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 الدراسية

 2016-2015الثاني 

نوع المساق 
 )اجباري/اختياري(

 اري اجب

 متطلبات سابقة
 

 ال يوجد
 

عدد ساعات المساق 
 المعتمدة للطالب 

 ( ساعات معتمدة 3)

عدد ساعات المساق 
 الفعلية 

 ( ساعة فعلية48)

 ،يمثل هذا المساق نقطة البداية في مسار الدراسة المعمقة المتخصصة للملكية الفكرية وصف المساق
كية الفكرية على النحو المشار إليه ، فيبدأ فهو يتناول المرحلة التأسيسية لدراسة المل

الملكية الفكرية من حيث مفهومها وأهميتها ونطاقها والتمييز بين  ةبدراسة ما هي  
تناول مسألة تنازع القوانين بشأن الحقوق يعناصرها والتكييف القانوني لها ومن ثم 

ول لدراسة التنظيم الفكرية وذلك كله في الفصل التمهيدي ، ومن ثم ينتقل في فصله األ
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، حيث يتم التذكير بشكل موجز القانوني للحقوق الفكرية على المستوى الوطني 
القانونية الواردة في التشريعات الوطنية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية ومن  بالمبادئ

ذلك المبادئ القانونية الرئيسية التي تحكم قواعد قانون امتياز اإلختراعات والرسوم رقم 
وللرسوم والنماذج  بصفته التشريع الرئيس المنظم لإلختراعات 1952( لسنة 22)

من مبادئ قانونية في قانون العالمات التجارية رقم وحمايتها ، وما هو وارد  الصناعية
وذلك بشأن  1953( لسنة 19وقانون عالمات البضائع رقم ) 1952( لسنة 33)

ة الواردة في قانون األسماء التجارية رقم ، وكذلك المبادئ القانونيالعالمات التجارية
 1966( لسنة 12رقم )، وسيتم التعرض كذلك لمواد قانون التجارة  1953( لسنة 30)

( ، وعلى صعيد حق المؤلف 50-40المنظمة للعناوين التجارية وهي بالذات المواد )
 هاتتضمنالمؤلف والتي  نصبة على حماية حقالمفسيتم دراسة أهم المبادئ القانونية 

لتأليف قانون حقوق الطبع وا تشريعات حماية حق المؤلف وبالذات ما هو وارد في 
[ لسنة  46التأليف ] رقم قانون حقوق الطبع و ، وفي  [1924( لسنة 25]الباب )
قانون حق ، وفي  1906قانون حق الطبع والتأليف الموسيقى لسنة ، وفي  1911

هذا الجزء بعرض أهم وسيختم .  1862نة الطبع والتأليف في الفنون الجميلة لس
المنظمة لمسألة حماية التي يمكن إستنباطها من القواعد العامة المبادئ القانونية 

 . المشروعةالمنافسة 
الثالث من المساق فسيتناول التنظيم القانوني للحقوق الفكرية على المستوى  الفصلأما 

مباحث ، حيث  أربعةقسم إلى م الدولي وهو يمثل الجزء الرئيس ضمن المساق وهو
في حقل حقوق الملكية الفكرية وذلك على النحو  األول أهم اإلتفاقيات الدوليةسيتناول 
 :التالي 

 في مجال الملكية الصناعية والتجارية على وجه العموم  أوال:
 . 1883إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتجارية لسنة  -

 ءات اإلختراع : في مجال برا ثانيًا :
 .  1970. اتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات لعام 1
 . 1971. اتفاق استراسبورج بشأن التصنيف الدولي لبراءات اإلختراع لعام 2
اتفاقية بودابست بشأن اإلعتراف الدولي بايداع الكائنات الدقيقة ألغراض تقديم . 3

 . 1977البراءات لعام 
 المات التجارية : في مجال الع ثالثًا :

 .  1891مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات لعام  ية. اتفاق1
 .  1989مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات التجارية لعام  ية. بروتوكول اتفاق2
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. اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للبضائع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات 3
 .  1957لعام 

