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دارة اإلبداع  برنامج الماجستير المشترك في الملكية الفكرية وا 
 

جستير فيما يخص درجة الما دراسات العليا النافذة في جامعة النجاح الوطنيةتتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج ال

 الشامل استنادا إلى الخطة الدراسية التالية:  االمتحان أو األطروحة سواء فيما يخص مسار

 . مسار الرسالة وال أ

 عامة: المتطلبات الشروط و ال. 1

لمنح درجة الوطنية  النجاح  الدراسات العليا في جامعةوشروط كلية  عليمات تلهذا البرنامج يخضع أ. 

 .الماجستير

من  أي تخصص فين على درجة البكالوريوس يحاصلهذا البرنامج المتقدمين ل طلبةاليكون يتعين أن ب. 

 في جامعة النجاح الوطنية. المعترف بهاالتخصصات 

 خاصة: الشروط ال. 2

حاصلين الغير ة الطلبات المقدمة من الطلبلجنة البرنامج تقييم الدراسات العليا, أنظمة وتعليمات كلية استنادا إلى 

 لب بدراسة بعضالطاقرر مدى الزام يتلفحص المساقات التي أتمها الطالب انون, و على شهادة البكالوريوس في الق

 .( ساعات معتمدة9) ساقات اإلستدراكية بما اليزيد عنالم
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 معتمدة موزعة على النحو التالي:  ةساع (36)من الخطة الدراسية  مواد . تتكون 3

  :و التاليموزعة على النح ( ساعة معتمدة18): المساقات االجبارية أ. 

الساعات المعتمدةعدد  المتطلب السابق  رقم المساق اسم المساق 

 413001 الملكية الفكرية الدولية حقوق  مقدمة في 3 

 413002 براءة االختراع 3 

 413003 العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية 3 

 413004 مؤلف والحقوق المجاورةحقوق ال 3 

 المصنفات وتنوع ةلصناعيا والنماذج ميماالتص 3 

 ةالنباتي

413005 

دارة االبداع 3   413006 الملكية الفكرية وا 

 

 .  المساقات االختيارية:ب

 ب(. ) أو المجموعة( أ )ساعة معتمدة من المجموعة  12يختار الطالب 

 

 الملكية الفكرية  -المجموعة )أ(

 رقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 413020 الحماية القانونية للصناعات الدوائية 3 

 413021 وسائل بديلة لحل منازعات الملكية الفكرية 3 

 413022 التجارة اإللكترونية والملكية الفكرية للتكنولوجيا 3 

 413023 والمرئية وعةسملمالملكية الفكرية في وسائل اإلعالم ا 3 
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 413024 ةالملكية الفكرية وقوانين المنافس 3 

 413025 األمن اإللكتروني للملكية الفكرية 3 

تفاقيات التجارة الدولية 3   413026 الملكية الفكرية وا 

 413027 ألعمال الرياديةفي اقانونية قضايا  3 

 413028 موضوع خاص في الملكية الفكرية 3 

 

 

 . إدارة اإلبداع(بالمجموعة )

 رقم المساق م المساقاس الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 413040 إدارة وتسويق الملكية الفكرية 3 

 413041 خدمات ونماذج االعمالاإلبداع في ال 3 

 413042 مبادئ في التسويق والتجارة 3 

 413043 اإلبداع واإلبتكار 3 

 413044 مواضيع في اإلبتكار المفتوح 3 

 413045 االبداع الريادي في ادارة المشاريع 3 

 413046 داعقضايا مستجدة في إدارة اإلب 3 

 413047 تنظيم الصناعات الدوائية وحقوق الملكية الفكرية  3 

 413048 ماعيتجاال إلبداعا 3 

 413049 موضوع خاص في إدارة اإلبداع 3 
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 ساعات معتمدة(: 6( األطروحة )413099)  -4

دارة اإلب ي الملكية الفكريةيع ذات الصلة فعداد رسالة في أحد المواضعلى الطالب إ  ومناقشتها بنجاح حسب  داعوا 

  تعليمات كلية الدراسات العليا.

 

 مسار االمتحان الشامل: ثانيا: 

 متطلبات عامة: الشروط و ال. 1

لمنح درجة الدراسات العليا في جامعة النجاح  الوطنية وشروط كلية  تعليمات لهذا البرنامج يخضع أ. 

 .الماجستير

من  أي تخصص ن على درجة البكالوريوس فييحاصلالمتقدمين لهذا البرنامج  طلبةاليكون أن يتعين ب. 

