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 أوال: معلومات المادة:

 

 

 ثانيا: الوصف العام للمادة :

يتناول هذا المساق تحديد مفهوم العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية وفقاً للقوانين الداخلية 

الدولية؛ من حيث  تعريفها وتمييزها عن مع مقارنتها بالقوانين العربية واالوروبية واالتفاقيات 

غيرها وتحديد اشكالها وانواعها، ثم بيان الشروط الموضوعية واالجرائية لها وتوضيح 

 اجراءات تسجيلها الوطنية والدولية.

كما يعالج المساق وسائل الحماية المختلفة للعالمات  التجارية والمؤشرات الجغرافية سواء       

 نية" المنافسة الغير مشروعة" أو االجرائية أو الجنائية.كانت الحماية المد

ً الى الطرق الحديثة لالستفادة من العالمات التجارية والمؤشرات    ويتعرض ايضا

 الجغرافية وتحديد طرق استغاللها.

ويوضح المساق المواضيع المستحدثة في العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية   

لها بالوسائل االكترونية الجديدة، وبحث عالقة العالمات التجارية باسماء خاصة ما يتعلق باستغال

حماية العالمات التجارية المشهورة والتعرض الهم القضايا لالنطاق، كما يبحث الوسائل الكفيلة 

ها عبر الطرق القضائية أو الوسائل األخرى االستشكالية، وطرق فض المنازعات المتعلقة ب

 والتعرف على اإلجراءات الحدودية وقواعدها الموضوعية واالجرائية.  كالوساطة والتحكيم.

 

 : ثالثا: أهداف المادة الدراسية

 يهدف تدريس هذا المقرر إلى:

o  تقديم معلومات متخصصة في فرع من فروع الملكية الفكرية، إلتاحة المجال أمام

العالمات الطلبة لتنمية معارفهم وخبراتهم في مواضيع حماية واستغالل حقوق 

 التجارية والمؤشرات الجغرافية.

o  ،تأهيل الطلبة نظرياً وعملياً في مجال معرفة العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية

 بما ينسجم مع مفهوم الملكية الفكرية.

o  تعميق فهم الطلبة لفلسفة العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية، وتميزها عن

 للتشريعات الوطنية واالجنبية والدولية.غيرها، وضبط احكامها وفقاً 

 :العالمات التجارية والمؤشرات  اسم المادة

 الجغرافية

   

 رقم المادة : 

 برنامج الماجستير التخصصي في الملكية الفكرية 

  وإدارة االبداع 
 :3 عدد الساعات المعتمدة 

 :القسم  :)ال يوجد المتطلب السابق )إن وجد 

 :األول  الفصل الدراسي  :عاتسا 3 وقت المحاضرة 

 :2016/2017 العام الجامعي  :اسم المدّرس  

 :2 الساعات المكتبية   ً  ساعة أسبوعيا
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o  تنمية قدرة الطلبة على التعامل مع اجراءات التسجيل للعالمات التجارية والمؤشرات

 الجغرافية وطنياً ودولياً. 

o  إثراء حصيلة الطلبة المعرفية في مجال العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية بما

البرام العقود المتخصصة في استغالل العالمات  يدعم دخولهم سوق العمل، وتأهيل الطلبة

 التجارية.

o  التعرف علي اشكال الدعاوي المتعلقة بالتعدي على العالمات التجارية وكيفية فضها

 قضاء أو تحكيماً. 

o  .القدرة علي تقييم مدى تأثير العالمة التجارية علي االقتصاد الوطني 

o  التقنية الحاصلة في مجال العالمات أن يكون بمقدور الطلبة التعامل مع التطورات

 التجارية والمؤشرات الجغرافية.

o  إجراء البحوث لتنمية مهارات البحث العلمي وتطبيقاته في مجال العالمات التجارية

 والمؤشرات الجغرافية.

o  التشبيك مع الجهات الرسمية المتخصصة في التسجيل للعالمات التجارية والمؤشرات

 ة حلقات نقاش مع االشخاص المختصين فيها.الجغرافية من خالل اقام
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 رابعا: مخرجات التعلم المتوقعة
 