 .  1973للتصنيف الدولي للعناصر المميزة للعالمات لعام  ةالمنشئفيينا  ية. اتفاق4
 .  1994. اتفاقية قانون العالمات التجارية لعام 5

 في مجال النماذج الصناعية :  رابعًا :
 .  1925الهاي بشأن اإليداع الدولي للنماذج الصناعية لعام  ية. اتفاق1
 .  1968لنماذج الصناعية لعام للتصنيف الدولي ل ةلوكارنو المنشئ ية. اتفاق2
الهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لعام  ية. صياغة جنيف إلتفاق3

1999  . 
 في مجال دالالت المنشأ والمصدر :  خامسًا :

 .1891مدريد لتجريم البيانات الخاطئة أو المضللة عن منشأ البضائع لعام  ية. اتفاق1
 .  1891حماية دالالت المصدر وتسجيلها دوليًا لعام لشبونة ل ية. اتفاق2

 في مجال حماية األنواع الجديدة للنباتات :  سادسًا :
 .  1961( الجديدة للنباتات لعام اإلتفاقية الدولية لحماية األنواع )األصناف -

 في مجال حقوق المؤلف :  ًا :سابع
 .1886 املع. اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية 1
 .  1952 لعام لحقوق المؤلف. اإلتفاقية العالمية 2
 . 1979 لعامحقوق المؤلفين  عائد. اتفاقية مدريد لتفادي االزدواج الضريبي على 3
  . 1989لعام لتسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية ا. اتفاقية 4
 . 1989لعام . اتفاقية واشنطن لحماية الدوائر المتكاملة 5
 . 1997لعام معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف . 6

 في مجال الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف :  ًا :ثامن
. اتفاقية روما بشأن حماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة 1

 .  1961لعام 
ستنساخ دون تصريح لعام اال. اتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي التسجيالت من 2

1971  . 
. اتفاقية بروكسيل بشأن توزيع اإلشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع 3

  . 1974الصناعية لعام 
 
 



Promoting Intellectual 

Property Law Studies in the 

Mediterranean Region (IP-

MED) 
 

 

 

4 

 

من التفصيل إتفاق جوانب الحقوق الفكرية المتصلة بنوع فسيتناول  الثانيالمبحث أما 
 بالتجارة )تريبس(.

االتحاد  تشريعات بعضفسيتناول بنوع من المقارنة خصوصية  المبحث الثالثأما و 
  حماية المنافسة وحرية الحركة .و  ذات الصلة بالملكية الفكرية األوروبي

 واألخير فسيدرس المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(. المبحث الرابعفي حين أن  
نظيم القانوني للملكية الفكرية على تتزويد الطلبة بما يلزم من المعرفة حول ال • أهداف المساق

 . الصعيد الوطني
نظيم القانوني للملكية الفكرية على تتزويد الطلبة بما يلزم من المعرفة حول ال •

 . الصعيد الدولي
إيجاد معرفة مقارنة حول حماية مفردات الملكية الفكرية بين التشريعات الوطنية  •

 واإلتفاقيات الدولية ذات الصلة ومدى التوافق واإلنسجام بينهم . 
معرفة معمقة حول اتفاق جوانب الحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة تزويد الطلبة ب •

 )تريبس( 
وفقًا  الفكرية توفير معرفة لدى الطلبة حول خصوصية حماية مفردات الملكية •

 ن اإلتحاد األوروبي . يانو لق
تعزيز وتنمية قدرة الطلبة عبر عملية المقارنة الدائمة على تحليل وتأصيل  •

قتراح األفضل . النصوص وعلى إستنباط ا  لمبادئ وا 

مخرجات التعليم 
المنشودة من هذا 

 المساق
 

 :نهاية المساق من المتوقع أن يكون الطالب مؤهاًل للقيام بالتالي ب

 القواعد العامة المنظمة لحقوق الملكية الفكرية . فهم •
 .تحليل التشريعات الوطنية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية   •
 نصوص اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية فهم وتحليل وتأصيل   •
 .  الدولية إستنباط المبادئ القانونية التي تشتمل عليها اإلتفاقيات •
استخراج أهم التغيرات والتعديالت التي حدثت على اإلتفاقيات الدولية ذات  •

