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 ملخص

تناولت هذه الدراسة حقوق الملكية الفكرية للطلبةة يةا المامتةات انردنيةة وبينةت الدراسةة 

وتطبة  القةواني  أنه ال يومد تنظيم لهذه الحقوق ويتم متاملة الطلبة أسوه بأعضاء الهيئة التدريسية 

أو التا تنظم  التالقة مةا بةي  المامتةات بهةفتها هةاح  عمةا وأعضةاء الهيئةة التدريسةية كتامةا 

موظف، مع أ  هناك يارق كبير بي  طبيتة كا م  التاما الموظف وعالقته مع المامتةة، وكةذلك 

علة  ددمةة الةتتلم، وتضةع عةادا المامتةات تتليمةات تةنظم  الطال  الذي يلتح  بالمامتة للحهةوا

نا حقوق الملكية الفكرية نعضاء الهيئة التدريسية يا المامتات مستندا يا ذلةك للة  القةانو  المةد

وقانو  التما وقواني  الملكية الفكرية التا تنظم هذه الحقوق وتدرج هةذه التتليمةات وتطبية  نفة  

التتليمات عل  الطلبةة وهةذه تريةر كريةر مة  اياةكاليات لمةا ييةه ضةيال لحقةوق الطلبةة يةا الملكيةة 

 الفكرية م  ادتراعات ولبداعات وابتكارات.

انقر  لل  الفهم والقواني  واننظمة والتتليمات  واتبتت الدراسة المنهج الوهفا التحليلا

ودراسة مقارنة بي   القواني  التا تنظم عالقة المامتة بتضو هيئة التدري  والتتليمات التا تطب  

عل  أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة عل  حد سواء وانتهت هذه الدراسة لل  ممموعة م  النتائج 

 .والتوهيات

والطلبةةة وعةةدم  مسةةاواا بةةي  حقةةوق الملكيةةة نعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية ومنهةةا أ  ال يةةتم ال

تطبية  نفة  التتليمةات علة  الطلبةة، وكةذلك ليمةاد تتليمةات داهةة بالطلبةة، ومتة  يحة  للمامتةة 

امتالك حقوق الملكية الفكرية للطلبة وحفظ حقوقهم، وضرورا تطبي  القواعد  وانحكام يا قواني  

 عقود نقا الملكية واالستغالا. الملكية الفكرية م  حيث

ملكية يكريةة، لبةداعات ابتكةارات ادتراعةات، عقةود التةرديم، التمويةا الةدادلا، : الكلمات الدالة

 التمويا الدارما، البحث التلما.
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Abstract 

The present study aimed to shed a light on the intellectual property rights of 

students in Jordanian universities. It suggests that there isn’t any law that regulates such 

rights. Similar to faculty members, the laws that regulate the relationship between the 

university (as an employer) and the faculty members (employees) are enforced on 

university-students relationship too. However, there is a big difference between the 

nature of the employee-university relationship and the nature of the student-university 

relationship. That’s because students enroll in university in order to receive education. 

Universities develop regulations that regulate the intellectual property rights of faculty 

members. Such regulations are based on the civil law, the labor law and the intellectual 

property rights law. They are enforced on students. There are many problematic issues 

associated with such regulations. For instance, they are sometimes associated with 

depriving the students from their intellectual property rights on their creative, and 

innovative works and inventions. 

The present study adopts a descriptive analytical approach. This approach 

enables the researcher to understand the relevant laws, codes and regulations. It enables 

the researcher to conduct a comparison between the laws that regulate the faculty 

members-university relationship and the regulations that apply to faculty members and 

students. Several results are concluded and several recommendations are suggested.  