 المعترف بها في جامعة النجاح الوطنية.التخصصات 

 خاصة: الشروط ال. 2

الطلبات المقدمة من الطلبة الغير حاصلين لجنة البرنامج الدراسات العليا, تقييم أنظمة وتعليمات كلية استنادا إلى 

يتقرر مدى الزام الطالب بدراسة بعض لى شهادة البكالوريوس في القانون, وفحص المساقات التي أتمها الطالب عل

 .( ساعات معتمدة9) المساقات اإلستدراكية بما اليزيد عن

 

 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:( 36كون مواد الخطة الدراسية من  ) تت .3

 :. المساقات االجبارية أ

 معتمدة على النحو التالي: (ساعة18 )نهاءالطالب إعلى 

  

 رقم المساق اسم المساق عدد الساعات المعتمدة المتطلب السابق
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 413001 الملكية الفكرية الدولية حقوق  مقدمة في 3 

 413002 براءة االختراع 3 

 413003 العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية 3 

 413004 لمجاورةحقوق المؤلف والحقوق ا 3 

التصاميم والنماذج الصناعية وتنوع المصنفات  3 

 النباتية

413005 

دارة اإلب    413006 داعالملكية الفكرية وا 

 

 ب. المساقات االختيارية: 

 من المساقات التالية:  (معتمدة ساعة 18) نهاءعلى الطالب إ

 المجموعة أ. الملكية الفكرية 

 رقم المساق اسم المساق عتمدةالساعات الم المتطلب السابق

 413020 الحماية القانونية للصناعات الدوائية 3 

 413021 وسائل بديلة لحل منازعات الملكية الفكرية 3 

 413022 جياالتجارة اإللكترونية, والملكية الفكرية للتكنولو  3 

 413023 والمرئية المسموعة اإلعالم وسائلفي الملكية الفكرية  3 

 413024 لكية الفكرية وقوانين المنافسةالم 3 

 413025 األمن اإللكتروني للملكية الفكرية 3 

تفاقيات التجارة الدولية 3   413026 الملكية الفكرية وا 

 413027  لألعمال الرياديةقضايا قانونية  3 
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 413028 موضوع خاص في الملكية الفكرية 3 

 

 

 

 

 

 ( المجموعة ب )إدارة اإلبداع

لمساقرقم ا  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المساق 

  3 دارة وتسويق الملكية الفكريةإ 413040

  3 ونماذج االعمال بداع في الخدمات اإل 413041

  3 مبادئ في التسويق والتجارة 413042

  3 بتكاراإلبداع واإل 413043

  3 بتكار المفتوحمواضيع في اإل 413044

  3 الريادي في ادارة المشاريعاالبداع  413045

  3 داعبقضايا مستجدة في إدارة اإل 413046

  3 وحقوق الملكية الفكرية  تنظيم الصناعات الدوائية  413047

  3 االجتماعي بداعاال 413048

  3 داعموضوع خاص في إدارة اإلب 413049

 

 معتمدة: ساعات (0)ل الشام( االمتحان 413098) -3
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حسب  وادارة االبداع حصول على درجة الماجستير في الملكية الفكريةجتياز اإلمتحان الشامل للعلى الطالب إ

 .تعليمات كلية الدراسات العليا

 

 

 وصف المساقات

 (413001) ( ساعات معتمدة3: )الدوليةالملكية الفكرية  حقوق  مقدمة في 

لملكية الفكرية على تنظم األحكام المتعلقة با يتناول هذا المساق التشريعات الدولية واإلقليمية والوطنية التي

في محاولة لتحفيز  .والعالمات التجارية أسماء النظاق,المؤلف, براءات اإلختراع, حقوق أنواعها مثل 

ك والمرونة في تل ,والمليكة الفكرية ومناقشة نقاط الضعف ,وتوفير الحماية القانونية لسوق اإلبداع ,اإلبتكار

وازن بين التشريعات الوطنية والدولية لضمان تطبيق فعال واقعي لتلك التشريعات. خلق تمع القوانين 

وسيغطي المساق المسائل اإلجرائية والتنفيذية والعقوبات الجنائية باعتبارها الوسائل القانونية الناجعة لحماية 

ضفاء صفة اإلجبار واإللزام لتدخل حيز النفاذ  .التطبيق القانوني لهذه التشريعات وا 

 

 (413002) ساعات معتمدة: :(3االختراع ةبراء ) 

لقانونية التي واإلستخدامات التجارية لها مع بيان الحماية ا ,يتناول هذا المساق موضوع براءات اإلختراع

