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 " الملكية الفكرية لوجيستيات" ماجستير في درجة ال

وتثير العديد من التحديات انتشارا في عالمنا المعاصر  اتعو الموض أكثرمن حقوق الملكية الفكرية  تعد
والتي أصبح من ظاهرة العولمة وانتشار  ،للمعلومات الهائل، والتدفق ظهور اقتصاد المعرفةخاصة مع 

مية حقوق الملكية الفكرية، وعلي األخص في مجال االختراعات التكنولوجية المستحدثة، نتيجتها ازدياد أه
 .والمحتوي الرقمي وكيفية حمايته ،وتداول العالمات التجارية علي شبكة االنترنت

عن حقوق الملكية الناجمة قد ظهرت أهمية مواجهة اإلشكاليات والتساؤالت اإلجرائية واإلدارية والقانونية و 
كرية وباألخص في مجال إدارة اإلبداع واالبتكار في براءات االختراع والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الف

نما علي كافة المستويات التجارية واإلدارية الالصناعية وغيرها. ليس فقط علي المستوي  واللوجستية قانوني وا 
، بما علي مستوي الحكومات وحتىو الشركات واالقتصادية واالجتماعية سواء كان ذلك لألفراد العاديين أ

يضمن الوصول إلي قيمة مضافة مميزة في الوقت المناسب والمكان المناسب والجودة المناسبة بما يحقق 
 .رضا المتعاملين 

األول من نوعه على مستوى جمهورية مصر  ,"حقوق الملكية الفكرية لوجيستيات "يعد برنامج ماجستير و 
يمزج األطر والمبادئ النظرية واألكاديمية بالتطبيقات والموضوعات  يتميز بكونهالعربية و المنطقة العربية و 

العملية والمهنية لموضوعات الملكية الفكرية المختلفة، من واقع دراسة الفجوات الحالية بين البرامج األكاديمية 
 الموجودة وبين احتياجات الصناعة واألعمال في هذا المجال. 
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كساب الدارسينتزويد  إلىمج ويهدف البرنا المعارف والمهارات الخاصة بالتعامل مع  همبالمفاهيم األساسية، وا 
 الدارةاو القانون  قضايا وموضوعات الملكية الفكرية، ووجهات النظر المتعددة حول هذا الموضوع من منظور

 واالقتصاد وعلوم الحاسب اآللي والهندسة والقانون.واللوجيستيات 

برنامج ماجستير  تعتزم تنفيذالعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  األكاديميةن إتقدم ف ى ماوتأسيسًا عل
، والذي ينفذ في إطار  الممول من االتحاد األوروبي TEMPUS في إطار مشروعلوجستيات الملكية الفكرية 

وجامعات عربية في كل  ستونياباوتالين  بهولنداوماستراخت  باسبانيامشروع مشترك بين جامعات اليكانتي 
وبالتعاون مع مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا من مصر واألردن وفلسطين 

 .بمصر المعلومات بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

، لملكية الفكريةا تاريخعلى مقدمة أساسية ونظرة عامة الملكية الفكرية،  لوجستيات ماجستيربرنامج يتناول و 
فى هذا البرنامج القانون المصرى  ةدراسيال وستتناول المقررات. والعالم مصر فيواألطر التشريعية والتنظيمية 

ية فى مصر. السياسات التى تحكم حقوق المؤلف والعالمات التجارية وبراءات االختراع والتصميمات الصناعو 
 وروبية.وبعض القوانين األ األمريكيقانون ل البعض القوانين الدولية مثكما سيعرض البرنامج 

لبعض المفاهيم األساسية فى هذا  يتطرق ثم  ،برنامج المفاهيم التقليدية لموضوع الملكية الفكريةال كما يتناول
المصالح الخاصة "" وكذلك مفهوم حماية األفكار أم حماية نتاج التجسيد المادي لألفكارالمجال مثل مبدأ "

 . "ة واالستثناءات والقيود الواردة في االتفاقيات الدوليةيالدولالقانونية  القواعد ءضو والعامة فى 

البرنامج العديد من المناطق الجوهرية فى مجال الملكية الفكرية من خالل مراجعة وتحليل بعض يغطى و 
 وسياساتها.   عن الملكية الفكريةالناتجة واللوجستية االجتماعية و القضايا القانونية 

مثل إمكانية استخدامات الدواء، لملكية الفكرية لاالجتماعية الجوانب  موضوعيضًا أ تتناول المقرراتسوف و 
العولمة، فضال عن آثار التطورات التكنولوجية وكذا ، المعارف التقليديةو المفاهيم األخالقية، باإلضافة إلي 

 وغيرها.

