
ي جامعة فيالدلفيا
ر

نت ف وير عتر االنتر ر ة عن جرائم القرصنة و التر  محاضر

 

ي  المقدم الدكتور 
ي ادارة البحث الجنائ 

 
قدم رئيس شعبة المتابعة و التحقيق الخاص ف

وير "الملكية الفكرية "  ة توعوية قانونية عن جرائم القرصنة و الت   رمزي الدبك محاض 

نت ي  عتر االنت 
 
، جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية القانون ف

جامعة فيالدلفيا برعاية رئيس الجامعه االستاذ الدكتور معت   الشيخ سالم وبحضور 

عدد كبتر من اعضاء الهيئة التدريسية والطالب وعميد كلية الحقوق الدكتور اسامه 

 النعيمات . 

 

نت ومفاهيم العالمة اوضح المقدم الدبك مفهوم القرصو  وير عتر االنت   
نة والت 

التجارية وحق المؤلف والحقوق المجاورة. وبير  ان صناعة نسخ مطابقة من النسخ 

الرقمية القانونية بدون تفويض من اصحاب الحقوق ، باستخدام قنوات الشبكة 

احد العنكبوتية او انظمة المعلومات او وسائل تقنيات المعلومات يعد عالميا ووطنيا 

 اهم صور التعدي عىل حقوق الملكية الفكرية. 

 



ي 
 
ي تتعلق بحققوق الملكية الفكرية  المسجلة ف

و اكد الدبك ان غالبية الجرائم  الت 

ي هي جرائم تقليد او تزوير عالمات تجاريةاضافة اىل جريمة 
االردن خالل العام الماض 

ي تعتتر 
من جرائم الملكية الفكرية االعتداء عىل حق المؤلف او الحقوق المجاورة، والت 

يعات الدولية  ي التشر
 
 انتشارا عالميا، وبير  صور التعدي عىل حق المؤلف ف

االكتر

ي العالمات التجارية وحق المؤلف 
والقوانير  االردنية خصوصا اتفاقية تربس وقانوئ 

 .  والحقوق المجاورة االردنيير 

 

اكم فيما يتعلق بجرائم كما أشار الدكتور الدبك بتوضيح االجراءات المقرره للمح

ي اجراءات وسياسات منصات مواقع التواصل 
 
نت، وبحث ف وير والقرصنة عتر االنت   

الت 

وير والقرصنة لحقوق الملكية الفكرية. والية تعاطي  االجتماعي فيما يتعلق بالت  

زنية مع ذلك. واشار المقدم الدبك لطرق وانواع  محركات البحث والمواقع االلكت 

نت. القرصنة والت     وير لحقوق الملكية الفكرية عتر االنت 

 

و عرض الدكتور الدبك مجموعه من الفيديوهات التوعوية فيما يتعلق بالوقاية من 

نت.   وير والقرصنة لحقوق الملكية الفكرية عتر االنت   
 الوقوع كضحايا لجرائم الت 

 

رص دائما عىل و اكد رئيس الجامعة االستاذ الدكتور معت   الشيخ سالم ان الجامعة تح

ي تعود بالفائدة عىل ابنائنا الطلبة ، 
ات التثقيفية القيمة الت  تنظيم مثل هذه المحاض 

ي عقد المزيد من هذه الندوات اليصال 
 
و ان التعاون مستمر مع مديرية االمن العام ف

 الرسالة اىل اكتر عدد من طالب الجامعه . 

 

ة اجاب المقدم الدبك عىل مجمو  ي نهاية المحاض 
 
عه من االسئله وجهت اليه من وف

 قبل اعضاء الهيئه التدريسية والطالب. 


