم املادة

  3 أساليب البحث العلمي 

  3 القانون التجاري 

  3 براءات االخرتاع 

  3 العالمات التجارية واملؤشرات اجلغرافية 

  3 حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

  3 الرسوم والنماذج الصناعية 

  3 ونية وحقوق امللكية الفكريةالتجارة االلكرت  

  3 مقدمة لقانون امللكية الفكرية الدويل 
 

 ساعات معتمدة( يتم اختيارها على النحو التايل: 9) )ب( مواد اختيارية
 

 ساعات معتمدة( يتم اختيارها من املواد التالية 6أواًل:جمال  احلقوق: )      
 

 مالحظة اتعدد الساع اســـــــم املـــادة رقم املادة

  3 تسوية منازعات امللكية الفكرية 

  3 تطبيقات معاصرة حلقوق امللكية الفكرية 

  3 الرتاخيص يف حقوق امللكية الفكرية 

  3 جرائم امللكية الفكرية 

  3 تنازع القوانني يف امللكية الفكرية 

  3 األسرار التجارية 
 

 ات معتمدة( يتم اختيارها من املواد التاليةساع 3اثنياً: جمال  تكنولوجيا املعلومات: )
 مالحظة عدد الساعات اســـــــم املـــادة رقم املادة

  3 إدارة االبتكار التكنولوجي 

  3 ذكاء التكنولوجيا وإسرتاتيجية امللكية الفكرية 

  3 تسويق منتجات عالية التكنولوجيا واالبتكارات 
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  3 أمن املعلومات 
 

 الشامل   )ج(  االمتحان
 
 

 
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   
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(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. 
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 ماجستري يف امللكية الفكرية وإدارة االبتكاربرانمج 

 وصف املواد

( سعععععععععا ا  3بواقععععععععع                   أساليب البحث العلمي
 معتمدة

يتناول هذااالهلاق اوههق ااالثهلاعلايهلالمقاائهللاقعاوومهلاتاائهتاالثهومياااوهقنوذااههلأنللوااههل  للتاههلأ ااواي ه
رهلاقلملقا هلااونلنيا هلاق اتاونهقاتهلاتاارولوتهلل لكاوثهاقعهلابيونوتهلتلميماوهلكي يا هلاتلوقامهقاعهق اوو

ه هقاتهتلوياوهقااكم هلاعلايهللنتااوتح لااضوئي هللا اه.هلولفرهذاالهلاق اوههام واا هلارااوولتهلاةوفيا هلبتاولتح
عكتوع هلااكمهلاناوئئهاهه للتهكوتهعلثوحهووويوحهأثهر وا هقوا اتيرهأثهأ رللا هوكتالرلم.هقاعهلاتركيا هوما ه

ههوورهلاورل  هللااورنهإاياوهفئهلااللقش.ل ت ولثهق 

 ( سا ا  معتمدة3بواق          القانون التجاري هه

هيتضقتهقناجهلاورل  هااامهلاقوون:هبرنوقاوحهووقوحهلبرنوقاوحه و وحهكقوهيمئ:

ههلابرنوقجهلالوث:هلوتناول هورل ا هألكاوثهلاااونلتهلاتااورلهعااكمهواوثاهلل وقاو هلاتاوروا هللاتاوارهللات لقوتا
للاقتااااارهللالااااالوهلاتاورواااا هللافاااا وهللا اااامجهلااااالليئهلل لرلههلاتاورواااا هلوقميااااوتهلابناااال هللااااااركوته

هلاتاورو .

لابرناااوقجهلا اااوض:هلوتضاااقتهورل ااا هت  ااايمي هلتلميميااا هلقاورنااا ه لاااوهقلضااالووتهلابرناااوقجهلالاااوثاهقثااامه
اياوحهلأنللواههللات لقاوتهأ رلفااههلالوتقاووهلاق اتنولهقاتهلياي:هلاتلرواااهعاههللااللواوهلاتائهتلكقاههقلميااوحهلوله

للال يوتهلااونلني هلاتئهتناأهونههكل يا هلابنا هعلقيماههلو يا هلابنا هعواق ات يوهلو يا هلاق ات يوهعلقيامه
لابنا اهألهلاقتااارهقااتهليااي:هلاتلرواااهعااههلبيااوته  وئ ااههل بيلتااههلااونلنياا هللااللوااوهلاتاائهتلكقااههفاائه

لاقوويا هللاقلنليا اهللالقويا هلااونلنيا هالنو ارمهقاتهقنوف ا ه يارههل روتهلفئهلااللنيتهلاقاورن اهلونو ارم
هقارلو .