واإلتفاقات الدولية  ,واإلقليمية ,ضمن إطار القوانين الوطنية ,والطرق القانونية والفنية الستغاللهاتتمتع بها 

بشأن البراءات في محاولة لتحفيز التطور الفكري لمواكبة عجلة والواليات المتحدة  ,تفاقات األوروبيةمثل اإل

 والثورة الحضارية في العالم. ,التقدم اإلقتصادي

والمسؤولية القانونية المترتبة عليها  ,ويعالج هذا المساق موضوع اإلعتداءات على ملكية براءات اإلختراع

جراءات التقاضي ,أم مدنية إبتداء من طرق المطالبة القانونية ,سواء كانت جنائية والسير بالدعاوى  ,وا 
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وصوال لطرق التنفيذ ومدعما باألحكام والسوابق القضائية للمحاكم والمجالس الفنية لبراءات اإلختراعات 

 خاصة.( EPCاإلتحاد األوروبي لبراءة اإلختراع ) للدول األعضاء في  الوطنية واألوروبية

 ( 413003 )ساعات معتمدة:(3: لعالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية ا ) 

الفني لسوق العالمات التجارية بما تتطلبه هذه العالمات من حماية و  ,يعد هذا المساق بوابة للتنظيم القانوني

سوق العمل واإلعتداءات في  ,وتقرير المسؤولية القانونية المدنية, أو الجنائية من اإلنتهاكات ,قانونية

واإلتفاقات الدولية للدول  ,واإلقليمية ,ضمن إطار دراسة مقارنة للتشريعات الوطنية ,والمنافسة غير المشروعة

 األعضاء فيها. 

جراءات التقاضي والمطالبات خاصة فيما يتعلق  ويدعم هذا المساق بالوسائل القانونية لحماية التنفيذ وا 

وتنظيم حاالت تنازع القوانين والنظم  ,عضاء في اإلتفاقات الدوليةبممارسة التقاضي في مختلف الدول األ

واعتماد براءات اإلختراع والقانون الواجب التطبيق خاصة في ظل عالمية وشهرة  ,الوطنية والدولية لتسجيل

 تلك العالمة واستخداماتها على نطاق دولي. 

 الدولي وفق التشريعات التالية: ات الجغرافية على المستوى حماية المؤشر يعالج المساق أيضا  و

 تفاقية باريس لحماية الملكية الصناعيةإ -

 فاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدوليإت -

 (TRIPSالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ) فاقيةإت -

 .تطورات جديدة -

  ((413004  اعات معتمدة(:س 3) المجاورةحقوق المؤلف والحقوق 

يغطي هذا المساق موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في دراسة مقارنة للتشريعات الوطنية واإلتفاقات 

ضمن مصنفات  والفكري المبتكر للمؤلف ,الدولية والدول الموقعة عليها. ويعالج هذا المساق النتاج الذهني

لج المصنفات الرقمية والبرمجيات وقواعد البيانات أو أصلية. كما يعا ,وفنية على أنواعها مشتقة ,أدبية

 األمان والثقة بالحماية القانونية الممنوحة للمؤلفين.  رلمواكبة الثورة التكنولوجية وتوفي
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 ,لحق المؤلف كحقوق فناني اآلداءالمجاورة  حقوق العرض هذا المساق لموضوع تي ال بد أن عدا عن ذلك

وطرق اإلستغالل  ,باإلضافة لحقوق دور النشر ,ت اإلذاعة والتلفزيون وهيئا ,ومنتجي التسجيالت الصوتية

 القانوني لتلك الحقوق.

وبحث طرق التقاضي  ,والحقوق المجاورة ,يعالج هذا المساق طرق الحماية القانونية لحقوق المؤلفكما 

دخالها حيز التنفيذ سوا  ,حقوق المؤلفبشأن  WIPO))  الويبو ء كان وفق معاهدةواألحكام القضائية وا 

تو   والقوانين الوطنية للدول األعضاء. المنبثقة عنها فاقية حقوق الملكية الفنية واألدبية ) بيرن(ا 

 

 413005) ) ساعات معتمدة(:  3) يةالنباتالمصنفات  وتنوع الصناعية والنماذج التصاميم 

التصاميم المبيتكرة التي تخدم و  ,يتناول هذا المساق موضوع المشاريع المتعلقة بتطوير المنتجات الصناعية

واألفكار المبيتكرة التنوع النباتي كفكرة هادفة نظرا للتنوع البيئي الذي  ,ومن بين تلك التصاميم ,الموضوع