It was found that there is inequality between faculty members and students in terms of 

the intellectual property rights they enjoy. It was found that the aforementioned 

regulations are enforced on students in a manner that is different from the manner of 

enforcing them on faculty members. The researcher recommends developing 

regulations that regulate the intellectual property rights of students only. He believes 

that such regulations must identify the cases on which the university is entitled to own 

the intellectual property rights of students. It was found that it is necessary to enforce 

the provisions and rules that are stipulated in the intellectual property rights law, 

especially the ones related to the ownership transference contracts and leasehold 

contracts. 

 

Keywords: intellectual property, creative works, innovative works, inventions, 

licensing contracts, external funding, outside funding, scientific research 
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 المقدمة

ف يةةا  مميةةع ممةةاالت المتريةةة. ول  مةة  أهةةم تلتةة  المامتةةات وبحكةةم وظيفتهةةا، دوراف هامةةا

المماالت التا تتتبر مسؤولة عنه وباكا أساسا البحث التلما والدراسات واالستقهاء والتا م  

اأنها تطوير ومتالمة مااكا الممتمع وقضاياه، مع اندذ بالدور المهم يا مماا التتليم المامتا، 

ف  االتلمةة ولعةةداد القيةةادات للددمةةة التامةةة يةةا الممتمةةع، والبحةةث يةةا المامتةةات يتتبةةر سةةبيالف رئيسةةا

ف لريع مستواها التلما وزيادا المترية اينسانية، وتتما ال امتة عل  تطوير قدرات الطلبة، مومهما

وايبدال وذلك لإليادا م  الفرم وايمكانيات المتاحة له يا المامتة بأقه  قدر ممك ، وداهة 

التفكيةةر ليهةةا الطالةة  للةة  ايبةةدال والوهةةوا للةة  البتةةد المتريةةا، الةةذي يركةةز علةة  المتريةةة و

القةانو  االبتكارات واالدتراعةات واالكتاةايات، والبحةث التلمةا، وقةد نظةم الماةرل انردنةا يةا 

ا نة( منه وكذلك قانو  التمةا انرد820المدنا انردنا حقوق الملكية الفكرية للتاملي  يا المادا )

ية حقوق الملكية الفكرية ما بي  هةاح  التمةا والتامةا، لال  ( وقواني  الملكية الفكر20يا المادا )

لهةا الطةال  وانبحةاث ا لتلميةة  أ  المارل انردنا لم ينظم حقةوق الملكيةة الفكريةة التةا يتوهةا

ومااريع البحث التلما وكا ما يتتل  بايبداعات واالبتكارات وحقوق الملكية الفكرية وترك ذلةك 

ا وتنطب  عل  عضو هيئة التدري  والتاملي  والطلبة علة  سةواء. للمامتات لوضع تتليمات تام

دارا المامتةة لدو  أ  يميز بي  عضو هيئة التدري  والذي يتما بهةفته موظةف تحةت لاةراف و

 وكذلك التاملي ، والذي م  ضم  مهماته البحث التلما.

ويديتو  بدا ويتقاض مقابا ذلك أمر ع  عمله، وبي  الطلبة الذي  يدرسو  يا المامتة، 

التةا لمراي  المامتة، وتطبة  علةيهم المامتةات نفة  التتليمةات  م  رسوم وبدا استددام دراستهم

تطب  عل  التاملي  يا المامتة، وهذا يحتاج لل  تنظةيم قةانونا علة  مسةتوج المامتةات انردنيةة 

ريسةية، وبةي  حقةوق للموازنة ييما بي  حقوق الملكية الفكرية التا يتوها لليها أعضةاء الهيئةة التد

 الملكية الفكرية التا يتوها لليها الطلبة.