المشار  سالفة الذكر لمواجهة كل هذه التحديات خصيصاً  المقترحبرنامج الماجستير مقررات وقد تم تصميم 
طلبة ومهارات  قدراتتنمية تهدف إلى  التيالمختارة  ةدراسيال المقرراتمن خالل تقديم مجموعة من  إليها

على كافة األصعدة سواء من الناحية  مجاالت الملكية الفكريةليحتلوا مواقع تخصصية فى  الدراسات العليا
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الخاص بالصناعات العمل العام أو القطاع الخاص سواء  في أو اللوجستية ية أو اإلداريةالقانونية أو السياس
 اإلبداعية أو علي مستوي رسم السياسات وتطبيق القانون. اإلبتكارية أو 

 (معتمدة ساعات 9رسالة الماجستير )بحث ، و (معتمدةساعة  42) ايدراس اً مقرر  14يتكون من  البرنامجو 
 :، ويتم دراسته خالل عامين دراسيين، وذلك علي النحو التاليصول دراسيةف ةأربععلي موزعة 

 

 

 ساعة دراسية( 12) يةدراسات مقرر  أربع الفصل الدراسي األول:
 الساعات اسم المقرر م

 3 المعاهدات الدولية للملكية الفكرية  .1
 3 المعرفي إدارة االقتصاد  .2
 3 أساسيات اللوجستيات  .3
 3 المجاورة حقوق المؤلف والحقوق   .4

 ساعة دراسية( 12) يةدراسات مقرر  أربع ثاني :الفصل الدراسي ال
 الساعات اسم المقرر م

 3 براءات االختراع  .1
 3 النماذج الصناعية  .2
 3 النظام القانوني لعقود استغالل حقوق الملكية الفكرية   .3
 3 العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية  .4

 ساعة دراسية( 12) يةدراسات مقرر  أربع ثالث :الفصل الدراسي ال
 الساعات اسم المقرر م

 3 الملكية الفكرية وقانون المنافسة  .1
 3 إدارة اإلبداع وعقود نقل التكنولوجيا  .2
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جراءات التسجيل لوجيستيات  .3  3 صياغة براءات االختراع وا 
 3 العلميمناهج البحث   .4

 ساعات دراسية. 6، ورسالة بواقع دراسية(ساعة  6) ين دراسيينمقرر  رابع :الفصل الدراسي ال
 الساعات اسم المقرر م

 3 مجال الملكية الفكرية فيقضايا المستحدثة ال  .1
 3 إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات  .2
 9 رسالة الماجستيربحث   .3
 المقرر: المعاهدات الدولية للملكية الفكرية: -1

 وصف المقرر:

بالقانون الدولي لحقوق الملكية الفكرية، الخاصة بالمبادئ الرئيسية والمعرفة الفنية  هذا المقرر يمد الدارسين
وسوف يتضمن اختبارات ودراسات عن معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية 

.  TRIPSكرية المصنفات األدبية والفنية، واتفاقية التربس حول الجوانب التجارية لحماية حقوق الملكية الف
وباإلضافة إلى اكتشاف أوجه المعاهدات اإلقليمية والوطنية، ويتطرق إلى التوجهات السياسية المتعلقة بحقوق 

 الملكية الفكرية حول العالم.

 محتويات المقرر:
  العالميوالمبادئ الرئيسية لنظام الملكية الفكرية  والتاريخي المنطقياألساس. 
 إطار منظمة التجارة العالمية  فيفكرية العالمية عرض مالمح حقوق الملكية ال(WTO). 
  لحماية حقوق الملكية الفكرية )اتفاقية باريس واتفاقية التربس  الدوليالقانون  فيالبراءات

((TRIPS  الصحة العامة، حقوق اإلنسان، الدوليوفى بعض الموضوعات األخرى من القانون(
 ، والمعرفة العامة(.البيولوجيالتنوع 

 لحماية حق المؤلف )اتفاقية برن،  الدولينظام ال((TRIPS واتفاقية المنظمة العالمية للملكية ،
 ( . WIPOالفكرية 