 فه تلك التعديالت والتغييرات .فلسالصلة بالملكية الفكرية و 
أحكام التشريعات الوطنية وأحكام اإلتفاقيات الدولية بشأن القواعد المقارنة بين  •

 المنظمة لمفردات الملكية الفكرية . 
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 أداء الطلبة تقييم آلية

 وتوزيع العالمات
 (%100العالمة ) الوسيلة

 25 نظري   امتحان أول. 1

مقسمة بالشكل  عالمة 25   وعملي )امتحان نهائي عملي( بحث علمي. 2
 تالي:ال
دفاع  عالمات عن 5

 الطالب عن بحثه
مناقشة  عالمات عن 5

 الطالب لبحث زميله
تقدر من  :عالمات 5

المدرس عن مدى مراعاة 
أصول البحث العلمي في 

 البحث
تقدر من عالمات  10

المدرس بحسب المضمون 
 للبحثالعلمي 

يعالج المسائل العلمية " عادي نظري  امتحان نهائي. 3
 "والعملية

 عالمة  50
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 الجدول الزمني للمساق:
 

 يعبااألسترتيب 
 

 مناقشتهادراستها و المواضيع التي سيتم 
 

 ماهية الملكية الفكرية  االسبوع األول
]مفهومها ، أهميتها اإلقتصادية واإلجتماعية والعلمية ، نطاقها ، التكييف القانوني لها ، 

 التمييز بين عناصرها ، تنازع القوانين حولها [ 
 : راجع مقترحة م
 الدينصالح زين  ، المدخل إلى الملكية الفكرية : نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكيفها وتنظيمها وحمايتها -
 ، 2004. 
 . 1998 ، عامر الكسواني، الملكية الفكرية : ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها  -
 .  2011ملكية الفكرية ، عامر الكسواني ، القانون الواجب التطبيق على مسائل ال -

 1/ الجزء التنظيم القانوني للملكية الفكرية على المستوى الوطني األسبوع الثاني
( 22اإلختراعات والرسوم رقم ) امتيازالمبادئ القانونية التي تضمنها قانون  سيتم دراسة]

 1952( لسنة 33م )، وتلك التي يتضمنها قانون العالمات التجارية رق 1952لسنة 
 [ 1953( لسنة 19وقانون عالمات البضائع رقم )

 : مراجع مقترحة 
 .  2010،  مصيعلي الح، الملكية التجارية والصناعية -
 2009، محمود الرشدان،  العالمات التجارية  -
الملكية الصناعية والتجارية : براءات اإلختراع, الرسوم الصناعية, النماذج الصناعية, العالمات التجارية, البيانات  -

 .2000،  صالح زين الدين،  التجارية
 .  1992،  صالح األسمر ، شرح قانون العالمات التجارية األردني -
 .  1993الترخيص بإستعمال العالمات التجارية ، حسام الدين الصغير ، القاهرة ،  -
 .  2005الملكية الصناعية : دراسة مقارنة ، نوري حمد خاطر ،  -شرح قواعد الملكية الفكرية -
 .  1987استغالل براءات اإلختراع ، جميل الفتالوي ، القاهرة ،  -

  2الجزء التنظيم القانوني للملكية الفكرية على المستوى الوطني /  األسبوع الثالث
 1953لسنة ( 30لقانونية التي يتضمنها قانون األسماء التجارية رقم )المبادئ ا سيتم دراسة]

 ([50-40عناوين التجارية . المواد)للالمنظمة  1966( لسنة 12وقواعد قانون التجارة رقم )
 : مراجع مقترحة 

 . 2003شرح التشريعات الصناعية والتجارية ، صالح زين الدين ، عمان ،  -
 . 1998 ، عامر الكسواني ،الملكية الفكرية : ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها  -
 .2000، المجلة القضائية ، ن األحكام القانونية لإلسم والعنوان التجاري في التشريع األردني ، صالح زين الدي -
 

http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=103426
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=103426
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=183664
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=183664
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=153552
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=153552
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=153666
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=153666
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=52707
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=52707
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=52707
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=174493
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=174493
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=183664
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  3التنظيم القانوني للملكية الفكرية على المستوى الوطني / الجزء  األسبوع الرابع 
قانون حقوق  وبالذات حق التأليف تشريعاتتضمنها تالمبادئ القانونية التي  سيتم دراسة]