 معتمدة سا ا ( 3  بواق        االختراع براءا  
يغ اائهذااالهلاق ااوههنلااوثهوقاامهباارلتلتهلال تاارلااهللقوياا هل  اارلرهلاتاورواا هكل اايم هاتاالفيرهلااللف ها بتةااوره

تلتهلال ترلااهلن وههلالقوي اهللاتلولاهللاتلاولهوما هل مقه لههاياووهلمل هامقاوةمهلاتاني .هيضي هبرل
لاااوفوووتهل اايتثهتغ ياا هلااياالوهفاائه اايوههلت ويياا هلاباارلتلتهل لرلبياا هللااانلثهلااونلنياا هلال نياا .هلواا لنهوماا ه
اااا اهلا االلبقهلااضااوئي هقااتهقكتاا هباارلتلتهلال تاارلاهل لرلباائهلهقنتااويوتهلاتانياا هللااانلثهلااونلنياا هلال نياا اه

تثهتغ يتااااو.هيركااا هذاااالهلاق اااوههأيضاااوهومااا هلال ااات ولقوتهلا اااترلتياي هابااارلتلتهلال تااارلاهلومااا هأيضاااوه اااي
ققور اا هلاتاوضاائهفاائهلاااول هل وضااوتهلاق تم اا .هلعواضااوف هإااا هاااا اه اايتثهإياا تهلالذتقااوثهال ااترلتيايوته

هعوتهللاتاوضئه.لابرلتلتهلالواقي هللااضويوهلاقاورن هفيقوهيتلمقهع يو  هلابرلتلتهاهلت  يرهلاق وا

ه
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( سععععععععععا ا  3بواقعععععععععع        العالما  التجارية والمؤشرا  الجغرافية
همعتمدة

 غير المنافسة وقانون التجارية العالمات قانون ظل في االقتصادي السوق تنظيم مبادئ المساق هذا يغطي 

اتاورواا .هواا لنهتغ ياا هت ااايمهللقوياا هلال قااوتهل لرلبياا هللااانلثهلال نياا هلهلال قاا هل وسرريتم. المشرررو ة
وم هاا اه يتثهقنويا هيضويوهلال ق هلاتاورو هلهلاتلول.هله يتثهلضعهلا ورهلاتنليقئهااونلتهلاقنوف ا ه
 ياارهلاقااارلو هللاق ااالاي هلاتا اايرو هقااتهلاقااورنهفاائه اايوههقللتقاا هلاقلااوييرهلاولاياا .هلعواضااوف هإااا هاااا ه

  ناأ. يتثهتغ ي هيضويوهقثمهلقوي هلاقاارلتهلااغرلفي هلاق

يوقجهذالهلاق وههأيضوهاللن هق تم  هقتهلال قوتهلاتاورو هللالههلاقااااهللقويا هلات اقيثهفائهقنلالره
قتلاااووهلات   اااوتهاه و ااا هفيقاااوهيتلماااقهعققور ااا هلاتاوضااائهفااائهق تمااااهلااااول هل وضاااوتهفااائهلالتلاااووه

هل لرلبئاهلوم هق تلىهلااقوو .

   هوم هلاق تلىهلاولائ:لهيتنول هلاق وههأيضو:هلقوي هلاقاارلتهلااغرلفي

  لت ويي هعورووهالقوي هلاقمةي هلا نووي  -

  لت وههاابلن هعاأتهلقوي هت قيوتهلاقناأهلت ايماوهوم هلا ليوهلاولائ -

  لالت وييوتهعاأتهلااللن هلاقت م هعواتاورنهقتهلالههلاقمةي هلا كرو  -

 لات لرلتهلااويون -

ه

 معتمدة ا ا س( 3  بواق      المجاورة والحقوق  المؤلف حقوق 
ياااتقمهذااالهلاق ااوههوماا هنلاارنهووقاا هلاال هيااونلتهلااقهلاقاااااهعقااوهفاائهاااا هتورو اااواهفم اا تاواهلات االرلته