 والتجميلية خاصة. ,وتقديم نماذج هامة في ظل الصناعات الدوائية ,يصلح مجاال لإلبداع واالبتكار

   ق المخرجات التعليمية التالية:وباإلنتهاء من هذا المساق البد أن يحق

o  ن.المصممين الصناعيقبل من ذات الصلة وصف المصطلحات 

o .صياغة المباديء والركائز األساسية لعملية تقديم النماذج والتصاميم الصناعية على أنواعها 

o  وصف آليات العمليات اإلبداعية 

o .التوصل ألفكار عملية لتحفيز اإلبتكار 

o فكار والمفاهيموصف أساليب لتقييم األ. 

o صمم المبتكر في المشاريع الصناعية.الم عمل تطبيق أسلوب 

o والتصاميم. كتابة الملخصات ووصف المشاريع  

o  كتابة وشفهيا عرض وتحليل نتائج المشاريع.  

o  حفظةالم أسلوبتوثيق عملهم في 
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 413006) )  دارة  ساعات معتمدة(: 3) داعاإلب الملكية الفكرية وا 

دارة اإلبتكار بصورة خاصة ,للتعريف بالملكية الفكرية بصورة عامة يهدف هذا المساق حيث يعالج فكرة  .وا 

لخلق أفكار إدارية مثمرة تعود على وبيان كيفية تحفيز األفراد في مجاالت العمل اليومية  ,إدارة اإلبتكار

يز اإلبداعي الفردي ضمن واألفراد بالمنفعة. وكيفية دمج النشاط والتم ,واإلجتماعية ,المؤسسات اإلقتصادية

وحلول لمشاكل إدارية سواء كان ذلك عن طريق استخدامات  ,لخلق أفكار غنية ,نطاق العملي الجماعي

 والمصنفات على اختالف أنواعها. ,أو الرقمية ,أو التكنولوجيا اإلدارية ,التقنيات الحديثة

 

 المساقات االختيارية:  -2

 الملكية الفكرية:  -)أ(

  ( (413020 3للصناعات الدوائيةالحماية القانونية ))ساعات معتمدة : 

، فضال عن التنظيم الدولي بما في ذلك وانب الشؤون التنظيمية الوطنيةمختلف جسيغطي هذا المساق 

FAD  ،)الواليات المتحدة األمريكية(EMEA  و )منظمة الصحة العالمية لصناعة  شروط)األوروبية

سيركز أيضا و سلط الضوء على تسجيل األدوية ومستحضرات التجميل، كما يالمستحضرات الصيدالنية. 

( CTDالفنية المشتركة ) للوثائقالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتسجيل وشرح المكون الرئيسي على 

 المستخدمة في تسجيل مستحضرات التجميل، والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية.

والدولية  ,لمحليةاألنشطة البحثية التي تقوم بها صناعة األدوية ا مختلف جوانب سيغطي المساق أيضا

ستخدام المصنفات اوكيفية  ,وحمايتها ,ونماذج أعمالها بداية من كتابة التقارير حول حقوق الملكية الفكرية

 النباتية في الصناعات الدوائية المختلفة بصورة مبتكرة تحقق أهدافها العلمية والطبية.

الحدود التي تفصل بين الحق في حماية الملكية الفكرية  حولر للباحث معرفة دقيقة يوفوف هذا بالطبع س

والصناعات المحمية  ومعرفة الصناعاتوالحق في حماية الصناعة الدوائية وأهدافها كنظام.  ,الدوائيللمنتج 
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ن قادرة على تحديد كما تحتاج شركات األدوية لتكو تها في مجال الصناعات الدوائية. يمكن حماي التي ال

  نطاق الحماية القانونية لهذه الصناعات الدوائية في ظل بيئة تنافسية.على وجه الدقة 

 

 

 

 ( 413021)  ساعات معتمدة( 3)  ديلة لحل منازعات الملكية الفكريةب وسائل: 

لى عملية التحكيم يتناول المساق وسائل بديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتركيز ع

 والوساطة.

هد ومحاولة الوصول للجوء للمحاكم توفيرا للوقت والجويهدف هذا المساق للتعريف بأهمية إيجاد حلول بديلة ل

تصاص ويعالج من خاللها فكرة اإلخ ,أو مشارطات التحكيم ,لتسوية ترضي جميع األطراف عن طريق شرط

وينظم شروط وآلية اللجوء للتحكيم,  ,والقانون الواجب التطبيق ,حيث الهيئات المختصة والتنظيم القانوني من

هيئات  مويدعم هذا المساق بالتدريب العملي للطالب على إجراء الوساطة و محاكاة عملية التحكيم أما

 تحكيمية.