[  46ليف ] رقم التأقانون حقوق الطبع و ، وفي  [1924( لسنة 25لتأليف ]الباب )الطبع وا
قانون حق ، وفي  1906قانون حق الطبع والتأليف الموسيقى لسنة ، وفي  1911لسنة 

، وكذلك القواعد العامة المنظمة لمسألة  1862الطبع والتأليف في الفنون الجميلة لسنة 
  مسألة حماية المنافسة المشروعة[ .المنظمة لأيضًا الحماية العقدية لحقوق الملكية الفكرية و 

 : مراجع مقترحة 
 . 1998 ، عامر الكسواني ،الملكية الفكرية : ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها  -
 . 1996ج جبور ، دمشق ، حق المؤلف ، جور  –الحقوق الفكرية  -
 . 1992حق المؤلف ، نواف كنعان ، عمان ،  -

التنظيم القانوني للملكية الفكرية على المستوى الدولي / في مجال الملكية  االسبوع الخامس
 الصناعية والتجارية على وجه العموم 

ة الملكية الصناعية المبادئ القانونية واإلجرائية الواردة في إتفاقية باريس لحماي سيتم دراسة]
 [ .1883والتجارية لعام 

 : مراجع مقترحة 
دراسة ألحكام اإلتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ، سعيد قنديل ، القاهرة  –الوكالة في مجال الملكية الفكرية  -
،2008 . 
 . 2003،  عمان ية والتجارية ، صالح زين الدين ،شرح التشريعات الصناع -
 .  1971صناعية ، سميحة القليوبي ، القاهرة ، الملكية ال -

 اتالتنظيم القانوني للملكية الفكرية على المستوى الدولي / في مجال براء األسبوع السادس
 اإلختراع 

     المبادئ القانونية واإلجرائية الواردة في إتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءاتسيتم دراسة  ]
وكذلك في إتفاقية استراسبورج بشأن  ؛ 1984و  1979االعوام  وتعديالتها في 1970لعام 

وكذلك في إتفاقية  ؛ 1979وتعديالتها لعام  1971الدولي لبراءات اإلختراع لعام  التصنيف
      1977اض تقديم البراءات لعامبشأن اإلعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغر  بودابست

 [ .  1980وتعديالتها عام 
 ع مقترحة :مراج
 .  2000الملكية الصناعية والتجارية ، صالح زين الدين ، عمان ،  -
المالمح األساسية للحماية القانونية لبراءات اإلختراع ، مجلة النيابة العامة ، العدد الثاني ، السنة الخامسة ، آذار  -

1996   . 
 .  2005ة ، نوري حمد خاطر ، الملكية الصناعية : دراسة مقارن -شرح قواعد الملكية الفكرية -
 . 1987استغالل براءات اإلختراع ، جميل الفتالوي ، القاهرة ،  -

http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=183664
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 (االمتحان األول عقد عدمو ).1 األسبوع السابع 
التنظيم القانوني للملكية الفكرية على المستوى الدولي / في مجال  .2

 العالمات التجارية 
ية الواردة في إتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي يتم دراسة المبادئ القانونية واإلجرائ] 

 1934،  1925، 1911،  1900وتعديالتها في األعوام  1891للعالمات التجارية لعام 
وكذلك في بروتوكول إتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي  ؛ 1979،  1967،  1957، 

الدولي للبضائع  وفي إتفاقية نيس بشأن التصنيف ؛ 1989للعالمات التجارية لعام 
وفي إتفاقية  ؛ 1979وتعديالتها لعام  1957والخدمات ألغراض تسجيل العالمات لعام 

 .  1994قانون العالمات التجارية لعام 
 مراجع مقترحة :