  ،اتفاقية باريس( الحماية الدولية للعالمات التجاريةTRIPS)  ،( والتسجيل )معاهدة مدريد
 بروتوكول مدريد( والمؤشرات الجغرافية، والتحديات السياسية العامة.
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 التعليمي من المقرر:الهدف 
 القدرة على: الدارسمع نهاية هذه المقرر يكون لدى 

  لحقوق الملكية الفكرية  الوطنيفهم النظام 
 .القدرة علي تفهم دور اإلدارات المختلفة للملكية الفكرية 
  مصر وكيفية التعامل  فيلمعرفة أهم تحديات الملكية الفكرية  العمليتطبيق المعرفة على الواقع

 .معها
 :المعرفي االقتصادالمقرر:  إدارة  -2

 وصف المقرر:

يات المعلومدددات فدددي ظدددل الثدددورة اقتصدددادبهدددتم اقتصددداد المعرفدددة وييمدددد المقدددرر الدارسدددين بمفهدددوم إدارة 
جديد لدور المعرفة ورأس المال البشري فدي تطدور االقتصداد وتقددم الم و فهالمعلى ركز يو ، التكنولوجية

 .قق فيه المعرفة الجزء األعظم من القيمة المضافةالمجتمع، وهو االقتصاد الذي تح
 محتوى المقرر: 

 سمات وخصائص االقتصاد المعرفي. 
 مؤشرات اقتصاد المعرفة. 
 تقيم واقع اقتصاد المعرفة في الوطن العربي. 
 والتنمية المستدامة. اقتصاد المعرفة 

 الهدف التعليمي من المقرر:
 قدرة على:الدارس مع نهاية هذه المقرر يكون لدى ال

  اقتصاد المعرفةفهم   
  في الدول العربية اقتصاد المعرفةتقييم واقع القدرة علي . 
    وعالقته بالتنمية المستدامة. اقتصاد المعرفةتقييم 

  :أساسيات اللوجستيات: مقررال -3

 :مقرروصف ال
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المجاالت الحديثة تعتبر األعمال اللوجستية احد حيث أساسيات اللوجستيات، ب الدارسين يمد مقررال اهذ
لدراسة اإلدارة المتكاملة، والتي تتمثل في مفهوم التنسيق والتكامل بين األنشطة التقليدية المتعارف عليها في 

والتي زاد االهتمام بها في السنوات  ،منظمات األعمال، وتعتبر األنشطة اللوجستية أحد الموضوعات الحيوية
في مجال إدارة األعمال، من حيث مفهومها وأهميتها، ومكوناتها  األخيرة على الصعيدين العلمي والتطبيقي
مع كبر حجم المنظمات و تعدد انشتطها واتساع وتعدد خطوط خاصة وممارستها في المنظمات المعاصرة ، 

منتجاتها وأسواقها , تزايد االهتمام باألنشطة اللوجستية، والتي أصبحت تمثل العامود الفقري في هذه 
الميزة التنافسية .وتدعم تهدف إلى خدمة العمالء  المنظمات ، و  

 :مقررمحتوى ال
 أساسيات اللوجستياتومكونات  ةوأهمي مفهوم. 
  ضخمة الحجم .المنظمات في  أساسيات اللوجستياتدور 
 .عالقة اللوجستيات بالملكية الفكرية 

  :مقررمن ال التعليميالهدف 
 على:القدرة  دارسيكون لدى ال مقررمع نهاية هذه ال

 اللوجستياتومكونات  ةوأهمي مفهوم.  
  ة.اللوجستيالمنظومة مكونات 
  عالقة اللوجستيات بالملكية الفكريةمعرفة . 

 
  :ةحق المؤلف والحقوق المجاور  المقرر: -4

 وصف المقرر:
هذا المقرر يمد الدارسين بأساسيات قانون حق المؤلف، متضمنا ما هو محمى بموجب حق المؤلف، 

جراءات الحص وكيفية فحص العناصر  ول على الحماية،الممارسات واإلجراءات المتعلقة بحق المؤلف.وا 
تؤثر على حقوق  التي كما يتناول أيضا التطورات التكنولوجية، التعديالموضوعية واإلجرائية إلجراءات 

 .واإلنترنت اآلليذلك القضايا المتعلقة ببرامج الحاسب  فيالمؤلف، بما 

 محتوى المقرر:
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 ات حق المؤلف.أساسي 
 .موضوعات حق المؤلف 
 .حماية المصنفات الفنية واألدبية 
  صناعات الوسائط المتعددة، البرمجيات، قواعد البيانات فيحق المؤلف. 
 ،االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية برن، اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية لحق المؤلف 
 لمؤلفالتي ترد علي حق ا االستثناءات والقيود. 