 

 (413022 ) ساعات معتمدة(:3) للتكنولوجيا الملكية الفكريةو  ة االلكترونيةالتجار 

سة عناصر الملكية الفكرية في البيئة الرقمية والحقول اإللكترونية, ودراسة المفاهيم يهدف هذا المساق لدرا

 والمصطلحات المتعلقة بالتجارة اإللكترونية .

 ,والحماية القانونية للملكية الفكرية للمصنفات اإللكترونية ,أخالقيات المعامالت اإللكترونيةكما يعالج 

ودراسة القضايا القانونية التي أثيرت حول الموضوع  ,التكنولوجيةوالرقمية خاصة  في مجال اإلختراعات 

مع بيان اإلجراءات القانونية لتفعيل الحماية القانونية لهذه المصنفات  ,والطرق القانونية لدفع اإلعتداءات
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 نفاذوضرورة تفعيل  ,نظرا لخطورتها والصعوبة العملية إليجاد حماية قانونية في ظل التشريعات الوطنية

 اإلتفاقات الدولية.

 

 (413023) ساعات معتمدة(: 3) سموعة والمرئيةوسائل اإلعالم المفي الملكية الفكرية 

ويهدف  ,من حقوق الملكية الفكرية وهي الحقوق المجاورة لحق المؤلفحق يتناول هذا المساق موضوع 

كما يعالج  ,واآلداء للمصنفات ,للتعريف بوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة كوسيلة لنقل الملكية الفكرية

 ,نشر المعلومة مع بيان حدود هذه الحقوق من ع بها لتتمكين من تحقيق أهدافها الحماية القانونية التي تتمت

وكافة وسائل اإلعالم  ,والمسارح ,والتلفاز ,واإلعتداءات التي من الممكن أن تتعرض لها هيئات اإلذاعة

 والدولية.  ,المحلية

وطرق الحماية القانونية ضمن  مساق المصطلحات الخاصة بها والوسائل القانونية إلستغاللها,لويعالج هذا ا

 واإلتفاقات باإلضافة للجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.,التشريعات القانونية المقارنة 

 :في تحقيق النتائج التالية يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب

o االتصاالت السمعية والبصرية مختلفة منالنواع األ بين لتمييزا 

o  تسجيل، والبث المحلي والدولي.الالتعامل مع أساليب مختلفة من 

o  لتكون متوافقة مع حقوق الملكية الفكرية. شيوعاالتعرف على االستخدامات األكثر 

o في دعم وتنمية االبتكار واالختراعات التي ترتبط  والتسجيلتفادة من وسائل االتصال الحديثة االس

 الملكية الفكرية.في التخصص  بهذا

o .تحديد أنواع الهجمات التي تتم من خالل هذه الوسائل ضد عناصر الملكية الفكرية 

o .تحديد الحقوق وااللتزامات الناشئة عن استخدام هذه الوسائل 

 

 (413024 )ساعات معتمدة( 3) الملكية الفكرية وقوانين المنافسة : 
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ن المنافسة من جهة وقوانين الملكية الفكرية من جهة أخرى في محاولة يدرس هذا المساق المواجهة بين قواني

حقوق حماية ام قانوني فعال لوتأمين نظ وتقديم ضمانات ,وق وااللتزامات وحمايتهاإليجاد توازن بين الحق

هزة واألج ,وبرامج الكمبيوتر ,كالمستحضرات الطبية ,بالنسببة ألهم النشاطات في سوق العملالملكية الفكرية 

واإلتفاقات الدولية دون المساس بقوانين  ,اإللكترونية ومجاالت التراخيص الممنوحة وفق القوانين الوطنية

 المنافسة.

ويعالج هذا الموضوع ضمن دراسة للسوق اإلقتصادي العالمي ومجاالت المنافسة واإلنتهاكات وسوء 

ال تتعارض مع قوانين نية قانو نية لتفعيل حماية لى اإلجراءات القانو اإلستخدام تبعا لقوة السوق مع التركيز ع

بين دول اإلتحاد األوروبي المنافسة, والبد في هذا المجال من التطرق لموضوع الصراع اإلقتصادي 

والدول المسيطرة في  ,ات المتحدة وبين الصين والدول األخرى باعتبارها راعية النهضة اإلقتصاديةيوالوال

 المجاالت اإلقتصادية.

