
 

 

 بســــم اللـه الرحمـن الرحيـم
 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في

 قانون الملكية الفكرية 
 (مسار الشامل ) 

 
022 ش

5 
 رقم الخطة  

 
  : ةأحكام وشروط عام: أوال 

 النــافـــــذة اـــيــات العلـــدراســج الــرامـــات بــع تعليمــة مــذه اخلطــه تــتــفـــق 0 1 
 :التخصصات اليت ميكن قبوهلا يف هذا الربنامج  0 2 

  قانون بكالوريوس 
    :شروط خاصة  : ثانيا 

 النجاح يف امتحان الكفاءة باللغة االجنليزية 
  :ساعة معتمدة موزعة  كما يلي ( 33)تتكون مواد الدراسات العليا من    :ثالثا 
 : يلي  ساعة معتمدة موزعة كما(  42:  )المواد اإلجبارية  0 1

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة نظري عملي المتطلب السابق

 1004011 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 3   

 1004011 العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية 3   

 1004010 حقــوق الملكيــة الصناعيــــة 3   

 1004011 الرسوم والنماذج الصناعية  3   

 1004040 المنافسة التجارية غير المشروعة  3   

 1004042 التجارة االلكترونية والملكية الفكرية  3   

 1004043 التراخيص في حقوق الملكية الفكرية 3   

 1004033 األسرار التجارية 3   

 : ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 9: )المواد االختيارية  0 4
 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة نظري عملي المتطلب السابق

 1004041 إنفاذ حقـوق الملكيـة الفكريـة 3   

 1004041 اإلدارة الجماعية لحقوق المؤلف 3   

 1004041 موضوعات خاصة في الملكية الفكرية  3   

حـل المنازعـات المتعلقـة بالملكيـة  3   
 الفكرية بالوسائل البديلة

1004040 

 1004049 العالميةقانون التجارة  3   

 (1004091: )امتحان شامـل   0 3
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022 ر
5 
 رقم الخطة  

 
  :أحكام وشروط عامة : أوال 

 النــافـــــذة اـــيــات العلـــدراســج الــرامـــات بــتعليم عــة مــذه اخلطــه تــتــفـــق 0 1 
 :التخصصات اليت ميكن قبوهلا يف هذا الربنامج  0 2 

  قانون بكالوريوس 
   :شروط خاصة  : ثانيا 

 النجاح يف امتحان الكفاءة باللغة االجنليزية 
  : ساعة معتمدة موزعة كما يلي ( 33)تتكون مواد الدراسات العليا من    :ثالثا 
 :ساعة  معتمدة موزعة كما يلي (  11: )المواد اإلجبارية  0 1

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة نظري عملي المتطلب السابق

 1004011 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 3   

والمؤشرات العالمات التجارية  3   
 الجغرافية

1004011 

 1004033 األسرار التجارية 3   

 1004011 الرسـوم والنمـاذج الصناعيــة  3   

الجوانب الدولية لحقوق الملكية  3   
 الفكرية

1004019 

 1004040 المنافسة التجارية غير المشروعة  3   

 :  ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي (1: )قائمة المواد االختيارية  0 4
 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة نظري عملي المتطلب السابق

 1004042 التجارة االلكترونية والملكية الفكرية  3   

 1004043 التراخيص في حقوق الملكية الفكرية  3   

 1004041 الملكيـة الفكريـةإنفاذ حقـوق  3   

 1004041 اإلدارة الجماعيــة لحقــــوق المؤلـــف 3   

 100041 موضوعــات خاصــة في الملكيــة الفكريـــــة  3   

حل المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية   3   
 بالوسائل البديلة 

1004040 

 1004010 حقــوق الملكيــة الصناعيــــة 3   

 1004049 العالميةقانون التجارة  3   

 (1004099)ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة جامعية .     3 



 

 
 وصف المواد لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية

 
 
 (ساعات معتمدة 3)                              حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (1004011)