  من المقرر: التعليميالهدف 
 القدرة على: الدارسمع نهاية هذه المقرر يكون لدى 

 .القدرة علي تحديد وتحليل وشرح المبادئ األساسية لحق المؤلف 
 اكتساب مهارات مقارنة نظام حق المؤلف في مصر والعالم.  
  .معرفة كيفية االستفادة من القيوم واالستثناءات 

 :الختراعالمقرر: براءات ا -5

 وصف المقرر:

كما . واألوروبي، األمريكي، القانون المصري هذا المقرر يمد الدارسين بالمبادئ الرئيسية لقانون البراءات 
عرض طبيعة البراءات باإلضافة إلي يتناول التغطية التاريخية لنظام براءات االختراع ومنشأه ووظائفه. 

مع األشكال األخرى المختلفة من أنواع حقوق الملكية تها مقارنكما يتم ملكية وأداة قانونية حق باعتبارها 
 فيالبراءة لقبول حمايتها والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها  فيلشروط الواجب توافرها فضال عن االفكرية. 
 النظرية العامة للشروط المطلوبة لحصول المنتج على حماية براءةالمرتبطة في قانونية الموضوعات الالبراءة و 
 االختراع.

 محتوى المقرر:
  مصر . فيتاريخ براءة االختراع 
 .أساسيات االختراع والبراءة 
  العالميمقدمة عن البراءات على المستوى. 
 .شروط حماية براءة االختراع 
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 .أشكال وشكليات براءة االختراع 
  ،متطلبات الحماية.و صياغة وتسجيل استمارة براءة االختراع 

  ر:من المقر  التعليميالهدف 
 القدرة على: الدارسمع نهاية هذه المقرر يكون لدى 

  األوروبيكل من مصر والواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد  فيتعريف براءة االختراع. 
  لبراءة االختراع المصري للقانون  واألطرمعرفة القواعد . 
 بأدوات الدارس  ة إلى تزويدالقدرة علي تطبيق المعرفة والخبرة العملية الخاصة بالبراءات باإلضاف

 .في هذا المجال العلميالبحث 

 :نماذج الصناعية: المقررال -6

 :مقرروصف ال

تستحق  التيبمعرفة الحماية القانونية للنماذج الصناعية وكيفية التمييز بين العناصر  الدارس يزود مقررال اهذ
، واألجهزة والمنتجات المنزلية المنزليال تستحق تلك الحماية مثل األثاث  التيالحماية وغيرها من العناصر 

عرض لكيفية يتبين هذا النوع من الحماية وقانون العالمات التجارية. كما س أيضااألخرى، وكيفية الربط 
 الحصول على هذا النوع من الحماية وعلى اإلجراءات الخاصة به.

 :مقررمحتوى ال
  العالمي القانونيواألسس المكونة لإلطار المبادئ والتعريفات. 
 .اختالف الحماية بين التصميمات والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف، وبراءات االختراع 
  جراءات التسجيل كيفية ملء وا عداد استمارات التصميمات والنماذج الصناعية ومتطلبات الحماية وا 

التصميمات والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف والفرق بين حماية  واإلقليمي الدوليونظام الحماية 
 .لالنتهاكات األشكال الدولية المختلفةاإللمام بو والتراخيص 

  :مقررمن ال التعليميالهدف 
 القدرة على: الدارسيكون لدى  مقررمع نهاية هذه ال

 الصناعية. التصميمات القدرة علي التعرف علي كيفية حماية 
  االتحاد األوروبي والواليات المتحدة.قوانين المصري و  القانون بين  الفرق  أوجهمعرفة 
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  جراءات العملية لتسجيل النماذج اإلالقدرة علي تطبيق المعرفة المكتسبة من خالل التعرف علي
 والتصميمات الصناعية.

 
 
 
النظام القانوني لعقود استغالل حقوق الملكية الفكرية المقرر:  -7   

:وصف المقرر  

 ،النظام القانوني لعقود استغالل حقوق الملكية الفكرية بأنواعها عنبمعلومات عملية  يمد المقرر الدارس
االختصاص بهذه النوعية من العقود، والقواعد الخاصة بتنفيذ هذه العقود،  بمعلومات عن  وأيضا يمد الدارس

العالمات  التي قد تثير أسئلة عن سياسات الرقميالعصر  فيوتكشف تحديات قانون الملكية الفكرية 
 التجارية، وبراءات االختراع وحق المؤلف.