 .  2000الملكية الصناعية والتجارية ، صالح زين الدين ، عمان ،  -
 . 2015ن ، عمان ، العالمات التجارية وطنيًا ودوليا ، صالح زين الدي -
 .  1992، صالح األسمر ، شرح قانون العالمات التجارية األردني -
 .  1993جارية ، حسام الدين الصغير ، القاهرة ، الترخيص بإستعمال العالمات الت -
 .  1971كية الصناعية والمحل التجاري ، محمد عباس ، القاهرة ، المل -
 .  1975القانون التجاري اللبناني ، مصطفى كمال طه ، بيروت ،  -
راة مقدمة إلى جامعة )رسالة دكتو  1978حسين اسماعيل ، القاهرة ،  الحماية الدولية للعالمة التجارية ، محمد -

 . القاهرة(
 نابلس، ،محمود أحمد عبد الحميد مبارك  ،العالمة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين  -

 )رسالة ماجستير غير منشورة / جامعة النجاح( م2006
النماذج ال التنظيم القانوني للملكية الفكرية على المستوى الدولي / في مج األسبوع الثامن

 الصناعية 
الدولي للنماذج  عدا رائية في إتفاقية الهاي بشأن اإلي]يتم دراسة المبادئ القانونية واإلج

و  1962و  1960و  1934وتعديالتها ومكمالتها في االعوام  1925الصناعية لعام 
وكذلك في إتفاقية لوكارنو المنشئة للتصنيف الدولي للنماذج  ؛ 1979و  1975و  1967

بشأن  1999وفي إتفاقية الهاي لعام  ؛ 1979وتعديالتها في عام  1968لصناعية لعام ا
 . التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية [

 مراجع مقترحة :
 .  2005الملكية الصناعية : دراسة مقارنة ، نوري حمد خاطر ،  -شرح قواعد الملكية الفكرية -
 .  2000ح زين الدين ، عمان ، صالالملكية الصناعية والتجارية ،  -
 
 

http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=174493
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=174493
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حماية التنظيم القانوني للملكية الفكرية على المستوى الدولي / في مجال  األسبوع التاسع
 االنواع الجديدة من النباتات  

]يتم دراسة المبادئ القانونية واإلجرائية الواردة في اإلتفاقية الدولية لحماية األنواع ، 
 [  1991وتعديالتها لعام  1961اتات لعام الجديدة من النب (األصناف)

 مراجع مقترحة :
، عن  العربي، مركز البحوث الزراعية الوطن في والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد تشريعات دليل  -

 .، مصر  محمد عبد المجيد،  المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 .  2010،   القاهرةحقوق الملكية الفكرية ، خالد إبراهيم ،  -

، )رسالة ماجستير غير  2013، فلسطين ،  محمد محمود غالي،  الحماية القانونية لالصناف النباتية الجديدة -
 (. جامعة النجاح الوطنية -منشورة

في مجال حقوق الفكرية على المستوى الدولي / التنظيم القانوني للملكية  األسبوع العاشر
 المؤلف 

اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية الواردة في ]يتم تناول المبادئ القانونية واإلجرائية 
؛ وفي  1952لعام اإلتفاقية العالمية لحقوق المؤلف ؛ والواردة في  1886لعام والفنية 

؛ وفي  1979لعام حقوق المؤلفين  ريعلى اتفاقية مدريد لتفادي االزدواج الضريبي ع
؛ والواردة أيضًا في  1989لعام لمصنفات السمعية والبصرية اإلتفاقية الدولية لتسجيل ا

معاهدة ؛ وكذلك ما هو وارد في  1989لعام متكاملة اتفاقية واشنطن لحماية الدوائر ال
 .[ 1997المؤلف لعام الويبو بشأن حق 

 مراجع مقترحة :
 . 1998 ، عامر الكسواني ،الملكية الفكرية : ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها  -
 . 1996حق المؤلف ، جورج جبور ، دمشق ،  –الحقوق الفكرية  -
 . 1992المؤلف ، نواف كنعان ، عمان ،  حق -

األسبوع الحادي 
 عشر

في مجال الحقوق التنظيم القانوني للملكية الفكرية على المستوى الدولي / 
 المجاورة لحق المؤلف