 ل  يرنهلأذقيتاوهفئهنلوثهلاقمةي هلا كرو .ه

لياقمهلاق وههأيضوهوما هلاالههلاقااااهللالاالههلاقااولرنهفائه ايوههقااورتاهقاعهلاتركيا هاايوهفاا هوما ه
ل وضااوتهفيااهاهلاةااتهأيضااوهوماا هققور اا هلااالههلا عااعهللانااارهفاائهول هأ اارى.ههلالتلااووهل لرلباائهللاااول 

ل ايتثهلاتركياا هوماا هااايت:هألالاهقلواااا هلقوياا هلاق ان وتهل وبياا هللا نياا هلاتاميويا هللالااالههلاقاااولرنهالااقه
لاقااااااهلثونيااواهتايئاا هلاق ااراهات بياااوته اانووي هقلااوونهلهلااقهلاقاااااهفاائه اانوووتهلال ااوئ هلاقتلااوونه

لابرقايوتهليللووهلابيونوتهللات قيث.هلالت ويياوتهلهلا اكل هلاولايا هقثامهلت وييا هبارتاهلالوبالهعااأتهلاالههله
لاقاااه لفهيتثهأيضوهلات ارههاااوهاهأيضاوهقلوذاونهل ولتهللات اايمهلا التئهلالوبالهلتأثيرذاوهوما هلا الهه

هل لرلبي هلاقاترك .

ه

   معتمدة( سا ا3بواق         الرسوم النماذج الصنا ية

يتنول هذالهلاق وههلاقرللمهلاقعكرنهقتهأ واي هوقمهلاق اقثهلا انووئهفائهقااوروعهت الورهلاقنتااوت.ه
هكقوه لفهيلواجهأيضوهقللضيعهتلميمهلاقاوروعهل مقهل فكور.

 

 

 

ه
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 ( سا ا  معتمدة3بواق       التجارة االلكترونية و حقوق الملكية الفكريةهه

واااهعواتاااورنهلالاةترلنياا اهلاقاااوةمهلاتاائهتثاالرهفاائهلاتاااورنهلالاةترلنياا اهلهياااوثهذااالهلاق ااوههام وااا هلاتلره
أثورذوهوما هلاالههلاقمةيا هلا كروا هليلواجهذالهلاق وههكاا هلاناارهلل ولتهللاتل واعهلالاةترلنائاهلأ اقوته

للال وئ ههلان ويوتهللاقلليعهلالاةترلني اهللال تن وخه يرهلاقارلاهاملالههلاقلقي هوبرهاعك هلالنترنت
لاقتلوونهلولرذوهفئهلاتأثيرهوم هلالالههلا كرو اهللاتنليثهلاولائهالالههلاقمةي هلا كروا هوبارهلالنترنات.ه
لوتنااول هذااالهلاق ااوههلاتلرواااهعواقلااوق تهلالاةترلنياا هلبيااوتهأذقيتاااوهلاقت ليااونهلتقيي ذااوهوااتهلاقلااوق ته

الاةترلنئهلل وئمهلاوفعهلالاةترلنئهلضقونوتهلا رو هلاتاميوي .هكقوهيتنول هلاتلييعهلالاةترلنئهللاثعوتهل
هللا  ل ي هفئهلمهلاقلوق تهلالاةترلني هقته   هاعك هلالنترنت.

 ( سا ا  معتمدة3بواق        تسوية مناز ا  الملكية الفكرية

قتلماا هلا يتضقتهقناوجهلاورل ا هاااامهلاقاوونهفائهلاا اثهل ل :هلاتلروااهعوال اوئمهلابويما هالامهلاقنو واوت
عواقمةيااا هلا كروااا هكوال اااو  هللات ااالي هللا ااارههبينااااوهلبياااتهلاتلكااايث.هكقاااوهيتضاااقتهلاا اااثهلاثاااونئ:هورل ااا ه
ت  اااايمي هلتلميمياااا هقاورناااا هالت ااااوههلاتلكاااايثهكل اااايم هالاااامهقنو وااااوتهلاقمةياااا هلا كرواااا اهلذيئاااا هلاتلكاااايثاه

