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 الوصف العام للمادة :
 

يتناول هذا المقرر: نظرة عامة حول قانون حق المؤلف بما في ذلك تاريخه، فلسفته، التطورات 

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في سياق مقارن،  -الحديثة وأهميتها في نظام الملكية الفكرية 

ألوروبي والدول األعضاء فيه، ولكن أيضا على ممارسة مع التركيز ليس فقط على االتحاد ا

، معالجة حماية المصنفات األولحقوق الطبع والنشر في دول أخرى. والتركيز على شقين: 

، تهيئة المسرح لتطبيقات والثانياألدبية والفنية التقليدية والحقوق المجاورة لحق المؤلف، 

المتعددة والبرمجيات وقواعد البيانات صناعية محددة وحق المؤلف في صناعات الوسائط 

بشأن حقوق المؤلف،  WIPO -االتفاقيات والصكوك الدولية مثل اتفاقية برن  -والتصميم 

 وتأثيرها على دول االتحاد األوروبى. WIPOومعاهدة األداء والتسجيل الصوتي 

 

 : أهداف المادة الدراسية
 

 الملكية األدبية والفنية.  التأهيل للتعامل مع المفاهيم األساسية في مجال 

 .تأصيل حقوق الملكية األدبية والفنية بصفتها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

  التبصرة بالمشكالت العملية إلعمال حقوق الملكية األدبية والفنية في ضوء التحديات

 التقليدية والتقنيات الحديثة. 

 منظور الدولى والمحلىمعرفة وضع كل ممن حق المؤلف والحقوق المجاورة فى ال 

  معرفة وصف دور ووظيفة المؤسسات الدولية واألدوات المستخدمة فى ذلك كما هو واضح

 .BC.WIPO Copyright Agreementفي 

  التدريب على مناقشة مفاهيم مثل المعاملة الوطنية وغياب الشكليات وتقديم قضايا فى سياق

  انات وبرامج الحاسب االلى.أعمال حق المؤلف الصناعية واألداء وقواعد البي

 

 نموذج توصيف خطة دراسية
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 مخرجات التعلم المتوقعة 

 بنهاية تدريس هذا المقرر يكون الطالب قادراً على:

  .فهم لمحل الحماية من مصنفات وحقوق 

  .استيعاب للمشكالت العملية 

  في التعامل مع ما هو تقليدي وما هو مستحدث في مجال الملكية األدبية هاراته متنمية

 والفنية. 

 

 ة التفصيلية للمادة الخط

 

 الموضوعات المتوقع تغطيتها األسبوع
المصادر والمراجع 

 المطلوبة

  القسم األول: حقوق الملكية األدبية والفنية  -1

  المبحث األول: حقـوق المؤلف 

  المطلب األول: المصنفات المحمية 

  المطلب الثاني: الحقوق المحمية  -2

  المبحث الثاني: الحقوق المجاورة 

  المبحث الثالث: الجزاءات 

  القسم الثاني : مشكالت عملية  -3

  المبحث األول: التكييف القانوني لعالقة المؤلف وكيان اإلدارة الجماعية 

  المبحث الثاني: االستنفاد 

  المبحث الثالث: الكتب المدرسية الخارجية 

  دبية والفنيةالمبحث الرابع: العالقة بين الملكية المادية والملكية األ  -4

  المبحث الخامس: تسويق نسخ المصنفات على شبكة االنترنت من غير ناشريها 

  التأليف عن طريق الغير أو ما يعرف باستخدام "مؤلف شبح" المبحث السادس: 

  المبحث السابع : مصنفات "أرواح المؤلفين "  -5

  المبحث الثامن: الحق في العرين 

  ل الموسيقا عبر اإلنترنتاستغال المبحث التاسع:  -6

 
المبحث العاشر: رؤي قدماء المصريين وفقهاء الشريعة اإلسالمية وفحول 

 الشعراء واألدباء العرب في حماية حقوق الملكية الفكرية
 

  المبحث الحادي عشر: سرقة األفكار أو االنتحال 

  المبحث الثاني عشر: البث اإلذاعي للمباريات الرياضية  -7

 
الثالث عشر : تحديد المسئول عن دفع حقوق األداء العلني لموسيقي المبحث 

 األفالم السينمائية
 

  البث اإلذاعي عبر التوابع الصناعية وحقوق المؤلفالمبحث الرابع عشر :   -8

  المطلب األول: ماهية التوابع الصناعية 

9-  
بثاً إذاعياً  المطلب الثاني: مدى إمكان اعتبار بث البرامج عبر التوابع الصناعية

 خاضعاً لتشريعات حق المؤلف
 

  المطلب الثالث: الجهة المسئولة عن دفع حقوق المؤلف 

  المطلب الرابع: القانون الواجب التطبيق على بث البرامج عبر التوابع الصناعية  -10

11-  
المطلب الخامس: معيار تحديد منطقة االستقبال الواجب سداد حقوق المؤلف 

 ة"عنها "معايير ثالث
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 الموضوعات المتوقع تغطيتها األسبوع
المصادر والمراجع 

 المطلوبة

  المطلب السادس: التنوع الثقافي والملكية الفكرية  -12

13-  
مبحث تمهيدي: اإلطار الدولي لحماية التنوع الثقافي والتراث الثقافي والتراث 

 غير المادي قبل اتفاقيتي"يونسكو"
 

  المبحث األول: اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي  -14

  اث الثقافي غير الماديالمبحث الثاني: اتفاقية حماية التر  -15

  المبحث الثالث: العالقة بين اتفاقيات اليونسكو والشرعة الدولية للملكية الفكرية  -16

 

 طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 المحاضرات. 1

 التعليم التفاعلي. 2

 تعليم األقران. 3

 االستعانة بالوسائل التعليمية الحديثة. 4

5  

 ومواعيدهااستراتيجيات التقويم 

 

رقم 

 التقييم

االسبوع 

المستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 مشاركة، عرض تقديمي ، تقارير (

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 الثاني االسبوع 1

بعض القضايا يم الطالب تقارير عن تقد

المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق 

 المجاورة.