 

 

 ((413025 ساعات معتمدة(3) من اإللكتروني للملكية الفكريةاأل: 

 ,والحرب اإللكترونية ,والتنظيمي لألمن عبر مواقع اإلنترنت ,ستكشاف اإلطار القانونياق اليهدف هذا المس

والحد من اإلعتداءات  ,سياسات أمن فعالة لعالجها عن طريق تطبيقومعالجة الجريمة السيبرانية 

 ,مناقشة القوانينكما يقتضي ر مواقع اإلنترنت "السيبرانية", عبإلرهاب حد اي تصل لالتوالتهديدات 

 ,وفعالية إلكترونية ,واللوائح الوطنية الداخلية التي تحقق الحماية المرجوة وتطبق نظام أمان ,واإلتفاقات

 ورقمية ضمن دراسة بحثية تحليلية للتوصل لتطبيق فعال واقعي.

 لمخرجات التعليمية التالية:ويجب أن يحقق المساق ا

 تحديد وتمييز أنواع مختلفة من األعمال التجارية القائمة على االنترنت.

 تعامل مع مختلف عناصر الملكية على االنترنت.ال
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 ملكية الفكرية في البيئة الرقمية ضمن الحماية القانونية.اتخاذ أفضل فائدة ممكنة من عناصر ال

 وافق مع البيئة الرقميةتطوير االبتكارات وتحقيق الت

 .وضع اإلجراءات القانونية الصحيحة عند مواجهة اعتداء على الملكية الفكرية في البيئة الرقمية

 

 

 

 

 ((413026 ( تفاقيات التجارة الدولية  ساعات معتمدة(:3المليكة الفكرية وا 

، كما سيتناول األحكام وسياسات سيتناول هذا المساق التطور في الملكية الفكرية في إتفاقيات التجارة الدولية

( ، TRIPSالملكية الفكرية في المحافل التجارية الدولية ضمن مراحل مختلفة, ما قبل إتفاقية تريبس)

 وخاللها ، ومرحلة مابعد إتفاقيات التجارة الثنائية. 

 

 ((413027 ساعات معتمدة(: 3) قضايا قانونية في األعمال الريادية 

الحماية سبل و  ,واألعمال التجارية ,ايا القانونية التي تواجه المشاريعلمساق أهم القضسيدرس الطلبة في هذا ا

وطرق حل المنازعات ضمن القوانين النافذة  ,من تراخيص ,القانونية لحقوق الملكية الفكرية التي ترد عليها

 والدولية. ,والتجارية وتشريعات الملكية الفكرية الوطنية ,والتشريعات الصناعية ,كقانون العمل

النظري بالعملي عن طريق تنمية قدرات الطاللب على فهم المشاكل  كما يهدف هذا المساق لربط الجانب

  التي تواجه مشاريعهم التجارية وكيفية إطالق وتحفيز الفكر واإلبداع لتطويرها ضمن الحماية القانونية. 

فردية  تجارية ر واستحداث مشاريعتعلق بتطويسيدرس الطلبة كذلك التفاعل مع المواقع صاحبة القرار بما ي

في محاولة لتحقيق أهداف تجارية واقتصادية ضمن أسعار معقولة قدر  ةالقانوني اتستشار اإلتقديم و خاصة 

 اإلمكان.
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 (413028 )( 3موضوع خاص في الملكية الفكرية :)ساعات معتمدة 

هتمامات إ بناء على  هإختيار  يتمية، في هذا المساق سيدرس الطلبة موضوعا خاصا في الملكية الفكر 

 توالقضايا القانونية التي قد تظهر في مجاال ,إلى جانب الموضوعات الجديدة ,المدرسين والطلبة في الكلية

 الملكية الفكرية. 

 

 

 إدارة االبداع.  -)ب( 

 (413040 )ساعات معتمدة(: 3)كرية الملكية الف وتسويق إدارة 

غطي عدة ي، و ها على التسويق وتطبيق دارة الملكية الفكريةإمبادئ  قات فييركز هذا المساق على التحقي

موضوع  تفاقياتاإلعن طريق دراسة وذلك  الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا،تسويق  أهمهامواضيع، 

, منح التراخيص إبتداء منوسبل الوصول لحماية الملكية الفكرية  الملكية المشتركة،وتسويق ، التكنولوجيا

فكرة ذات قيمة تستحق الحماية للملكية وتسويق بتكار للتشجيع على إ ستراتيجيةالتحالفات اإلاصة في ظل خ

من ستعانة بمصادر خارجية عن طريق اإل المبتدئة والمشاريع الكبيرةتأسيس الشركات كيفية دراسة الفكرية و 