ارلتلتهلاتلكيثهل ولرهلكثهلاتلكيثاهقعهلاتركي هوم هقلضلاهع ا تهلكاثه لاتلكايثهللالاوالتهلاتائهلل 
يال هفياوهلا لتهعوالكثهللاقلكق هلاق ت  هعوانلرهفئهلا لالتهعلكاثهلاتلكايثاهللايا هلكاثههلاتلكايثه

هلتن يام.ه

ه

 معتمدة سا ا ( 3  بواق      الدولي الفكرية الملكية لقانون  مقدمة
لاولاياا هلاتااائهتلنااا هعلقويتااااوهيتنااول هذاااالهلاق اااوههلاتلرواااهعلاااالههلاقمةيااا هلا كرواا هللاقنلقاااوتهللالت ويياااوته

ل و  هلت وييتئهعورووهلتاربو.هكقاوهيتناول هذاالهلاق اوههونو ارههلاقمةيا هلا كروا هلاق تم ا ه:هلاقهلاقااااه
)لاقمةياا هل وبياا هللا نياا ااهلباارلتنهلال تاارلااهللال قاا هلاتاورواا اهللار االثهللانقااواجهلا اانووي اهللات ااقيقوته

اماااوللئرهلاقتةوقمااا اهلاااارل هلقويتااااوهللالاااالههلانواااائ هونااااواهلقاااونهلات  ي يااا ه)لار ااالقوتهلا بل رلفيااا هاه
لقويتاااوهاهللالت وييااوتهلاولاياا هلاتاائهتلواااااوهليلااواجهذااالهلاق ااوههكاااا هلانااارهلل ولتهللاتل وااعهلالاةترلناائاه
لأ ااقوتهلان وياااوتهللاقلليااعهلالاةترلنيااا اهللال تن ااوخه يااارهلاقاااارلاهاملااالههلاقلقيااا هوباارهااااعك هلالنترناااته

لال ااوئ هلاقتلااوونهلولرذااوهفاائهلاتااأثيرهوماا هلالااالههلا كرواا اهللاتنلاايثهلاااولائهالااالههلاقمةياا هلا كرواا هوباارهله
هلالنترنت.

ه

 ( سا ا  معتمدة3بواق       تطبيقا  معاصرة لحقوق الملكية الفكرية

رووضائاهتتنول هذامهلاقوونهعلضهلات بيااوتهلاقلو ارنهفائهقااو هلاقمةيا هلا كروا هلقاتهأبر ذاوهلاقااو هلا
علييهيتثهورل  هلالالوهلاقبرق هالالههلانامهللابايهلاالوائهللاتم  والنئهامقعورواوتهللاع الالتهلالواقيا ه)ه
باايهقعوروااوتهكااأوهلالااواثهاةاارنهلااااوثاهلاااولرلتهل لاقبياا ا.هباارلتلتهلال تاارلاهاياااا نهلل وللتهلارووضااي ه

عااوهلل لاياا هلارووضااي اهلاقمةياا هلا كرواا هلاتاورواا هامق ههلاق ااقق ه)هت ااقيثه اايورلتهلا ااعوهاهلال قااوت
ليضاويوهلاللتارلفهلارووضائهللاتقلوامهللات الوقهلارووضائهلتنقيا هلال اتثقورلتهللالللئاوهلارووضاي .هلااالهه
لاقمةياا هلا كروااا هاتو ناااوتهلاتاوروااا هإثنااوتهناااامهلبااايهلاقعورواااوتهلارووضااي هقاااته ااا  هلااناااللتهل رضاااي ه

عأ ال هلاقمةيا هلا كروا ه  ارلضهلاتقلوامهللات الوقهلارووضائ.هتالفيرههللا ضوئي اهللاالوي هلقهلالنت وا
لالقوياا هالااالههلاقمةياا هلا كرواا هفاائهلالااالوهلاقبرقاا هباايتهراااو هل وقااو هلقااارلاهل ع ااو هلارووضااييته.ه
تلفيرهلقوي هلالههلاقمةي هلا كرو هاماركوتهلارلوي هامع لالتهلارووضاي ه.هلتالفيرهلاالههلاقمةيا هلا كروا ه
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 وااعهلااااللئ هللاقكوفااهتهللااااوليوهلاتاائهتلقاامهااالورلتهل نوياا هلارووضااي هلبناالوهل اات ولقاوهيونلنيااوه)هفاائهتله
هلالورلتهااركوتهقاالرن.ههلرتولتهلا وبيتها ون ته)هتيايرتهاهق بلاهومياوهأ قوت

