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 أوال: معلومات المادة:

 

 

 ثانيا: الوصف العام للمادة :

فصح عنها( وحماية األسرار التجارية )غير الم -يتناول هذا المقرر: نظام عمل براءات االختراع 

قضية براءات  -كوسيلة لتوفير حوافز لالبتكار وخلق سوق إليجاد حلول للمشاكل التقنية 

االختراع، ونطاق الحماية، والتعدي، والتعدي على الدفاعات وسيتم تغطية القيود في سياق اتفاقية 

ت االختراع السوابق القضائية من مكتب براءا -البراءات األوروبية والنظم القانونية الوطنية 

االستخدامات االستراتيجية لبراءات  -األوروبي و منتديات التقنية والنظم القانونية الوطنية 

التفسيرات االقتصادية لنظام  – االختراع وعلى ممارسة التقاضي في الدول األعضاء المختلفة

والقضايا المقارنة ة وتحديد المدة المثلى للبراءاستراتيجيات البراءات العالمية  - براءات االختراع

 تفسير المطالبات والتقاضي. -االنتهاك القانوني واالقتصادي  - فيما يتعلق بصياغة البراءات

 

 : ثالثا: أهداف المادة الدراسية

 يهدف تدريس هذا المقرر إلى:

  والمحلي. الدوليمعرفة ووضع اتفاقية البراءة األوروبية فى المنظور 

 دولية ادراك دور وظيفة المؤسسات الEPO, USPTO  والوسائل المختلفة مثلPC, 

PLT, PCT, TRIPs, EPC, US Patent Act. 

  التدريب على مناقشة مفاهيم مثل األولوية والجدة والخطوة االبداعية والقدرة على

التطبيق الفني، وكيفية أخذ الخطوات األولى فى صورة تشريعات البراءة وتفسير 

ك معرفة وضع اتفاقية البراءة األوروبية فى عالقتها مع المطالبات ونطاق الحماية، كذل

فى صورة تفسير المطالبات واالنتهاك المباشر وغير  EPCالقانون المحلى لألعضاء فى 

المباشر للبراءة واالعتبارات االستراتيجية فى الصورة العملية، كذلك التعرف على كيفية 

 ة.تحديد االختالفات الجوهرية فى التجربة األمريكي

  التدريب على مناقشة مفاهيم مهمة كاالكتشاف والقدرة على كتابة مطالبات وعمل نظم

 محاكاة.

 :براءات االختراع اسم المادة  رقم المادة 

 برنامج الماجستير التخصصي في الملكية الفكرية 

  وإدارة االبداع 
 :3 عدد الساعات المعتمدة 
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 رابعا: مخرجات التعلم المتوقعة
 

 عند نهاية الدراسة بالمقرر يصبح الطالب قادراً على:

  ومعرفة ما إذا كان ينطبق عليه الشروط  القانونيوصف االختراع بكافة مكوناته من المنظور

 زمة للحصول على براءة بشكل أولى.الال

  الطلبات الخاصة بالحصول على براءات اختراع.تعبئة 

  .معرفة تحديد المدة المثلى لبراءات االختراع 

 االقتصادي،  وتحديد أركان االنتهاك القانوني ومعرفة تطبيقها التمييز بين االنتهاك القانوني و

 حاالت عملية. –على بعض القضايا 

 ات التشريعية الخاصة بحماية براءات االختراع.معرفة التطور 

  عليها  والتعديكتابة بعض المذكرات القانونية الخاصة بقضايا تتعلق بانتهاك براءات االختراع

 لدى المحاكم المختصة.

 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 المصادر والمراجع المطلوبة الموضوعات المتوقع تغطيتها  األسبوع

انظر المصادر في نهاية  براءات االختراع وشروط الحصول على أهدافمفهوم و  -1

 التوصيف

  براءات االختراعباستخدام حماية الأهمية وفوائد   -2

  براءات االختراعل  االقتصادي الجانب  -3

  تحديد المدة المثلى لحماية البراءة  -4

  االختالفات الجوهرية في نظم براءات االختراع  -5

  براءات االختراعبموجب حماية ال على األثار المترتبة  -6

اختراعات العاملين داخل المؤسسات التى يعملون بها: الحقوق   -7

 وااللتزامات

 