التعريــف بحقــوق المؤلــف واالســتثنارات الــواردة عليهــا وبــ نوا  المصــنفات : المــادة فــي قســمه األو يتضــمن منهــاج الدراســة لهــ   
كمــا يتنــاو  التعريــف بــالحقوق المجــاورة وأنواعهــا . المحميــة ومــدة حمايتهــا واالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة حقــوق المؤلــف

دراسـة تفصـيلية وتحليليـة ألحـد موضـوعات القسـم . ي قسـمه الثـانيكما يتضمن فـ  .ومدة حمايتها واالتفاقيات الدولية الخاصة بها
التــرخيص باســتعما  حقــوق المؤلــف و األو  كتحليــل بعــر صــور االســتثنارات الــواردة علــف حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة  

 .وكيفية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة االلكترونية
 
 (ساعات معتمدة 3)                     والمؤشرات الجغرافيةالعالمات التجارية  (1004011)

التعريــف بالعالمــات التجاريــة وو ائفهـا وســرق اكتســابها وفوائــدها وأنواعهــا : يتضـمن منهــاج الدراســة لهــ   المــادة فـي قســمه األو 
مايتهـا كمـا يتضـمن فـي وسـرق ح وسرق تسجيلها وإلغائها وأساليب حمايتها  كما يتناو  دراسـة حـو  تعريـف المؤشـرات الجغرافيـة

دراســة تفصــيلية وتحليليــة ومقارنــة ألحــد موضــوعات القســم األو  كــالترخيص باســتعما  العالمــات التجاريــة وعقــود : قســمه الثــاني
ــدولي  ــدولي للعالمــات التجاريــة والتســجيل ال ــة المشــهورة والتســجيل ال ــة العالمــات التجاري االمتيــاز فــي العالمــات التجاريــة وحماي

 .شرات الجغرافيةللمؤ 
 
 (ساعات معتمدة 3)       حقوق الملكية الصناعية (1004010)

النباتيــة  التعريـف ببـرارات االختــرا  وتصـاميم الـدوائر المتكاملـة واألصـنا : يتضـمن منهـاج الدراسـة لهـ   المــادة فـي قسـمه األو 
كما يتضمن في قسـمه الثـاني دراسـة تفصـيلية . بطة بهاوأهمية وو ائف كل منها وسرق حمايتها واالتفاقيات الدولية المرت الجديدة

وتحليليــة ألحــد موضــوعات القســم األو  كــالترخيص باســتعما  بــرارات االختــرا  وتصــاميم الــدوائر المتكاملــة واألصــنا  النباتيــة 
 .الجديدة ونظام التسجيل الدولي لبرارات االخترا  وتصاميم الدوائر المتكاملة

 
 (ساعات معتمدة 3)                      اذج الصناعيةالرسوم والنم (1004011)

التعريف بالرسوم والنماذج الصناعية وشروط  وإجـرارات تسـجيلها والحقـوق : يتضمن منهاج الدراسة له   المادة في قسمه األو 
ــة المرتبطــة بحمايتهــا ــاني دراســة كمــا يتضــمن . الممنوحــة لمــالكي الرســوم أو النمــاذج الصــناعية واالتفاقيــات الدولي فــي قســمه الث

ــدولي للرســوم والنمــاذج  تفصــيلية وتحليليــة ألحــد موضــوعات القســم األو  مثــل اســتغال  الرســوم والنمــاذج الصــناعية واإليــدا  ال
 . الصناعية

 
 (ساعات معتمدة 3)                             الجوانب الدولية لحقوق الملكية الفكرية (1004019)

ارتبـاط الملكيـة الفكريـة باالقتصـاد العـالمي ودور بعـر المنظمـات الدوليـة : الدراسة له   المادة فـي قسـمه األو ويتضمن منهاج 
كمـا يتضـمن فـي قسـمه   .حقوق الملكية الفكرية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالميـة ةفي تنظيم وهيكل

الوضـ  القـانوني لالتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بحقـوق الملكيـة مثـل  ضـوعات القسـم األو الثاني دراسة تفصيلية وتحليلية ألحد مو 
 .الفكرية في القوانين الوسنية