 
 ( سا ا  معتمدة3بواق        التراخيص في حقوق الملكية الفكرية

قوونهفئهي اقههل ل ه:هورل ا هأناللاهلأااكو هلاتارل يضهفاائهق تماااهأنااللاهيتضقتهقناوجهلاورل  هااامهلا
للاالههللات لقوتهأ رلفهذامهلاتارل يضهلقكوفلا هلاققور اوته يارهلاتنوف اي هفائه لاالههلاقمةيا هلا كروا 

ي ااقههلاثاااونئ:هورل ااا ههلالت ويياااوتهلاولايااا .هكقااوهيتضاااقتهفااائ لاتاارل يضهلاتلويويااا هلفاااوهامااااللنيتهلال نيااا 
لاقرتع اا هبااعلضهلااالههلاقمةياا ه قلقاااا ه لاااوهقلضااالووتهلاا اااثهل ل هكاااواتلققهفااائهورل ااا هلاتااارل يض

لا كرواا هكباارلقجهلالو اال اهلاتاارل يضهفاائهي ااواهل ولياا اههللاتاارل يضهلااعورواا هللال تيورواا هفاائهعلااضه
ه.قاوالتهلالههلاقمةي هلا كرو 

 

( سععععععععععا ا  3بواقعععععععععع          جرائم الملكية الفكرية
 معتمدة

يتنول هذالهلاق وههارلئثهلالوتولتهومئهلاق ن وتهلاتئهيلووذوهلااونلتهلتتقثامه الرهلااارلئثهلاتائهتااعه
هاهباروقاا هلابيااعهاق ااناهولتهإاته ااولعههلاروقاا هتاميااوهق ااناهقلقاائهاروقاا ه وماائهلاقمةياا هلا كرواا :

ليايهتااعهذاامهلااروقا هومائهقاتهياالثه نالانارهواته رواقهااعك هلاقلملقاوتهباولتهإاته اول هلاق ا
بناااارهق اااناهألهت اااايمه ااالتئهألهبرناااوقجهإالوااائهألهأولتهقلقااائه عااااوه لكاااوثهلاااااونلتهوبااارهأااااا نه
لالو اا هليااائهألهااااعكوتهلانترنااتهألهااااعك هلاقلملقااوتهألهااااعك هلالت ااوالتهأله يرذاااوهقااتهلال اااوئمه

للاارلئثهلاتئهتتلمقهعوالقوي هلاتاني هالاقهبولتهإاتهكتوبئهق بقهقتهلاقاااهأله ول هلالقهلاقاولره
أ عجهكثيرهقتهلاقااا يتهيمائالتهإاائهل اوئمهفنيا هالقويا هلاالياثهاهفيمااأهلاق اوا لتهإاائه لاقاااهليي

ل ااوئمهأ اارلهقضااوونهامتغماا هوماائهتماا هلالقوياا هاهليااوهأور هكبياارهقااتهلاقااارويتهأذقياا هتاااروثهل ااوئمه
اوهلاقاااهق ان  هاهفماثهتلاوهتةت ائههلاتاارولوتهعوالااو هومائهلاتغم هومئهلالقوي هلاتاني هلاتئهيلقئهب

أفلو هلالوتولتهومياوهونوهليلواوهلاةاتهعواليويا هقاتهليالاهتما هل فلاو هلتااروثههتل يامهل اوئمهلالقويا ه
هامقاااهكاا هتتنول هلاقوونه لرههإعول هارلئثهلالوتولتهومئهلقهلاقااا.