 أوالً: مشكلة الدراسة: 

هناك عدا لاكاليات تتتل  بحقوق الملكية الفكرية للطلبة يا المامتةات انردنيةة، وهةا أ  

المامتات انردنية تطبة  علة  الطلبةة نفة  التتليمةات التةا تطبة  علة  التةاملي  يةا المامتةة وال 

 نيف لحقوق الملكية الفكرية يا المامتات للطلبة م  حيث المتايير التالية: يومد ته

: أ  عضو هيئة التدري  هو بحكم التاما وتومد قواني  تحكم التالقة ما بي  التامةا المعيار األول

وهاح  التما ييما يتتل  بحقوق الملكيةة الفكريةة بينمةا عالقةة الطلبةة بالمامتةة هةا عالقةة تقةديم 

 .وبموم  عقد ضمنا التتليم للطلبةددمة 

أ  عضةةو هيئةةة التةةدري  عةةي  يةةا المامتةةة ومةة  ضةةم  مهامةةه البحةةث التلمةةا، : المعيااار الناااني

 ويتقاض  رات  مقابا ذلك أو أمر ع  كا ما يقوم به.

سير لبينما الطلبة يديتو  للمامتة يا سبيا الحهوا عل  ددمة التتليم م  كاية موانبها المطلوبة 

 التتليمية. التملية

: أ  الطالة  تقةدم لهةذه المامتةة للحهةوا علة  هةذه الدةدمات مقابةا مبةال  وأقسةاط المعيار النالا 

وبالرغم مة  ذلةك  وااتراكات عل  أ  توير له المامتة كا ما يحتامه م  تسهيا التملية التتليمية 

يإ  التتليمات التا تضتها بتض المامتةات وكةا مامتةة تقةوم بهةا منفةردا بدهةوم لبةداعات أو 

ادتراعات، أو ابتكارات أو ما يتوهلو  لليه مة  لبةداعات يةا الملكيةة الفكريةة ضةم  تتليمةات أو 



2 
 

يبةداعات أو أس  ال تستند لل  أسا  قانونا هحيح، ويتنازا ييها الطلبةة عة  حقةوقهم يةا هةذه ا

 االبتكارات أو حقوق الملكية الفكرية.

والتفرقةةة مةةا بةةي  مةةا يتوهةةا لليةةه الطالةة  مةة  ماةةاريع البحةةث المدعومةةة مةة  المامتةةة أو 

أو كا  حاها عل  ادتةرال أو حقةوق ااتراكه يا مااريع بحرية، أو ادترال توها لليه منفرداف، 

طالةة  مةة  أبحةاث لغايةةات التدةةرج أو رسةةائا ملكيةة يكةةر، قبةةا ددةوا المامتةةة، أو أ  مةةا قةةام بةه ال

   المامتة أو م  مهات دارمية.م ممولةالمامستير أو أطروحة الدكتوراه أو أبحاث 

 نانياً: أهمية الدراسة: 

أهميةةة الدراسةةة يةةا متالمةةة ماةةكلة حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة للطلبةةة يةةا المامتةةات تكمةة  

انردنية، وطريقةة تنظيمهةا ومةا هةا حقةوق الطلبةة يةا حقةوق الملكيةة الفكريةة التةا يتوهةا لليهةا 

الطلبة دالا يترا التحاقهم يا المامتة وتقسيم هذه الحقوق م  حيث ما يتم الوهةوا لليهةا الطالة  

أو ما توها لليه الطال  قبا التحاقه بالمامتةة، أو مةا تةم تحويلةه مة  المامتةة علة  دالا دراسته 

حسةةا  القيةةام بماةةرول بحرةةا، أو مةة  دةةالا االاةةتراك يةةا ماةةرول بحرةةا أو مةة  دةةالا دراسةةته 

 تدرج م  المامتة كرسالة المامستير أو أطروحة الدكتوراه أو مارول بحث التدرج.ومتطلبات 

همية م  النواحا النظرية لتةدم ومةود دراسةات حةوا هةذا الموضةول أ لذ أ  لهذه الدراسة

يهذه الدراسة قد تفتح مماالف لتنظيم حقوق الطلبة يا الملكية الفكرية م  أما تاميتهم عل  ايبدال 

واالبتكار وم  ناحية القيمة التملية لهذه الدراسة يإنها مرتبطة بحقوق الطلبة يا ايبدال واالبتكةار 