 
 



 

 
 
 
 (ساعات معتمدة 3)                     المنافسة التجارية غير المشروعة (1004040)

غيـر المشـروعة والمعـايير المتعلقـة بتحققهـا وتطبيقاتهـا التعريـف بالمنافسـة : ويتضمن منهاج الدراسة له   المـادة فـي قسـمه األو 
فــي مجــا  حقــوق الملكيــة الفكريــة واإلجــرارات القانونيــة المترتبــة علــف أعمــا  المنافســة غيــر المشــروعة وســرق مواجهــة مثــل هــ   

وتحليليـــة ألحـــد  دراســـة تفصــيلية :قســـمه الثــاني يكمــا يتضـــمن فــ  .تفاقيـــات الدوليــة التـــي تطرقــ  لهـــااألعمــا  والتعـــر  علــف اال
العالمــات التجاريــة  فموضــوعات القســم األو  مثــل التعمــق فــي دراســة تطبيقــات لصــور مــن أعمــا  المنافســة غيــر المشــروعة علــ

 . وبرارات االخترا  والتطبيقات الجديدة ألعما  المنافسة غير المشروعة
 
 (ت معتمدةساعا 3)                  التراخيص في حقوق الملكية الفكرية (1004043)

دراسـة أنـوا  وأشـكا  التـراخيص فـي مختلـف أنـوا  حقـوق الملكيـة الفكريـة : يتضمن منهاج الدراسة له   المادة في قسـمه األو 
ــة وفقــا للقــوانين الوسنيــة  وحقــوق والتمامــات أســرا  هــ   التــراخيص ومكافحــة الممارســات غيــر التنافســية فــي التــراخيص التعاقدي

دراســة معمقـة ألحـد موضـوعات القسـم األو  كـالتعمق فـي دراسـة التــراخيص . يتضـمن فـي قسـمه الثـاني كمـا  .واالتفاقيـات الدوليـة
المرتبطة ببعر حقوق الملكية الفكرية كبرامج الحاسوب  التراخيص في قطا  األدوية  والتراخيص اإلجبارية واالختيارية في بعر 

 .مجاالت حقوق الملكية الفكرية
 
 (ساعات معتمدة 3)                   ترونية والملكية الفكريةالتجارية االلك (1004042)

التعريــف بالتجــارة االلكترونيــة و ثارهــا علــف حقــوق الملكيــة الفكريــة كحــق : يتضــمن منهــاج الدراســة لهــ   المــادة فــي قســمه األو 
باإلضافة للطرق ووسـائل الحمايـة المطروحـة المؤلف والحقوق المجاورة والعالمات التجارية وحماية أسمار المواق  علف االنترن  

أو التي تم التوصل إليها في ه   المجاالت  باإلضافة إلف التطرق إلف المواضي  القانونية التي قد تثيرها حمايـة هـ   الحقـوق فـي 
ات القسـم األو  كما يتضمن في قسمه الثاني  دراسة معمقة إلحـد  موضـوع  .البيئة الرقمية كتعين االختصاص القانوني والقضائي

اتفاقيــة المنظمــة العالميــة للملكيــة )مثــل التعمــق فــي دراســة االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة حقــوق المؤلــف فــي البيئــة الرقميــة 
والدور الـ ي تلعبـه الويبـو ( WPPT)واتفاقية المنظمة العالمية للتسجيالت واألدار الصوتي ( WCT)الفكرية لحقوق الت ليف

 . المواق  في حماية أسمار
 
 (ساعات معتمدة 3)                                 إنفاذ حقوق الملكية الفكرية (1004041)

الطرق والوسائل الخاصة بإنفاذ حقوق الملكية الفكريـة فـي القـوانين الوسنيـة : يتضمن منهاج الدراسة له   المادة في قسمه األو 
دراســة متعمقــة ألحــد موضــوعات القســم األو  والخاصــة بالوســائل المتاحــة . لثــانيكمــا يتضــمن  فــي قســمه ا  .واالتفاقيــات الدوليــة