ه

 ( سا ا  معتمدة3بواق        تنازع القوانين في الملكية الفكرية 

عوانلرهإا هل ت فهلاق وذيثهلال ني هلاقتلما هعواقمةي هلا كرو هل قرهلاالهياولهإا ه مقهقاكم هتلوياوه
لااونلتهلاللا هلات بيقهوم ه وئرهقلضلووتهلاقمةيا هلا كروا هلالامهقااكم هتلوياوهلاااونلتهلااالهيلكاثه

لالااامهفااائهلااللواااوهلاولايااا هلاقللاااونهفااائهالتهقلضااالووتهلاقمةيااا هلا كروااا هأ اااعجهقاااتهلاضااارلرلهتمقاااوه
هلاقلضلااهلفئهلو هووثهلالوهلمهفئهلااللووهلاولاي هفإتهقناجهلاتنو اهذلهقتهياوثهلالم.ه

لوم هاا هفإتهذامهلاقوونهتتنول هبيوتهلااونلتهلااالهيلكاثهلاالههلاقمةيا هلا كروا اهللاااونلتهلااالهين باقه
كااااا هلااااونلتهلااااالهيلكااثهلالات لقاااوته ياارهلاتلويويااا هفاائهلاااو هوماا هلالاااالوهلاقتلمااا هعواقمةيااا هلا كرواا هله

هلالوتولتهوم هلالههلاقمةي هلا كرو .
 

  ( سا ا  معتمدة3بواق          األسرار التجارية  
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يتضاقتهقنااااوجهلاورل ااا هاااااامهلاقاااوونهتلروااااهلأذقيااا هلا ااارهلاتااااورلاه اااول هلالاااقهفااائهلا ااارهلاتااااورلاه
تللفرذاااوهالقويااا هلا ااارهلاتااااورل.هكقاااوهيتضاااقتهورل ااا هلالاااالوهلاقتلماااا هعلاااوثهلاقنوف ااا هللااااارل هلاللاااا ه

هلواوثهلاف اواهلكامهااا هضاقتهلاااللنيتهلال نيا هللالت وييوتهلاولاي .
 

 ( سا ا  معتمدة3بواق         إدارة االبتكار التكنولوجي ه

لورهيووااااونهيلياااا هلاق ااااوذيقئهاولرنهلالبتةااااورهلااااااوفهقااااتهذااااالهلاق ااااوههذاااالهق ااااووونهلا اااا  هوماااا هت اااا
لاتةنلااالائ.هلنااههياااوثهلاق ااوذيثهلل  اارهاتلمياامهكياااهيقكااتهاماااركوتهإناااوتهلت االوقهلييقاا هقااتهلاتاااو ه
لاقنتااااوتهللا اااوقوتهلااوئقااا هومااا هلاتةنلالاياااو.ه ااالفهياااتلمثهلا ااا  هلاق واااوهواااتهت ااالوقهلاتةنلالاياااواه

لهكي ياا هلقويا هلال تاارلاهلااالهاويااههلاااورنهوماا هت اليااو.هلون اا هلكي يا هإولرنهلالبتةاورهول اامهلااارك اهأ
لاتركي هوم هإولرنهلايوهوم هت و يمهقلوونهواتهألهتةنلالاياوهقلينا .هلتااتثهلااولرنهلاتوروبيا هامقاويروته
لاتن يااااييتهللاقانو ااايتهلااااايتهيقكاااتهألهالهيقكاااتهأتهتااااور هفااائهلت اااواهلااااارلرلتهلا اااترلتياي هامااااركوته

وهلا وئا .هق وذيثهلأ رهتلميمي هق يونهلالتهلا م هونوقوهتلتاوجهامتلوقامهقاعهلاتغيارلتهلا ارول هلاتةنلالاي
هفئهلابيئ هلاتةنلالاي اهللا  وئضهلا كرو هامارك اهلاقلرف هلاتنليقي هللاقلرف هللاقانييت.

ه

ستراتيجية الملكية الفكرية   ( سا ا  معتمدة3بواق       الذكاء التكنولوجيا وا 

يااااوفهذاااالهلاق اااوههإاااا هت لواااوهلا ااا  هعاااواراىهلا اااترلتياي هللاقااااورلتهلاتلميميااا هامتةنلالاياااوهللاقمةيااا ه
اهللاقنوف ااا هلاتاورواا .هاقاااعهفلااو هلتللوااامهلاقلملقاااوتهإااا هلاااااكوتهلاتنوف اائهيت مااا هتلويااا هIPلا كرواا ه)

قلملقاوت.هلنااوهتلتاوجهه/اوقم هقتهقنوفاهلاارك هللابولئماهفض هواتهقااورلتهلاعلايهللاتلميامهامبيوناوته
لا هفاثهوييقهاي رهلا ترلتياي هللاارلرلتهفيقاوهيتلماقهل وقاو هللاتةنلالاياوهللاقمةيا هلا كروا .هلع بيلا ه