التحكيم، سويق بالطرق المختلفة ككما يتناول حل منازعات الملكية الفكرية للت ،مؤسسات والشركاتال قبل

 تسوية البديلة.طرق الو 

 ( (413041ساعات معتمدة(:3)  األعمالماذج ون الخدمات بداع فياإل 

ستراتيجية إفإن أي  لتاليوباالفلسطيني, الخدماتي قتصاد من طبيعة قطاع اإل يكتسب هذا المساق أهميته

قدمة للمستهلك المبتكار في الخدمات اإل مساقال تناولسيعلى هذه الحقيقة.  ن تبنىأيجب  بتكارلإل

 الفلسطيني.
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أعمال تحرص  نماذجتقديم و . نتجاية إلى شركات خدماتيةة تحويل الشركات اإليكيف كما سيعالج المساق

بالحماية القانونية  , مدعمةمجال هذه الخدمات ضمنعلى الدقة وتوظف اإلبتكار واإلبداع في تقديم تصاميم 

  أهمية مختلفة عن النماذج التي تخدم القطاع الصناعي.من  الالزمة لما لها

  (413042 ) ساعات معتمدة(:3) والتجارة التسويقفي مبادئ 

خطيط ويتمحور حول مسار عملية الت ,التسويق المعاصرة لمبادئ يعتبر هذا المساق مساق تمهيدي

تسويق المنتجات والخدمات في  ستراتيجيات تسويقية ناجحة، بما في ذلكإوالتسويق مما يؤدي إلى وضع 

بتكار وتقييم أهداف قابلة للقياس، واإل ، وتحديدعلى تقنيات المسح البيئيكما يركز البيئات المحلية والدولية. 

تخطيط وتنفيذ المزيج التسويقي )قنوات التوزيع والالخدمة، و  ,عناصر مترابطة من تقديم المنتج والسيطرة على

 . للعمالء الخدماتية اإلنتاجية العالقات مع العمالء من خالل تقديم القيمة والسعر والترويج(، وتعزيز

 (413043 )ساعات معتمدة(:3)بتكار بداع واإلاإل 

 أساسيات اإلبداع بما في ذلك الموضوعات يركز على يعالج هذا المساق اإلبداع واإلبتكار في جزئين األول:

المتعلقة  ق التفكير اإلبداعي وحل المشكالت، وطرائتصالإلتفكير والفهم والفة للعلى طرق مخت التي تنطوي 

 . بها

األمثلة  ويطرح بتكار.لإل بداعيؤدي اإلكيف يمكن أن و  ,االبتكار يركز على من المساق الجزء الثاني

. العملية الممارسة المستخدمة فيإلثبات المفاهيم التمارين دم ستخوي ,وقصص النجاح ,ودراسات لحاالت

لتعزيز قدرة  لتوظيف المفاهيم المستفادة الوسائل الالزمةوتوفير  ,لى تزويد الطالب بالمعرفةإ قيهدف المساو 

 على تحقيق االبتكارات.قدرتهم تسهيل التفكير اإلبداعي، و  على الطالب

 (413044 )ساعات معتمدة(:3) مواضيع في االبتكار المفتوح 

 يعرفالحديثة. وهو  بتكار في المجاالت اإلقتصاديةإللالعبء المالي والتكنولوجي  يركز هذا المساق على

وتعالج فكرة هامة تقوم على  .جدران الشركةمن العمليات داخل  انفتاحا وتوزيعابتكار في نموذج أكثر اإل

والتعاون لسرعة اإلنجاز والتفاعل والتعلم من روح العمل الجماعي للوصول  ,مبدأ المشاركة مع العمالء
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وانفتاحا على العالم باإلضافة لحاجة الشركات إلعادة توجيه  ,أسواق أكثر شموليةألفكار إبداعية ضمن 

واإلستفادة من  ,والمعرفة بوسائل اإلبتكار الخارجية لتساهم في تطوير نظمها م,لزيادة العل ,عمليات اإلدارة

وشبكات  ,ل نظمبتكار المفتوح مثجديدة من نماذج اإلالمساق أيضا حاالت  يعرضكما س الخبرات األجنبية.