5% 

 الرابع االسبوع 2
تقديم الطالب لبعض العروض التقديمية 

 المشكالت العملية في حقوق المؤلف.عن 
5% 

 %5 اختبار شفهي الثامن  االسبوع 4

5 
الثاني  االسبوع

 عشر

لية مناقشة الطالب في بعض الحاالت العم

 وتعليمهم كيفية تناولها بشكل دقيق.
_ 

 %25 اختبار منتصف الفصل الثامن االسبوع 6

7 
 االسبوع

 السادس عشر
 %60 اختبار نهاية الفصل

 %(100) المجموع الكلي
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 مصادر التعلم األساسية والثانوية: 

 المصادر الرئيسة المطلوبة:    -1

، كتاب منشور، جاورةالحقوق المحقوق المؤلف و، (2016محمد حسام محمود لطفي )

 برنامج الماجستير التخصصي فى الملكية الفكرية وإدارة االبداع، جامعة حلوان.

 الكتب والمراجع الثانوية  : -2

لألسدتاذ الددكتورع عبدد الدرأاق أحمدد السدنهورى،  التقنين المدني الجديدد، الوسيط في شرح  (1)

  الجزء الثامن : حقوق الملكية. 

مصطفي عبد الرحمن، حق المؤلدف العربدي، جمعيدة المدؤلفين والملحندين  عالشاعر الغنائي  (2)

 .1964والناشرين، مصر عام 

أنظر في هذا الشأن مؤلف األستاذةع دليا ليبزيك الدذي ترجمنداب بتكليدف مدن منظمدة األمدم  (3)

المتحدددة للتربيددة والثقافددة والعلددوم )يونسددكو(، مددن اللغتددين الفرنسددية واألسددبانية إلددى اللغددة 

، مركددز الملددك فيصددل للبحددوث «حقددوق المؤلددف والحقددوق المجدداورة»بيددة بعنددوان العر

، واألستاذ الدكتورع عبد الرشيد مأمون والسيد الدكتورع 2004والدراسات اإلسالمية عام 

محمدد سدامي عبدد الصددادق، حقدوق المؤلدف والحقدوق المجدداورة فدي ضدوء قدانون حمايددة 

، دار 2006، الكتددداب األول عدددام 2002 لسدددنة 82حقدددوق الملكيدددة الفكريدددة الجديدددد رقدددم 

النهضة العربية، واألستاذةع يسرية عبدد الجليدل، الحمايدة المدنيدة والجنائيدة لحدق المؤلدف 

فدي ضدوء الفقده والقضداء، منشدأة  2002لسنة  82وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 

ر ، حدق المؤلدف ، والدكتور محمد خليل يوسدف أبدو بكد2005المعارف باإلسكندرية عام 

فددي القددانون :دراسددة مقارنددة ،المؤسسددة الجامعيددة للدراسددات والنشددر والتوأيددع ،الطبعددة 

 Andréوكدذلك انظدر الطبعدة الثالثدة مدن كتداب االسدتاذبن  27ص   2008األولدى عدام 

Lucas وHenri – Jacques Lucas  بعنوانTraité de la propriété littéraire 

et artistique  الناشددرLexisNexis Litec وكددذلك مرجددع األسددتاذ 2006، عددام ،

Xavier Linant de Bellefonds  بعنددوانDroits D'auteur et Droits 

Voisins الناشددر ،Dalloz  وكددذلك مرجددع األسدداتذة 2002عددام ،Elizabeth D. 

Hochbergو ،Fabin M. Koenigbauerو ،Allison B. Hoch, Esq.   بعندوان

E-Z Review For Intellectual Propertyالناشدددر ، Law Review 

Publishing, New York  وأنظر أيضداً األسدتاذ خداطر لطفدي المحدامي، 2003عام ،

قانوندداً حمايددة حددق المؤلددف والرقابددة علددى المصددنفات معلقدداً عليهمددا بالشددرح والتعليددق 

ة والتطبيقددات العمليددة وأحكددام محكمددة الددنقض واراء الفقهدداء وملحددق بالتشددريعات المكملدد

، وأخيددراً مؤلددف أسددتاذي الراحددل الدددكتور 1988عددام  -الطبعددة األولددى  –لهمددا، القدداهرة 

كلود كولومبيه، المبادئ األساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في العدالم: دراسدة فدي 

القانون المقارن، الناشر منظمة اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلدوم، عدام 

نقددالً عددن  -بندداًء علددى تكليددف مددن المنظمتددين  -–رجمددة عربيددة أعددددناها ، وهددو ت1995

، وفدداًء لهددذا األسددتاذ الجليددل 1992 -1990األصددل الفرنسددي المنشددور فددي بدداريس عددامي 

الذي أشرف على رسالتنا لنيل درجة الدكتوراب في باريس التي منحناها فدي الرابدع عشدر 

 .1983من ديسمبر عكانون أول عام 

 

 