هلاةبرىهللمهقاكم هقتلووهلات   وت.ههMOTلالو ه لفهياكوهأيضوهوم هلاتةوقمهقتهلاقللضيعه

ه

 ( سا ا  معتمدة3   بواق    تسويق منتجا   الية التكنولوجيا واالبتكارا ه

لال وذاورهفائهلا الههالتهلاتانياا هلالوايا هيت ما هإتاااوتهقاقلوا هقتنلوا هقاتهلاقاااورلتهللاااورلت.هلياوهتااثه
ت اااالورهذااااالهلاق ااااوههات لوااااوهلا اااا  هعواقلرفاااا هللاقاااااورلتهلا  قاااا هاتلقاااامهلاق ااااالايوتهلات اااالوقهفاااائه

فئهقاو هت لوقهقنتاوتهلاتةنلالايوهلالواي هلاقنلقوتهلالميوهامتةنلالايو.هقعهلاقلرف هللاقاورلتهلالقمي ه
هللالبتةورلتاهيقكتهام   هثثهلرف هل ترلتيايوتهلاايق هلاقضوف هاووثهل نا  هلات لياي هقنلقتاث.

لعوا ععهيلتقوهوم هأيولهفرواقهقكث ا هوما هأ اووهنااجهوقاجهلالاوالتهلاورل اوتهللاقنويااوتهلااقوويا اه
وقهقنتجهلاتةنلالايوهلالواي هلورضهفئهلايلثهل  ير.هقتهأامهال هل وللراهفض هوتهإوولوه   هت له

لت ااواهلا اا  هعااوا ععه االفهتلتااوجهلااا هعلااضهلاقلرفاا هقااتهراااو هل وقااو هألهلات االوقهلاقكت ااع هفاائه
هورل  ه وعا هألهقته   هلا برنهفئهلالقم.

 

 ( سا ا  معتمدة3بواق           أمن المعلوما 

  هعق ااااوذيثهلتانيااااوتهلال اااال هإااااا هق ااااوورهأنلقاااا هلالو اااال هياااااوفهذااااالهلاق ااااوههإااااا هت لوااااوهلا اااا
للااعكوتاهللاتلرفهللا  ليوتاهللقوي هلاقلملقوتهضوهلاااالثهللات روا هلاقا الوهل يارهلاقا الواه
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لاتااا يرهلل وااوونهلاتااا يرهامبيونااوتاه للر قيااوتهلاتااا يرهلأ و اايوتهنلرواا هلاقلملقااوتاهلاااارلتلتهلاقووياا ه
ه يراهلقتهبرتلكل هلانترنتاهلقتهلابرووهلااةترلنئاهأقتهلاقلليعهلااةترلني .للابرقاي هلا  ق هامتا

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 Patents                                                                             (3) credit hours  

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. 
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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            
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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. 

 

Introduction to International Intellectual Property Law      (3) credit hours               

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. 
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 مبررا  استحداث التخصص
فئهاا هلال تثقورهلهل  هلاتنقي هلاق تولق هلنقلهلاقلرف .ههتمل هلاقمةي هلا كرو هولرلهليليوهالهيقكتهإنكورم .1

هإتهلقوي هذامهلالالههلهتاايعهلال تثقورهلالانبئهلهلقوي هلالبتةورهذئهقل  لتهقاق ها يت ووهلالرونئ.
.هإتهتلفرهلاثا هفئهيورنهلاليت ووهلال نئهوم هتلفيرهلالقوي هلااونلني ههااالوهلاق نليتهلقاوقئهلا وقوته2

 هل وقو هلهلاق ترويتهتلوهأ و ي ها مقهبيئ هقنو ع هامق تثقروتهلهلاقبوويت.هلهتل  هوم هلانقلهلراو
هلاليت وولهلاق تولثهفئهلاع و.

.هتاايعهلاقاوروعهلا غيرنهلتوويقاوهذامهلاا وووتهقته   هلقوي هلوقوااوهلقتهثثه مقهأاللتهلاثا ه3
 ات لورذوهللاقلوفل هوم هتم هلالنو ر.