] يتم هنا دراسة المبادئ القانونية واإلجرائية الواردة في إتفاقية روما بشأن حماية فناني 
؛ وكذلك ما هو وارد في  1961الصوتية وهيئات اإلذاعة لعام األداء ومنتجي التسجيالت 

؛ وما  1970إتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي التسجيالت من النسخ دون تصريح لعام 
هو وارد في إتفاقية بروكسيل بشأن توزيع اإلشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع 

 [ 1974الصناعية لعام 
 مراجع مقترحة :

 . 1998،  عامر الكسواني ،الملكية الفكرية : ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها  -

http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=183664
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=183664
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 . 1996حق المؤلف ، جورج جبور ، دمشق ،  –الحقوق الفكرية  -
 . 1992حق المؤلف ، نواف كنعان ، عمان ،  -

األسبوع الثاني 
 عشر

اتفاقية الجوانب التنظيم القانوني للملكية الفكرية على المستوى الدولي / 
 المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "اتفاقية تريبس"

ريبس ] حيث سيتم في هذا األسبوع دراسة اإلعتبارات التي ادت إلى نشوء إتفاقية ت
بها على االتفاقية  أتتومحتوياتها والمبادئ األساسية الواردة فيها وأهم التعديالت التي 

 السابقة لها . 
 مراجع مقترحة :

 . 2003شرح التشريعات الصناعية والتجارية ، صالح زين الدين ، عم ان ، -
العامة ، العدد الثاني ، السنة الخامسة ، آذار المالمح األساسية للحماية القانونية لبراءات اإلختراع ، مجلة النيابة  -

1996   . 
 .  2000الحماية القانونية للملكية الصناعية ، جالل محمدين ، اإلسكندرية ،  -
الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقًا إلتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ، جالل  -

 . 2004، محمدين ، اإلسكندرية 
 .  1999القاهرة ، ، أسس مبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "اتفاقية تريبس"  -

األسبوع الثالث 
 عشر

بعض خصوصية التنظيم القانوني للملكية الفكرية على المستوى الدولي / 
 تشريعات اإلتحاد األوروبي بشأن الملكية الفكرية

نا بنوع من المقارنة والتحليل أهم المبادئ القانونية واإلجرائية التي يتناولها ]حيث يدرس ه
األمر التوجيهي رقم ؛ وكذلك مضمون  قانون اإلتحاد األوروبي لحماية المنافسة وحرية الحركة

2004/48/EC  بشأن إنفاذ حقوق  2004أبريل  29للبرلمان األوروبي والمجلس المؤرخ
للبرلمان األوروبي  EC/98/71األمر التوجيهي رقم لك مضمون ؛ وكذ الملكية الفكرية

 بشأن الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية 1998أكتوبر  13والمجلس المؤرخ 
 بهدف بناء ملكة التحليل والتأصيل والمقارنة والعقل النقدي لدى الطلبة [ . وذلك

 مراجع مقترحة :
- Between Competition and Free Movement , The Economic Constitutional Law of the 

European Community, First Edition, Julio Baquero Cruz,2002 . 

- introduction to Intellectual property law, Fourth edition,  Jeremy Philips and Alison 

firth . 

األسبوع الرابع 
 عشر

المنظمة العالمية ية على المستوى الدولي / التنظيم القانوني للملكية الفكر 
 للملكية الفكرية )الويبو(

] حيث يدرس الطلبة في هذا األسبوع نشأة منظمة الويبو وأهدافها وأنشطتها ودورها في 
 حماية الملكية الفكرية على المستوى العالمي والتحديات التي تواجه هذا الدور[ . 
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 مراجع مقترحة :
 . 2003تجارية ، صالح زين الدين ، عمان ، شرح التشريعات ال -
حماية الملكية الفكرية في العالم العربي والنظام العالمي الجديد ، طالل أبو غزالة مجلة إقتصاديات السوق العربي  -

 .  1997،  11، العدد 
األسبوع الخامس 

 عشر
 .بين الطلبة ومعهم  ثاإلمتحان النهائي العملي / مناقشة األبحا

وع السادس األسب
 عشر

 النظري  اإلمتحان النهائي
 

 :وسائل تعليم المساق
 أسلوب احملاضرة التفاعلّية. -1
 . وتنمية العقل اجلديل ومهارات النقد العلمي والتحليل والتأصيل التعلم عن طريق النقاش -2
 احلديثة .التكنولوجية استخدام الوسائل  -3

