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 : أوال: معلومات املادة

 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 

 ألنها 
ً
تعد الرسوم والنماذج الصناعية من عناصر امللكية الفكرية ) الصناعية والتجارية ( ، ونظرا

تعنى بشكل السلع واملنتجات بصرف النظر عن جودتها وذات فائدة عملية كبيرة في مجال املنافسة 

اقيات دولية نظمت أحكامها وبدورها اهتمت التشريعات الصناعية والتجارية ، فقد عقدت اتف

الوطنية بتنظيم أحكامها فيما يتعلق بشروط تسجيلها والحقوق التي يتمتع بها صاحب الحق بتلك 

الرسوم والنماذج الصناعية وبشكل خاص فيما يخص الحماية املدنية والجزائية التي يكتسبها 

 مالك الرسم والنموذج الصناعي .

 

 : أهداف املادة الدراسيةثالثا: 

 

 قانون الرسوم والنماذج الصناعية ) التصاميم الصناعية(وبيان  تمكين الطالب من معرفة

 مدى أهميته، وأحكامهما.

   تمكين الطالب من معرفة الرسوم والنماذج الصناعية ) التصاميم الصناعية(في نطاق

 األنظمة القانونية الدولية والوطنية واملقارنة بينهما.

  .تهيئة طالب الحقوق للدراسة األكاديمية والبحث العلمي 

   تعريف الطالب الرسوم والنماذج الصناعية ) التصاميم الصناعية(وكيفية التمييز بينها و

 . وسائل حمايتها

 

 توصيف خطة دراسية نموذج
 

 

 :الرسوم والنماذج الصناعية  اسم املادة  رقم املادة 

 :الحقوق  الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة  

 :القانون الخاص القسم  :)املتطلب السابق )إن وجد 

 :الفصل الدراس ي  :وقت املحاضرة 

 :العام الجامعي  :اسم املدّرس 

 ت املكتبية:الساعا 
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 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

  على أن يعرف النظام القانوني الرسوم والنماذج الصناعية 
ً
) أن يكون الطالب قادرا

التصاميم الصناعية(ووسائل حمايتها دولية والوطنية واثر اختالف القواعد القانونية 

أن الدولية على طرق الحماية والقانون الواجب التطبيق في العالقات املشوبة بعنصر أجنبي

 على أن يعرف وسائل حماية الرسوم والنماذج الصناعية الدولية 
ً
يكون الطالب قادرا

 والوطنية 

 لب الدراسات العليا في الحقوق للمناقشة واالحاطة بجوانب املوضوعتهيئة طا 

 تعريف الطالب بالقانون وبيان مدى اهميته في الحياة االجتماعية 

 الطالب من بحث معمق في املصطلحات القانونية في امللكية الفكرية من خالل  تهيئة

 استخدام املصطلحات واللغة والصياغة القانونية

 نواع الحقوق وكيفية التمييز بينها ووسائل حمايتهاتعريف الطالب بأ 
 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع
  مفهوم الرسوم والنماذج الصناعية وأهميتها ونشأتها  -1

 كرية األخرى )تعريف الرسوم والنماذج الصناعية وتمييزها عن عناصر امللكية الف  -2
 العالمات التجارية والشعار ...(

 

3-  
التنظيم القانوني على املستوى الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ) اتفاقية باريس 

اتفاقية الهاي بشأن اإليداع الدولي للرسوم  –بشأن حماية امللكية الفكرية 
 ( 1925والنماذج الصناعية لسنة 

 

4-  
ذج الصناعية ) اتفاق لوكارنو الذي وضع بموجبه التنظيم الدولي للرسوم والنما

اتفاقية الجوانب  – 1968تصنيف دولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة 
 ( TRIPSاملتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ) تريبس 

 

 –الشروط املوضوعية لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ) الصفة الصناعية   -5
 ملشروعية (ا –االبتكار  –الجدة 

 

إجراءات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية على املستوى الوطني في السجل   -6
 الخاص بها

 

  إصدار قرار تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية والطعن به بدعوى البطالن  -7

  إمتحان نصف الفصل  -8

حق التصرف  –صاحب الرسم والنموذج الصناعي املسجل ) حق االستئثار حقوق   -9
 " حق التنازل وحق الترخيص "

 

حق صاحب الرسم والنموذج الصناعي في اتخاذ التدابير الوقتية واإلجراءات   -10
 التحفظية

 

  الحماية املدنية ) دعوى منع التعرض والتعويض (  -11

  ناعيةالحماية الجزائية للرسوم والنماذج الص  -12

حل املنازعات املتصلة بالرسوم والنماذج الصناعية عن طريق الوسائل البديلة )   -13
) 
ً
 ودوليا

ً
 وطنيا
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  مناقشة األوراق البحثية  -14

  مناقشة األوراق البحثية  -15

  اإلمتحان النهائي  -16

 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 بكتابة األبحاث وأوراق العمل التكليف 1

 التواصل بالتعليم عن بعد باألنشطة والتكليفات 2

 املصادر املكتبّية التي يحال إليها حسب موضوع املحاضرة 3

 أسلوب املحاضرة التفاعلّية النشط 4

 التعليم عن طريق حّل املشكالت 5

 التعليم التعاوني 6

 الحوار واملناقشة 7

 ق األنشطةلتعليم عن طريا 8

 ربط الطالبة بمصادر املعرفة املختلفة، مثل: املكتبة، واإلنترنت ، و ... إلخ 9

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

رجة إلى درجة  نسبة الد

 التقييم النهائي

 30 إمتحان نصف الفصل 8 االسبوع  1

 30 مناقشة األوراق البحثية 15- 14األسبوع    2

 40 اإلمتحان النهائي 16 االسبوع  3

 %(100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 :باللغة العربيةاملصادر    -1

 سس ومبادئ اتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية حسام الدين الصغير : أ

 الفكرية ) اتفاقية تريبس ( ، دار النهضة العربية .

 . حسن جوخدار : أصول املحاكمات الجزائية األردني ) دراسة مقارنة ( ، دن 

 ،سليمان ، الطماوي ، القضاء اإلداري، قضاء التعويض وطرق الطعن في األحكام، القاهرة 

 م.1998،  3دار الفكر العربي، ط
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 لطبعة الثامنة ، سميحة القليوبي : امللكية الصناعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ا

2009. 

 . صالح الدين الناهي : الوجيز في امللكية الصناعية والتجارية ، دار الفرقان للنشر،عمان 

 2012لثاقفة ، صالح زين الدين : امللكية الصناعية والتجارية ، دار ا . 

  عبدهللا حسين الخشروم : الوجيز في حقوق امللكية الصناعية والتجارية ، دار وائل للنشر

2005 . 

 . محمد حسني عباس : امللكية الصناعية واملحل التجاري ، دار النهضة العربية 

 بين  نوري حمد الخاطر ك شرح قواعد امللكية الفكرية ) امللكية الصناعية ( ، دراسة مقارنة

 .2005والفرنس ي ، دار وائل للنشر  القانون األردني واإلماراتي

 :األجنبيةباللغة املصادر  -2

  A. Chavanne et J. Burst : Propriete' industerielle , Dalloz, précis, 5ed. 1998  .  

  F. Greffe, Dessin et Modeles, Domaine d'aplication des different Lois, Fasc 

3110,11, 1993. 

  Ian Morris & Barrb Quest : Design: The Modern Law And Practice , London, 

Butterworths, 1987  .  

  Lionel Bentley and Brand Sherman : Intellectuel Property Law, Exford,2001  .  

  Pouillet : Traite' des Dessins et Modeles  .  

 