  اإلجراءات واألليات الحاكمة لطلب الحصول على براءة  -8

  الفلسفة االقتصادية النتهاك حقوق الملكية الفكرية  -9

  أشكال انتهاك براءات االختراع  -10

  ب توافرها لمعرفة وجود انتهاكالشروط الواج  -11

  انتهاك براءات االختراع األثار المترتبة على  -12

  االتفاقيات الدولية المنظمة للحماية بموجب براءات االختراع  -13

  دوافع دمج الملكية الفكرية في اإلطار التجاري متعدد األطراف  -14

  يةالمجاالت المثيرة في اتفاقية التريبس العتراضات الدول النام  -15

  اتفاقية التريبس وقطاع الصناعات الدوائية  -16
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 المحاضرة 1

 والحوار النقاش المفتوح 2

 العروض التقديمية 3

 مناقشة بعض الحاالت العملية 4

5  

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

 رقم

 التقييم

االسبوع 

المستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 الثاني االسبوع 1

تقديم الطالب تقارير عن مكاتب براءات 

االختراع في مصر والواليات المتحدة 

اءة األوروبي والتعرف على ومكتب البر

الفروق الجوهرية، وأهم المشاكل التى 

 تواجه كل مكتب

5% 

 الرابع االسبوع 2

تقديم الطالب لبعض العروض التقديمية 

عن إشكالية نفاذ قوانين الملكية الفكرية 

 ومشاكلها بالنسبة لبراءات االختراع

5% 

 السابع االسبوع 3
على  دراسة كيفية استيفاء طلبات الحصول

 براءة لدى المكاتب المتخصصة
 

 %5 اختبار شفهي الثامن  االسبوع 4

5 
الثاني  االسبوع

 عشر

في البرمجيات وإشكالية  خبيرمشاركة من 

 حمايتها بنظام البراءة وحق المؤلف
_ 

 %25 اختبار منتصف الفصل الثامن االسبوع 6

7 
 االسبوع

 السادس عشر
 %60 اختبار نهاية الفصل

 %(100) الكليالمجموع 

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 المصادر الرئيسة المطلوبة:    -1

 ( براءات االخترا2016ياسر محمد جاد هللا ،)برنامج الماجستير كتاب منشور ل، ع

 التخصصي فى الملكية الفكرية وإدارة االبداع، جامعة حلوان.
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 :الكتب والمراجع الثانوية  -2

  الحماية الدولية للملكية الصناعية: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاق جوانب

حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وثيقة من إعداد المكتب الدولى للويبو )مترجمة 

 (.1997إلى اللغة العربية من األصل باللغة اإلنجليزية، 

  ( وتسوية نزاعات الملكية الفكرية ، بحث مقدم ( ، اتفاقية )  1997أوتن ، أدريان ) تريبس

إلى ندوة الجمعية الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية  ، الجمعية المصرية لحماية حقوق 

 الملكية الصناعية والجمعية الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية ، القاهرة.

  ( إعمال حقوق الملكية الفكري 1997جوانز ، جودى ، ) ة فى ضوء اتفاقيةTRIPs  ورقة

مقدمة لندوة الجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية ، الجمعية المصرية لحماية الملكية 

 الصناعية والجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية ، القاهرة.

 ( الجات وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية ، العدد 1996حشاد، نبيل ،)42 ،

 رسائل البنك الصناعى، بنك الكويت الصناعى. سلسلة

 ( الملكية الفكرية بين اتفاقية الجات ومنظمة الويبو"، مجلة السياسة 1989دعش، محمد" ،)

 الدولية، العدد السابع والتسعين، يونيو.

 اءات االختراع : التجربة المصريةعمر، أحمد ) بدون سنة نشر ( ، الملكية الصناعية وبر ،

 بدون ناشر.

 ( المرجع العلمى فى الملكية األدبية والفنية فى ضوء آراء 1999لطفى ، محمد حسام ، )

 الفقه وأحكام القضاء  ، بدون ناشر ، القاهرة.

  ( تأثير اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية  1999لطفى ، محمد حسام )

 اشر ، القاهرة.الفكرية "تريبس" على تشريعات البلدان العربية ، بدون ن
 Aharonian, G (1995), “European Patent Office Weighs Computer 

Software”, Electronic News, and Vol.: 41, Issue 2071. 

 Arrow, K (1962) , Economic Welfare and the Allocation of Resources for 
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Activity : Economic and Social Factors. 
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 Field T, (1997), Intellectual Property: The Practical and Legal 
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