 بعد اتمام هذا المساق سيكون الطالب:

o .قادراً على فهم العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية وتميزها عن غيرها 

o  قادراً على فهم وتحليل النصوص القانونية واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالعالمات

 لتجارية والمؤشرات الجغرافية.ا

o .ملماً باجراءات التسجيل وطنياً ودولياً ومطلعاً على الناحية العملية للتسجيل 

o  ."عالماً بوسائل الحماية المختلفة " المدنية واالجرائية والجنائية 

o .مطلعاً على التشريعات  الوطنية والدولية واالحكام القضائية  واالجتهادات الفقهية 

o لى التعامل مع التطورات التقنية ونقل العالمات التجارية والمؤشرات قادراً ع

 الجغرافية الى البيئة الرقمية.
 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 المصادر والمراجع المطلوبة الموضوعات المتوقع تغطيتها  األسبوع

وتميزها عن غيرها من حيث نشأتها تعريف العالمة التجارية   -1

 عها واشكالهاوتحديد أنوا

o  التعريف القانوني للعالمات التجارية. من ناحية تعريف

، وتعريف القوانين محل المقارنة، والتعريف الوطنيالقانون 

 الفقهي للعالمات التجارية.

o ووظائفها. اهمية العالمة التجارية 

o  ،عناصر العالمة التجارية: ) االسماء التي تتخذ عالمة تجارية

موز والصور، اشكال السلع، االلوان الحروف واألرقام، الر

 وعالمات الصوت والرائحة(. 

o  أنواع العالمات التجارية: )لعالمات التجارية، العالمات

الصناعية، عالمات الخدمة، العالمات الجماعية، عالمة 

االعتماد، العالمات االحتياطية، العالمات المانعة.، 

الرائحة، العالمات الخاصة " الحركة ، الشكل ، الصوتية، 

 االلوان، المذاق، العالمات التجارية المشهورة.

 

انظر المصادر في نهاية 

 التوصيف

 للعالمة التجارية:والشكلية الشروط الموضوعية   -2

o الصفة المميزة 

o الجدة في العالمة التجارية 

o .من حيث المكان 

o من حيث الزمان 

o شرط المشروعية 

 

 

  القوانين المقارنةاجراءات التسجيل وفقاً للقانون الوطني و  -3
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o  متطلبات التسجيل، من له حق التسجيل، كيفية تقديم

والنشر وآلية تقديم التظلمات الطلب موضوع الطلب، 

مدة سريان التسجيل والرد علي االعتراضات ، 

 وتجديده، حجية التسجيل .

o .صالحيات المسجل 

o  الطعن بقرارات المسجل، واالدعاءات المتعارضة

 حول ملكية العالمة.

o الشكاليات الخاصة بعملية التسجيل.ا 

o .التسجيل الدولي 

o .انتهاء مدة  تسجيل العالمة وتجديدها 

 

4-  o  ،التصرفات الواردة على العالمات التجارية " بيع، إيجار

 »تنازل، رهن

o .عالقة العالمة التجارية بالمحل التجاري 

o رهن وايجار وبيع  المحل التجاري 

 

 

5-  o  التجارية والعقود المشابهة لهالترخيص باستخدام العالمة 

o عقد الترخيص وعقد الفرنشايز 

o .شروط عقد الترخيص 

o .مضمون الترخيص 

o .التصنيع و مراقبة الجودة 

o لعائد المالي.االتسويق و 

o . الضمان والتعويض 

o .انتهاء العقد والتصرف بالمنتجات المتبقية 

o .التنازل من الباطن 

 

 

6- o فها، معايير شهرتها، العالمات التجارية المشهورة " تعري

 وسائل حمايتها:

o  .تعريفها 

o .معايير شهرة العالمة التجارية 

o .تسجيل العالمة التجارية المشهورة 

o .وسائل حمايتها ومنع االعتداء عليها 

o  من حماية العالمة التجارية الوطني موقف القانون

 المشهورة.