 ية الفكرية وعملية تنظيمها. وحقوق الملك

 نالناً: أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة لل  بيا  ما يلا: 

 عالقة الطال  بالمامتة وتميزها ع  عضو هيئة التدري . .1

 الطال  م  لبداعات وابتكارات وحقوق الملكية الفكرية.بيا  ما يتوها لليه  .2

انردنةا يةا عةدا قةواني ، وهةا تحديد حقةوق عضةو هيئةة التةدري  التةا نظمهةا الماةرل  .3

 القانو  المدنا انردنا، وقانو  التما انردنا وقواني  حقوق الملكية الفكرية.

بيا  أ  غالبية المامتات انردنية وضتت تتليمات لتنظيم حقةوق الملكيةة  الفكريةة للطلبةة  .4

تميةةز ضةةم  تتليمةةات أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية الناظمةةة لحقةةوق الملكيةةة الفكريةةة دو  أ  

وبةي  الفروقات بي  وضع عضةو هيئةة التةدري  يةا المامتةة كونةه يدضةع لقةانو  التمةا 

 .وبموم  عقد ضمنا الطال  الذي يدضع لتقد ددمة التتليم

اتباعها عند وضع التتليمات التةا تةنظم التالقةة توضيح انس  التا يم  عل  المامتات  .5

بحةاث وطبيتةة عالقةة الطلبةة مةع مع الطال  وحقوق الملكية الفكرية، مة  حيةث طبيتةة ان

 المامتة.

 رابعاً: حدود الدراسة:

 الحدود الموضوعية والزمانية المكانية لهذه الدراسة عل  النحو اآلتا:  تناوا البحث

: بحرت هذه الدراسة حقوق الملكية الفكرية للطلبة يةا المامتةات انردنيةة مة  الحدود الموضوعية

لبداعات الفكةر واالبتكةارات وحقةوق الملكيةة الفكريةة بهةفة عامةة حيث ما يتوها لليه الطلبة م  

مةة  دةةالا انبحةةاث وماةةاريع البحةةث والماةةاركة ييهةةا والتمويةةا ومةة  دةةالا ماةةاريع التدةةرج، 

 ورسائا المامستير وأطروحة الدكتوراه.
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ريع بينت هذه الدراسة حقوق الطلبة يا المامتات انردنية عل  ضوء دلو  التاة: الحدود الزمانية

وطبقةت تتليمةات سةاوت يةا كريةر منهةا مةا بةي  انردنا م  تنظيم لحقةوق الملكيةة الفكريةة للطلبةة 

ف بةأ  التالقةة مةع عضةو هيئةة التةدري  عضو هيئةة  يدضةع لقةانو  التمةا التةدري  والطلبةة، علمةا

 والقانو  المدنا وقواني  الملكية الفكرية التا نظمت هذه التالقة.

تقتهةةر هةةذه الدراسةةة علةة  حقةةوق الطلبةةة يةةا الملكيةةة الفكريةةة دادةةا المامتةةات  :الحاادود المكانيااة

 انردنية.

 مفاهيم الدراسة: سابعاً: 

الملكية الفكرية: ها نتاج يكر اينسا  م  لبداعات والتا تتحوا للة  أاةكاا ملموسةة يمكة   .1

 حمايتها، والتا نهت عليها قواني  الملكية الفكرية لحمايتها.

ف دال أدبا أو ينا أو علما والمحما المهنف: كا لب .2 ( م  قانو  حماية 3نحكام المادا ) ويقا

 .(1)ح  المؤلف انردنا

 .(2)المؤلف: الادم الذي أبدل أو ابتكر المهنف .3

االدترال: أي يكرا لبداعية يتوها لليها المدترل يا أي م  مماالت التقنية وتتتلة  بمنةتج  .4

ف لل  حا ماكلة متينة يا أي م  هذه المماالتأو بطريقة هنع  أو بكليهما تