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 :اسم المدرس  جامعة الزرقاء 

 :الرتبة العلمية الدراسات العليا:الكلية 

 الملكية الفكرية وإدارة االبتكار :التخصص
 :/الفصل الدراسي 

  ساعات3: عدد الساعات المعتمدة
 )جرائم الملكية الفكرية(:عنوان المقرر

 (0602701)رقم المادة 
 متطلب تخصص اجباري

 : رقم المكتب
 : تلفون المكتب

 : خلوي

Email: 

 (ال يوجد): المتطلب السابق
 

 : موعد المحاضرة
 :الساعات المكتبية

  

 

 : المادةوصف  -
 

 المصنفات التي يحددىا القانون وتتمثل صور الجرائم التي تقع عمي الممكية الفكرية ىيتناول ىذا المساق جرائم االعتداء عل
وجريمة تقميد مصنف محمي جريمة النشر عن طريق شبكة ،جريمة البيع لمصنف دون إذن صاحبو عدة جرائم منيا ب

 من يقوم بنشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج ىحيث تقع ىذه الجريمة عل،المعمومات بدون إذن صاحب المصنف 
إذاعي أو أداء محمي طبقا ألحكام القانون عبر أجيزة الحاسب اآللي أو شبكات اإلنترنت أو شبكة المعمومات أو شبكة 

االتصاالت أو غيرىا من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور والجرائم التي تتعمق بالحماية 
 وسائل ى وسائل فنية لحماية حقوقيم ، فيمجأ المخالفون إلىالتقنية لحق المؤلف حيث أصبح كثير من المؤلفين يمجئون إل

 الحماية التقنية التي ىير من المشرعين أىمية تجريم وسائل التغمب علث تمك الحماية ، وقد أدرك كى مضادة لمتغمب علىأخر
 أفعال االعتداء عمييا عند وقوعيا ولكن بالوقاية من ىيحمي بيا المؤلف مصنفة ، فمم تعد تكتفي  التشريعات بالعقاب عل

.  وسائل الحماية لممؤلفمن يعطلوقوع تمك األفعال وتجريم  
:  المادةأهداف 

: عمى  إلى مساعدة الطالبه المادةىدف ىذت

 .بالطبيعة القانونية لحقوق الممكية الفكريةتعريف  .1
 .االفعال الجرمية و االعتداءات عمى الممكية الفكريةتمكين الطالب من معرفة  .2
 . منربط النصوص العقابيةبالتطبيقات القضائيةتمكين الطالب .3
 .تعريف الطالب بمدة الحماية القانونية و التقادم  استعراض قضايا تم البت فييا  .4
 . باركان الجريمة من حيث الركن المادي و المعنويتعريف الطالب  .5
 .عمى الصعيد الدوليو التطبيق القضائي بالحماية القانونية تعريف الطالب  .6
 :مخرجات التعمم -

 

: عند االنتياء من ىذا المقرر، فإنو من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى أن
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 :المعرفة والفهم . أ
 .جرائم الممكية الفكرية  معرفة وفيم معنى  .1
 .التعامل القضائي مع النصوص العقابية و المصنفات المشمولة بالحماية معرفة وفيم  .2
 .حقوق الممكية الفكرية و الموضوعية في حماية ةالجوانب اإلجرائيمعرفة وفيم  .3

 
 :المهارات . ب

 .حقوق الممكية الفكرية في التشريعات االردنيةالتمييز بين االفعال المباحة والمجرمة في  القدرة عمى  .1
 .الممكية الفكريةالحماية الجزائية والتطبيق القضائي لقضايا استيعاب أىمية  .2
 .حقوق الممكية الفكريةقضايا تتضمن انتياك  القدرة عمى التعامل مع  .3
 .معرفة الجوانب االجرائية و االحكام الموضوعية في الحماية الجزائيةالقدرة عمى  .4

 
:  هيكل المقرر  -

 

 

الساعات  مخرجات التعمم المواضيع طرق التعمم
 المعتمدة

 األسبوع

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

تطور تشريعات الممكية 
 الفكرية

خصائص حقوق الممكية )
 (الفكرية

( 1)أ 
 (2،1)ب 

 األول 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

اهداف القانون الجنائي 
 حقوق الممكية الفكريةلحماية 

( 2،1)أ 
( 3،2،1)ب 
 

 الثاني 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

 المصمحة المحمية في جرائم 
 حماية حقوق الممكية الفكرية

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثالث 3
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المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

حماية البنيان القانوني لجرائم 
 حقوق الممكية الفكرية

( 3،2)أ 
 (3)ب 

 الرابع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

جريمة التقميد او البيع او 
وضع بيانات بغير حق عمى 

 المنتج

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الخامس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

      األنشطة 
       االختبارات

جريمة نسخ او استيراد 
 تصميم تخطيطي

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السادس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

الجرائم الخاصة بالمعمومات 
غير المفصح عنها ومخالفة 

 الترخيص االجباري

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السابع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

جريمة تقميد و صناعه و بيع 
 و حيازة منتج صناعي

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثامن 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

جريمة اخفاء المعمومات 
 التراثية و المصدر الوراثي

( 4،3)أ 
 (3،4)ب 

 التاسع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

الحكم في جرائم الممكية 
 الفكرية

( 4،3)أ 
 (4،3)ب 

 العاشر 3

المحاضرة  الضبط القضائي في جرائم  ( 3،2)أ   الحادي عشر 3
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الحوار والمناقشة 
األنشطة 

 االختبارات

 (3)ب  االعتداء عمى الممكية الفكرية

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

تنظيم االختصاص في 
التحقيق و التصرف في جرائم 

 الممكية الفكرية

( 2)أ 
 (4،3)ب 

الثاني  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 
      األنشطة 

       االختبارات

المساهمة الجرمية في 
التصرف في جرائم االعتداء 

 الممكية الفكريةعمى

( 2)أ 
 (4،3)ب 

الثالث  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

الجرائم الخاصة بالمعمومات 
غير المفصح عنها ومخالفة 

 الترخيص االجباري

( 2)أ 
 (4،3)ب 

الرابع  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

دراسة معمقه في باالختراعات 
العسكرية و االعتداء عمى 

 ممكيتها الفكرية

( 2)أ 
 (4،3)ب 

الخامس  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

مخالفة دراسة معمقه في 
االبتكار لمنظام العام و 

 االعتداء عمى الممكية الفكرية

( 4،3)أ 
 (3،4)ب 

السادس  3
 عشر

 

 

 

 :المقرر الرئيسي -
-المطبوعات الجامعيةدار الحماية الجنائية لمممكية الفكرية،الدكتور محمد عمى سويمم: الكتاب المقرر الرئيس

. 2018األولى، اإلصدار األولالطبعة االسكندرية،
 :المقررات المساندة -
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2013 ، 1    الدكتور ناصرالسالمات ، الحماية الجزائية لمعالمة التجارية ، اثراء لمنشر ط  
 

 
 

: طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة التاريخ

 المنتصفامتحان  20 حسب التقويم الجامعي
 المشاركة وأعمال الفصل 40 خالل الفصل الدراسي
  النيائي      االمتحان 40 حسب التقويم الجامعي

 
 

 

 

 