  اعداد األحباث ومناقشتها . -4

 .حول جزئية من جزئيات املساق واتالعمل او ند عقد ورشات -5
 المراجع

سنة  المؤلف العنوان  

 النشر

ن, تشيفيرتو ادارة العالمات التجارية العالمية  .1

 بيتر

2008 

محمد محس  التنظيم القانوني لعناصر الملكية التجارية والصناعية  .2

 ابراهيم النجار

2005 

الحماية القانون للملكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصلة   .3

 بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

جالل فاء 

 محمدين

2004 

 2008 كوثر مازوني الشبكة الرقمية وعالقتها بالملكية الفكرية  .4

محمود علي  العالمات التجارية  .5

 الرشدان

2009 

العالمات التجارية : الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، ملكية   .6

العالمة، تسجيل العالمة، حماية العالمة، الجرائم الواقعة على 

العالمة، المنافسة المشروعة وغير المشروعة، الترخيص باستعمال 

 العالمة، إجتهادات قضائية، إتفاقيات دولية

حمدي غالب 

 الجغبير

2012 

صالح زين  العالمات التجارية : وطنيا ودوليا  .7

 الدين

2015 

القانون التجاري : النظرية العامة للحرفة التجارية : األعمال   .8

التجارية والتاجر والمتجر، األحكام العامة لإللتزامات التجارية، 

 كية الفكريةالمنافسة غير المشروعة منع اإلحتكار، حماية المل

المعتصم باهلل 

 الغرياني

2009 

القانون التجاري مقدمة من االعمال التجارية والتجار, الشركات   .9

 لكية التجارية والصناعيةالتجارية الم

مصطفى كمال 

 طه

1989 

حمود عامر م القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية : دراسة مقارنة  .10

 الكسواني

2011 

المدخل إلى الملكية الفكرية : نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها   .11

 وتكيفها وتنظيمها وحمايتها

ن صالح زي

 الدين

2004 

http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=140363
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=110607
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=99514
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=99514
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=145523
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=153666
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=170690
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=170690
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=170690
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=170690
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=185712
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=168552
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=168552
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=168552
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=168552
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=168552
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=143833
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=143833
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=143833
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=143833
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=170260
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=103426
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=103426
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الملكية الصناعية والتجارية : براءات اإلختراع, الرسوم الصناعية,   .12

 البيانات التجاريةالنماذج الصناعية, العالمات التجارية, 

صالح زين 

 الدين

2000 

الملكية الفكرية : ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها مضافا إليها   .13

مية للملكية الفكرية واإلتفاقيتين العالمية اتفاقية إنشاء المنظمة العال

 والعربية لحماية حقوق المؤلف

عامر محمود 

 الكسواني

1998 

فاتن حسين  وحقوق الملكية الفكرية المواقع اإللكترونية  .14

 حوى

2010 

صالح الدين  الوجيز في الملكية الصناعية والتجارة  .15

عبداللطيف 

 الناهي

1983 

الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية : براءات اإلختراع والنماذج   .16