رهلاتلميثهللاتورو هفئهقاوالتهلقوي هلاقمةي هلا كرو هلهلااركوتهلاقتلوونهلاان يوت.هقته   هبرلقجه.هتلفي4
تلميقي هوم هق تلىهقتهلا برنهللال  ااهااا هيوقتهاوقل هلا ريوتهعواتن يقهقعهلالتلووهل لرلبئهبتاكيمهاان ه

ااونلتاللاليت ووهللالملثهلاولرو الهقاا  هقتهكعورهأوضوتهذيئ هلاتورووهقتلوونهلات   وتهقتهكميوتهل
لاانو  هلهتةنلالايوهلاقلملقوتهللا يوا هات لورهقاتراهبرنوقجهلاقوا تيرهفئهلاقمةي هلا كرو هللاتةنلالايو.هله

لاتقلتهلامان هاورل  هلا برلتهللابرنوقجهلاقاترااهليورتاوهوم هلاتورووهفئهذالهلاقاو اهلهلضلتهلامان ه   ه
يرهقتلووهلات   وتهياقمهلاقمةي هلا كرو هلهلاتةنلالايوهعق وووهبرنوقجهورل  هيللنيتهلاقمةي هابرنوقجهلاقوا ت

هلا كرو هاول هارههلاقتل  هتقبلوهلاتوععها تلووهلاللرلبئ.
لهلاتةنلالايوهالهنليرهاههفئهلااوقلوتهلالروني ههلار قي هقناوهأله إتهذالهلابرنوقجهاقوا تيرهلاقمةي هلا كرو ه.5

 اهلييهيلوهل ل هقتهنلوههفئهل روت.هلييهياتقمهوم ه   هورل ي هتاقعهبيتهلاقلورفهلااونلني هلا و 
لاقت    هلاتئهتلفرذوهكمي هلالالههللاقلورفهالتهلا م هفئهكميوتهلاليت ووهللالملثهلالولرو هله

هلالو ل هلهلاانو  هلهلا يوا .
وي هونو رهلاقمةي هلا كرو هلاتئهيقتمةلناواهاتلثهيلرضهلابرنوقجهوم هق ووونهلاقاوروعهلا غيرنهفئهلقه.6

لا وئونهوم هلاقارلاهلوم هلاقلوقئهلاالهي وووذوهقته   هتلويوهلالنو رهللا رههلااونلني هلاقتلفرنه
القويتاواهكقوهتقتوهلا وئونهلا هلاولا هقته   هووئويتاوهلاقواي هققوهيترت هقتهآثورهقواي هو لنهوم ه

هالهيا ومهلقت ةاوهالووهكبيرهقتهذامهلالنو ر.لاقرولوهلاقلنللهلا
االهي قجهلابرنوقجهاتورووهلا مع هعلضهلاقللوهعوامغ هلانامي و هاتقكيتهلاولروهقتهلالقمهفئهل  للههه.7

لانو ا هعغيرهلامغ هلالربي .هعوالضوف هلا هلة و هلاولروهقاورنهاويونهفئهذالهلان وههققوهيوذمههلا هلالقمه
روتهفل  هلنقوهليضوهوم هن وههليميقئاهققوهياكوهولرهلالروتهفئهنارهلاتلميثهلاقت لرهايوهفئهول مهلال

هللاتأثيرهفئهقلي ههلاليميقئ.
يما هبرلقجهلاقوا تيرهفئهلاقمةي هلا كرو هفئهلااوقلوتهلالانبي هرللاوهكبيرلحهي لههقثيمههوم هلابرلقجهه.8

ا ريوتهأتهي تا  هلابرنوقجهلاقاتراهأوولولحهكبيرنهقتهل  رىهفئهلااونلت.هلتتليعهكمي هلالالههفئهاوقل هل
لا   هقتهول مهلالروتهل وراههلارل بيتهفئهقلل م هورل وتاثهلالميوهفئهقاو هل وقو هلأتهياكمهإضوف حه

هنلوي حهإا هبرلقجهلاورل وتهلالميوهلاتئهت رلاوهلااوقلوتهل روني .
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القمهلااوقلئاهللاتل عهفئهلاعليهلالمقئاهعلييهيقكتهورل  هإوولوهل ةوويقييتهلارل بييتهفئهلالاتلوههعوه.9
هلال للههللضعهلا   هااوهلهتلميماوهقتهلانولي هلااونلني .

ه
 