 .ضمن القوانين الوسنية واالتفاقيات الدولية مثل اإلجرارات المدنية والجمائية واإلجرارات الوقائية واإلجرارات الحدودية
 

ت ســــــــــــــــــــــاعا 3)                         اإلدارة الجماعية لحقوق المؤلف (1004041)
 (معتمدة

التعريف  بمفهـوم اإلدارة الجماعيـة وإسارهـا القـانوني وأهميتهـا والـدور الـ ي : يتضمن منهاج الدراسة له   المادة في قسمه األو 
كمـا يتضـمن فـي قسـمه   .تلعبه في صون حقوق المؤلفين والتعر  علف تجارب بعر الدو  في هـ ا المجـا  والنتـائج التـي حققهـا

ومعمقــة ألحـد موضـوعات القسـم األو  مثــل  ليـة عمـل الجهـات القائمــة علـف اإلدارة الجماعيـة فـي حمايــة  الثـاني دراسـة تفصـيلية
 .حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية

 
 (ساعات معتمدة 3)                                موضوعات خاصة في الملكية الفكرية (1004041)



 

لفكريـــة وتطبيقاتهـــا المختلفـــة يشـــار  فـــي تقـــديمها أعضـــار هيئـــة التـــدري  واألســـات ة المائـــرون فـــي مواضـــي  مختـــارة فـــي الملكيـــة ا
 0المجاالت المرتبطة بالملكية الفكرية

 
 

 (ساعات معتمدة  3)         حل المنازعات بالملكية الفكرية بالطرق والوسائل البديلة ( 1004040 )
دراسة النظريات والوسائل المتعلقة بحل المنازعات الخاصة بالملكية الفكرية : األو يتضمن منهاج الدراسة له   المادة في قسمة 

الثـاني دراسـة  كمـا يتضـمن فـي قسـمه. ودون اللجور إلف المحاكم كالوساسة والتحكيم والدور الـ ي تلعبـه الويبـو فـي هـ ا المجـا 
وإلمامهـا ألسـرا  النـما  والتحكـيم وإصـدار األحكــام  تفصـيلية وتحليليـة معمقـة ألحـد موضـوعات القسـم األو  مثـل أنـوا  الوسـاسة

 .الخاصة وتنفي ها ضمن أحكام القوانين الوسنية وحل المسائل المتعلقة ب سمار المواق  علف االنترن  بالوسائل البديلة
 
 (ساعات معتمدة  3)                                   ألسرار التجاريةا (1004033)
ضمن منهـاج الدراسـة لهـ   المـادة تعريـف وأهميـة السـر التجـاري  صـاحب الحـق فـي السـر التجـاري  والشـروط الواجـب توافرهـا يت

ضــمن القــوانين الوسنيــة  لــ ذكمــا يتضــمن دراســة العقــود المتعلقــة بعــدم المنافســة وعــدم اإلفصــا   وكــل . لحمايــة الســر التجــاري
 .واالتفاقيات الدولية

 
 (ساعات معتمدة 3)                                                                   التجارة العالميةقانون   (0491004)

سيتم . دراسة اإلسار القانوني ال ي يحكم العالقات االقتصادية الدولية والتجارية العالمية يتمحور حو  سو  المساقه ا 
وسيتم إيالر . ة في ضور القواعد التجارية الدولية التي تتضمنتها االتفاقيات الدوليةمعالجة مفاهيم التجارة العالمية و التجارة الحر 

التي تمظم عمل منظمة التجارة العالمية و التي تعد المفاهيم والمبادئ التنظيمية  واهتمام خاص لتطور تنظيم التجارة الدولية 
االحكام التي تحكم  تجارة البضائ  و:  ا المساقه وسو  تشمل موضوعات. الراعي االساسي للتجارة الحرة بين الدو 

و سرق حل المنازعات التجارية و االتفاقيات التجارية الحرة التي يتم توقيعها خارج اسار وحماية الملكية الفكرية   الخدمات 
  .منظمة التجارة العالمية

 
 
 

 

 

 
 