ري التنظيم والرسوم الصناعية... : دراسة تحليلية موازنة في إطا

 التشريعي القومي والدولي

صالح الدين 

عبد اللطيف 

 الناهي

1983 

عبد هللا حسين  الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية  .17

 الخشروم

2008 

الوكالة في مجال الملكية الفكرية دراسة ألحكام االتفاقيات الدولية   .18

 والتشريعات الوطنية

د السيد سعي

 قنديل

2008 

حقو ق الملكية الصناعية: مفهومها، خصائصها، اجراءات تسجيلها   .19

 وفقا الحدث التشريعات والمبادىء القا

سائد احمد 

 الخولي

2004 

حقوق الملكية الفكرية : تشريعات, أحكام قضائية إتفاقيات دولية   .20

 ومصطلحات قانونية

ربا طاهر 

 يقليوب

1998 

حقوق الملكية الفكرية لألصناف النباتية المعدلة وراثيا : دراسة   .21

 تحليلية

عصام أحمد 

 البهجي

2007 

عبد الرحيم  حقوق الملكية الفكرية وأثرها اإلقتصادي  .22

عنتر عبد 

 الرحمن

2009 

-الملكية االدبية والفنية-حقوق الملكية الفكرية: الملكية الصناعية  .23

 االصناف النباتية الجد-برامج الكمبيوتر

خالد ممدوح 

 ابراهيم

2010 

حماية العالمات التجارية عبر اإلنترنت في عالقتها بالعنوان   .24

 اإللكتروني

شريف محمد 

 غنام

2007 

 2006 انور طلبة حماية حقوق الملكية الفكرية  .25

لملكية الفكرية: حماية حق المؤلف، المصنفات العلمية حماية حقوق ا  .26

واالدبية والفنية وااللكترونية، براءات االختراع، نماذج المنفعة، 

الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها، العالمات التجارية، 

 التصميمات والنماذج الصناعية، االصناف النباتية، المحل التجاري

 2010 انور طلبه

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل   .27

من سنة العليا في قضايا العالمات التجارية واألسماء التجارية 

 1997إلى سنة 1953

رمزي أحمد 

 ماضي

1997 

موسوعة الملكية الفكرية االتفاقاقات الدولية وقوانين الدول   .28

 حماية الملكية الفكرية في اال: 1العربية/مج

 2004 وائل انور بندق

موسوعة الملكية الفكرية االتفاقاقات الدولية وقوانين الدول   .29

 اليمن-المغرب-سوريا-: في مصر2مجالعربية/

 2004 وائل انور بندق

موسوعة الملكية الفكرية االتفاقاقات الدولية وقوانين الدول   .30

 الجزا-قطر-الكويت-: في االردن3ة/مجالعربي

 2004 وائل انور بندق

موسوعة الملكية الفكرية االتفاقاقات الدولية وقوانين الدول   .31

 ا-البحرين-السعودية-: في تونس4ربية/مجالع

 2004 وائل انور بندق

 1996  جورج جبور  حق المؤلف  –الحقوق الفكرية  -  .32

 1992 نواف كنعان حق المؤلف   .33

34.  Trade related aspects of intellectual property rights 

Aconcise guideto the TRIPS Agreement , sweet & 

Michael 

blackens 

1996 

http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=52707
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=52707
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=52707
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=52707
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=52707
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=183664
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=183664
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=153682
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=27066
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=49406
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=49406
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=49406
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=169022
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=134876
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=134876
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=111412
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%D5%E4%C7%DA%ED%C9&choice=0&cardNo=111412
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=68564
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=68564
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=129303
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=129303
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=141817
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=150708
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=150708
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=129340
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=129340
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=119604
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=153714
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=153714
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=153714
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%CD%DE%E6%DE%20%C7%E1%E3%C4%E1%DD&choice=0&cardNo=153714
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=183886
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=183886
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C7%CA%20%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=183886
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=122563
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=122563
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=122564
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=122564
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=122565
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=122565
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=122566
http://www2.najah.edu:7070/servlet/LibraryIndex?phrase=%C7%E1%E3%E1%DF%ED%C9%20%C7%E1%DD%DF%D1%ED%C9&choice=0&cardNo=122566
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Maxwell limited, London.  

35.  guide to the application of paris Convention for the 

protection of industrial property as revised at 

stokholm in 1967m. 

WIPO, Geneva.   

G.H.G 

Bodenhas 

1968 

36.  introduction to Intellectual property law, Fourth 

edition .  

Jeremy 

Philips and 

Alison firth 

 

37.  Patents, Trademarks, and related rights, national and 

internal protection. Vol.I. Harvard university press, 
Stepgen p. 

Ladas 
1975 

38.  Between Competition and Free Movement , The 

Economic Constitutional Law of the European 

Community, First Edition. 

Julio 

Baquero 

Cruz 

2002 

39.  past and present development in the international 

law of trade marks brooktyn j. int.1 vol.2, 1975 . 

Heinz 

Dawid 

1975 
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