 

 

 يقدم الطالب االمتحان األول  -7
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8- o مشروعة الوالمنافسة غير  العالمات التجارية 

o عناصر المنافسة غير المشروعة 

o اساس المنافسة  غير المشروعة 

o التعسف باستعمال الحق 

o  مشروعة.الاثار المنافسة غير 

o  مشروعة لتوفير حماية المدى كفاية قواعد المنافسة غير

 للعالمات التجارية

 

 

9- o  وصور االعتداءاتوالمدنية الحماية الجزائية 

o لقانون لالعتداء على العالمة التجاريةالتكييف ا 

o اركان الجريمة 

o .تقليد العالمة التجارية بصورها المختلفة 

o .العقوبة" االقتصادية، المالية والشخصية 

o .مناقشة احكام قضائية 

o  .الدعاوي اإلدارية والمدنية وإجراءاتها 

 

 

10- o .ًالعالمات التجارية واسماء النطاق وطنياً ودوليا 

o   النطاق وعالقته بالعالمة التجارية.مفهوم اسم 

o  حماية اسماء النطاق ضمن قانون العالمات التجارية أو

 بقوانين خاصة.

o  توفير الضمانات القانونية لمنع استخدام الوسائل االلكترونية

 لالعتداء على العالمات التجارية.

 

 

11- o .مفهوم  المؤشرات الجغرافية وتميزها عن غيرها 

o رافي عن العالمة التجارية.تمييز المؤشر الجغ 

o .المصدر الجغرافي 

o .االنتاج في منطقة جغرافية محددة 

o .حماية ابدية 

o .تميزه عن  بيانات المصدر وتسمية المنشأ 

o  حمايتها وفقا لقانون خاص أو وفقاً لقواعد المنافسة غير

 المشروعة.

o .حماية المؤشر الجغرافي وفقاً لقوانين العالمات جماعية 

o الجغرافية شروط المؤشرات 

 

 

12- o  أثر اتفاقية التربس على قانون العالمات التجارية الوطني

 والمؤشرات الجغرافية.

o  االستثناءات والقيود الواردة في االتفاقيات الدولية على
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 العالمات التجارية. 

 

 يتقدم الطالب االمتحان الثاني. -13

 

 

5-  o  العالمات والمؤشرات حماية وإجراءات وسائل: 

o  ًللقانون الوطني.وفقا 

o .وفقاً التفاقة لشبونة 

o .وفقاً التفاقية تربس 

o  .وفقا التفاقية نيس 

 

 

6-  o  آليات فض منازعات العالمات التجارية والمؤشرات

 الجغرافية.

o  القضاء 

o الواسطة والتحكيم 

 

 

  امتحان نهائي  -7
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 أسلوب المحاضرة التفاعليّة النشط. 1

 التعلم عن طريق النقاش المفتوح والحوار واالستدالل. 2

3 
استخدام الوسائل الحديثة " االنترنت، البور بونت" والوسائل التقليدية االبحاث والتقارير 

 وعرض االحكام القضائية ومناقشتها. 

4 
من المساق الفادة الطلبة بخبرتهم في هذا  مشاركة اشخاص ذوي خبرة عملية بمواضيع محددة

 المجال.

 استضافة قضاة ومحامين متخصصين بموضوع من مواضيع المساق. 5

 عقد ورشات العمل او ندوات حول جزئية من جزئيات المساق. 6

 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

 %15  امتحان اول نظري السابع االسبوع 1

2 
ثالث ال االسبوع

 عشر
 %15 امتحان ثاني  نظري

 نشاط ، بحث علمي ، مشاركة موزعة 3

 %موزعة : 20

 % تحرير بحث5

 بحث% القاء 5

 % عالمات تقارير5

 % مناقشة عالمات زميل5

4 
سابع ال االسبوع

  عشر
 %50 امتحان نهائي

 %(100) المجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 المصادر الرئيسة المطلوبة:    -1
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 ة.الساري في الضفة الغربي 1952لسنة  33ات التجارية االردني رقم  قانون العالم 

 ( لسنة 33قانون العالمات التجارية االردني رقم )( لسنة 34والقانون المعدل رقم ) 1952

1999. 

  2000مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة. 

  2002م لعا 82قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم . 
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