 محتوى المقرر: 

  النظام القانوني للعقود. 
 .تأثير القضايا االلكترونية على الملكية الفكرية، والجريمة االلكترونية والمعامالت التجارية 
  التجارة اإللكترونية، وفرص األعمال.بعقود للتكنولوجيا الخاصة  العالميالتأثير 
 ماء النطاق واألسماء التجارية.أس 
  التجارة االلكترونية.عقود  فياالعتبارات القانونية الدولية 
  تطوير وفهم القواعد الموضوعية للقانون، المتعلقة بإنفاذ المعامالت االلكترونية وصالحية التوقيعات

ق الملكية االلكترونية والتركيز على القضايا الراهنة كحق الخصوصية، حقوق المستهلك، وحقو 
 الفكرية وعالقتها بالتجارة االلكترونية.

:من المقرر التعليميالهدف   
 القدرة على: الدارسمع نهاية هذه المقرر يكون لدى 

 معرفة النظام القانوني لعقود استغالل حقوق الملكية الفكرية بأنواعها. 
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  الرقمية والتوقيعاتترونية القانون للتعامل مع االتفاقيات االلك فيالتعرف علي المبادئ األساسية ،
بالتجارة  الجنائية المتعلقة والجوانب ، حقوق الملكية الفكريةحقوق المستهلكالخصوصية، و  فيوالحق 

 .اإللكترونية
  المعامالت االلكترونية. فيمعرفة المسائل القضائية المعنية 
 لف الحاالت التي قد تنشأ.القدرة علي تطبيق المبادئ األساسية للمجاالت المذكورة في القانون لمخت 
 رتبطة بالملكية الفكريةالمجاالت الم في التطبيقات تحليل. 

 :العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية : مقررال -7

:مقرروصف ال  

 ،لتسجيل العالمات لتفاصيل الكاملة للجوانب العمليةأساسيات العالمة التجارية واب الدارسين مقررال يمد
والتعرف علي اإلجراءات الحدودية فيما يخص السلع  ،لعالمة التجاريةفي دعاوي ا يالتقاض واستراتيجيات

مجال قانون العالمات التجارية.  في الجديدةالتطورات القانونية المتعدية علي الملكية الفكرية، واالطالع علي 
 باإلضافة إلى أساسيات المؤشرات الجغرافية.

: مقررمحتوى ال  

 ارية.مقدمة عن العالمات التج 
 مصر ىف تسجيل العالمات التجارية للحصول على الموضوعيالقانون و  اإلجرائي التسجيل. 
 والواليات المتحدة. األوروبياالتحاد و  ،مصر فيمتطلبات الحماية  ،إيداع طلب العالمة التجارية 
 لعالمة ل التقاضي إستراتجية ،تسجيل العالمات التجارية فيتحتوى على جدال  التيمعقدة المناطق ال

 .قانون العالمات التجارية مجال ىف القانونية األخيرة والتطورات ،التجارية
  والمؤشرات الجغرافية.المشهورة العالمات التجارية 

:مقررمن ال التعليميالهدف   
 وبنهاية هذا المقرر يكون  الدارسين قادرين على :

 بين العالمات  يزيالتم بما في ذلك ،قانون العالمات التجاريةاألساسية ل أساليب العمل التعرف على
 .والتعرف علي شروط الحماية
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 بالعالمات المشهورة والمؤشرات الجغرافية خاصةالقواعد ال معرفة. 
  تحليل كيفية نقل حقوق العالمة التجارية من خالل التنازل والترخيص.القدرة علي 
  العالمة التجارية. على التعديالعالمة التجارية ودعاوى  تأثير تقييم مدىالقدرة علي 

 
 :: الملكية الفكرية وقانون المنافسةمقررال  

:مقرروصف ال  

النظريات، و التداخل بين الملكية الفكرية وقانون المنافسة باإلضافة إلي عرض المفاهيم، يعرض البرنامج 
القانونية التي تنظم باألنظمة  الدارسالمقرر كما يزود ، النماذج القانونية واالقتصادية ذات الصلةو األساليب، و 

                                                        السوق واالتفاقيات المقيدة واالمتيازات االحتكارية .
:مقررمحتوى ال    

  التسويق وقانون المنافسة. ،الفكريةنظرة عامة عن حقوق الملكية 
 د السوق.التسويق وقواعد المنافسة غير المشروعة والتعامل مع اقتصا 
  حق المؤلف  ،براءات االختراع  –النظريات األساسية لألنظمة الثالث الرئيسية للملكية الفكرية

 والعالمات التجارية.المعرفة والفهم.
  المصري مع اإلشارة إلى النظام  ،الدوليالتركيز على المستوى. 