 وموجهين. ,وممولين ,والخاص والقائمين عليه من مبتكرين ,بتكار في القطاعين العاماإل

 

 

 

 

 (( 413045 ساعات معتمدة(: 3) في إدارة المشاريع بداع الريادياإل 

يبحث هذا المساق بالطرق التنظيمية التي يمكن للمدراء تنفيذها لتحسين األداء عن طريق التأثير على 

والجماعية  ,واستخدام مهارات قيادية تجمع القدرة على تشخيص أطر التحديات الفردية ,ك األفرادسلو 

 اولة التعامل معها والتغلب عليها.ومح ,التنظيمية

ويعالج هذا المساق مواضيع متعلقة بمهارات القيادة واإلتصال, التحفيز, والقدرة على بناء والتعامل بروح 

وكل ذلك  ,والقدرة على صنع القرارات ,والتعامل معها ,غيير تنظيمي ودمج الثقافاتخلق تل باإلضافة الفريق,

 ضمن نظام قانوني أخالقي بالدرجة األولى.

 (413046 ) ساعات معتمدة(:  3) االبداع في إدارة مستجدةقضايا 

ويركز على . اعبدفي إدارة اإل القضايا المعاصرةيهدف هذا المساق إلى تعليم الطالب المواضيع المستجدة و 

 .واإلقليمية والعالمية ,المحلية واألنظمة ,وفق القوانين اإلبتكار واإلبداعإدارة ن نطاق دراسة تلك القضايا ضم

والمواد ذات الصلة  ,ودراسة النصوص ,كما سيستعرض قصص النجاح والفشل ويناقشها عن طريق تحليلها

 رئيسا من هذا المساق. اوالمشاريع الصغيرة جزء .لعروضستكون اكما  التي تحكمها تنظيميا وقانونيا.
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 (413047)  ساعات معتمدة(: 3)تنظيم الصناعات الدوائية وحقوق الملكية الفكرية 

منظمة إدارة الغذاء  بما فيها ,وانب الشؤون التنظيمية المحلية والدوليةمختلف ج سيغطي هذا المساق

وتنظيم منظمة الصحة  ". EMEAلوكالة األوربية لألغذية ""ا الواليات المتحدة األمريكية،في  "FADوالدواء"

سلط الضوء على تسجيل األدوية ومستحضرات التجميل، كما ي. الطبيةالعالمية لصناعة المستحضرات 

 الشائعةوثائق الفنية دئ التوجيهية المتعلقة بالتسجيل من خالل شرح المكون الرئيسي للالمبا ويركز على

المستخدمة في تسجيل مستحضرات التجميل، والتكنولوجيا الحيوية , e(CTD) (CTD) واإللكترونية

التي تقوم بها ونماذج األعمال جوانب األنشطة البحثية  كما سيغطي المساق مختلفوالصناعات الدوائية. 

أهمية و  حقوق الملكية الفكرية المناسبةوسيتم تدريب الطالب على كتابة  المحلية والدولية.صناعة األدوية 

البرامج المتعلقة بالملكية الفكرية  كما سيناقشالصيدالنية.  البحث والتطويرحتياجات ا  حقوق الملكية الفكرية و 

 والتصاميم وغيرها. والعالمات التجارية  ,مثل براءات االختراع للمصنفات الدوائية والطبية 

 (413048)ساعات معتمدة(: 3)جتماعي اإل بداعاإل 

جتماعية، ؤولية اإلوتحقيق المس ,القيمةجتماعي إلنتاج األعمال بتكار اإلإلدور ا يستكشف هذا المساق

شاكل مالوالتوصل لحل  ,التغيرات قيادةمن ونتائج غير مسبوقة  كيف حققت الشركات أرباح ويشرح

والعمل  ,جتماعياإل بداعتالفات الرئيسية بين اإلختطوير فهم حول اإل يحاول المساقجتماعية. كما اإل

وبين نشاطات الشركات التقليدية. ويهدف  ,لخدمة المجتمع بداعوتوظيف اإل ,والعمل الجماعي ,الخيري 

المساق أمثلة عن شركات رائدة يقدم هذا . جتماعيةالمشاكل اإل حللالتطوير المستدامة للتعرف على طرق 

نفكر بها حول دور ثورة في الطريقة التي  وأحدثت ,جتماعيبتكار اإلاإل إلىجتماعية المسؤولية اإل وجهت

 قطاع األعمال في المجتمع.

 (413049موضوع خاص في إدارة اإلبداع ) (3)ساعات معتمدة: 
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هتمامات المدرسين إ بناء على  هإختيار  يتم، إدارة اإلبداعخاصا في  في هذا المساق سيدرس الطلبة موضوعا

إدارة  تالتي قد تظهر في مجاال والقضايا القانونية ,إلى جانب الموضوعات الجديدة ,والطلبة في الكلية

 . اإلبداع 

 

 

 

 