:مقررالهدف التعليمي من ال  

 رة على:القد الدارسمع نهاية هذه المقرر يكون لدى 
  المنافسة.بقانون الملكية الفكرية وقانون  ةرفالمع الدارسإكساب 
 علي المنافسة.قانون الملكية الفكرية  التعرف علي أثر 
  والقدرةالمنافسة وعالقتها ب لملكية الفكريةلاالقتصادية واالجتماعية و  ،معرفة اآلثار القانونيةالقدرة علي 

 تمييز تعارض المصالح.على 
 :اإلبداع وعقود نقل التكنولوجيادارة : إمقررال -8
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:مقرروصف ال  

تطوير جديد أو تعديل جديد على مادة أو عملية إنتاجية أو  اباعتباره نظريات إدارة االبتكارعرض البرنامج لي
هو و النظام الوطني لالبتكار ، والتفرقة بين هذا المفهوم ومفهوم حصول على عائد اقتصاديخدمية تؤدي لل
يضاف إليها وجود عالقات تفاعل فيما بينها تؤدي إلى توليد  اوالتكنولوجيكبات منظومة العلم مجموعة من مر 

ات حماية االبتكار  كيفيةب، وأيضا يمد الدارس أو اجتماعياً ونشر واستعمال معرفة جديدة تستثمر اقتصاديًا 
 كيفية إبرامها.التكنولوجيا و نقل عقود أساسيات أحكام وشروط و وتسويق أصول الملكية الفكرية. 

: مقررمحتوى ال  

 نظريات إدارة االبتكار . 
 النظام الوطني لالبتكار. 
 نقل التكنولوجيا.التعاقد على  رتيب األعمال اإلستراتيجية وعملياتت 
 واإلبداع التكنولوجياالبتكار  اتسياس. 
 دارة إستراتيجية الملكية الفكرية  رأس المال. وا 
 الدولي عمليات االبتكار ونقل التكنولوجيا. 
 واالبتكار.التكنولوجيا ثر على عمليات نقل تؤ  التيبتكار والعوامل الثقافية مؤسسات اال 

:مقررالهدف التعليمي من ال  

 القدرة على: الدارسمع نهاية هذه المقرر يكون لدى 
 تفسير وتحليل إدارة االبتكار.و  ،تحديد 
 كيفية صياغة عقود نقل التكنولوجيا. 
 مات الناشئة عن عقود نقل التكنولوجيا.تفهم الحقوق وااللتزا 
  عقود نقل التكنولوجيا .لالتعرف علي المشكالت التطبيقية 

 
جراءات التسجيل صياغة لوجيستيات: مقررال -9   :براءات االختراع وا 

:مقرروصف ال  
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ليم لبراءات وتعبالحصول على امتعلقة اللبات تطمال صياغةن كيفية أمعرفة عميقة بشب الدارسينيمد المقرر 
صناعة األدوية وتكنولوجيا  ىمجال ىن صياغة البراءات خاصة فأالمهارات الفنية والقانونية بش الدارسين

أساليب وتقنيات الحماية المختلفة ألنواع الملكية الفكرية ومعرفة جميع إجراءات  مقرروضح اليالمعلومات. و 
 التسجيل.
: مقررمحتوى ال  

  ءات االختراع وكيفية صياغة براءة قوية.لطلب برا إستراتجية صياغةلوجيستيات 
  االختراع.مفهوم 
  المختلفةبالصناعات  البراءات المتعلقةتمييز. 
 قانون الملكية الفكرية والئحته التنفيذية. أحكام 
  تدريبات عملية. -مواصفات صياغة البراءة 
  فى القانون الفكرية  النماذج والرسوم المتعلقة بطلبات الملكيةو  ،باإلجراءاتمعلومات مفصلة تتعلق

 المصرى.
:مقررالهدف التعليمي من ال  

 القدرة على: الدارسمع نهاية هذه المقرر يكون لدى 
 طلب الحصول على البراءةصياغة  أهمية إدراك. 
  تسجيل الملكية الفكرية. إجراءاتتوضيح 
  ًودولياً  كيفية حماية الملكية الفكرية محليا. 
 .صياغة البراءات 

 
  :مجال الملكية الفكرية فيا المستحدثة قضايال: مقررال -10

:مقرروصف ال  
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 التكنولوجياالبتكار  ويتناول موضوعات ،الملكية الفكرية لموضوعات المستحدثة فيل مقرراليعرض 
 سات العامة، والصحة العامة والبيئة وعالقة تلك الموضوعات ببراءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية.اوالسي

 . السياسات الدولية في هذا الصددطار ه القضايا فى إهذ مقررال ويتناول

: مقررمحتوى ال  

 الصحية وصناعة االدوية العالمية. ر تحديات الملكية الفكرية للرعايةطاإ 
 .حماية الفولكلور والمعرفة التقليدية 
  التكنولوجيا الخضراء.الملكية الفكرية و 
 الدول النامية.آثارها علي ياسات الملكية الفكرية و س 

:من المقرر التعليميالهدف   

 القدرة على: الدارسمع نهاية هذه المقرر يكون لدى 
 األدويةصناعة وخاصة في المجال الصحي و تحديات الملكية الفكرية  فهم . 
 الفولكلور والمعرفة التقليدية .كيفية حماية  التعرف على 
 تحليل سياسات الملكية الفكرية وأثرها علي الدول النامية. 

  :العلميالبحث مناهج  -11

 وصف المادة : 

المكتشفة أو المراقبة  التقنيات والطرق المصممة لفحص الظواهر والمعارفلتحليل  يؤهل المقرر الدارس
تستند هذه الطرق أساسا على تجميع ، و وتكميل معلومات أو نظريات قديمةحديثا، أو لتصحيح 

 .البحث في مجال الملكية الفكرية، ويجعله قادر علي للقياس ةقابل ةوتجريبي ةديرص تأكيدات

 محتوى المقرر: 

  :وفيه يربط العقل بين المقدمات والنتائج، وبين األشياء وعللها  المنهج االستداللي أو االستنباطي
 ني، فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات.على أساس المنطق والتأمل الذه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 :يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة، وهو يعتمد على التحقق بالمالحظة  المنهج االستقرائي
 المنظمة الخاضعة للتجريب والتحكم في المتغيرات المختلفة.

  اسة والبحث.دقة مالحظة المتغيرات بهدف إكتشاف مايستجد من إتجاهات تستدعي الدر 
:الهدف التعليمى من المقرر  

  المالئمالقدرة علي استخدام أساليب البحث العلمي. 
  القدرة علي استخدام مناهج البحث العلمي وخاصة المنهج االستداللي أو االستنباطي، والمنهج

 االستقرائي.
 .القدرة علي البحث في مجال الملكية الفكرية بأساليب علمية 

 
  :وق الملكية الفكرية وتسوية المنازعاتالمقرر: إنفاذ حق -12

 وصف المقرر:

ألهم عرض كما يسوف يمد المقرر الدارسين بمقدمة عامة عن وحدات تسوية منازعات الملكية الفكرية. 
إنفاذ الملكية الفكرية محليا باإلضافة إلي تحليل وسائل التحكيم والوساطة. مثل أساليب تسوية المنازعات، 

، وتوضيح دور القضاء في توفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية وخاصة التقاضي ءات وكذا إجرا ودوليا،
 (.TRIPSالملكية األدبية بوجه خاص سواء في القوانين الوطنية أو في اتفاقية التربس )

 محتوى المقرر: 

 .جوانب تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية 
 األساليب القانونية لتسوية المنازعات. 
  وتسوية المنازعات. اإلجراءات فيدور منظمة التجارة العالمية 
 .آليات تسوية المنازعات 
  القانون  إنفاذمناهج. 
:من المقرر التعليميالهدف   
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 القدرة على: الدارسمع نهاية هذه المقرر يكون لدى 
 

  الملكية الفكرية واالختصاص القضائي. فيفهم االختالف بين الوساطة والتحكيم 
 الملكية الفكرية. إنفاذمجال  في أثيرتقد  التيرف على التكنولوجيات الحديثة التع 
  براءة االختراع، العالمات التجارية وحق المؤلف. فيفهم مبادئ تسوية المنازعات 

 
  :رسالة الماجستيربحث  -13


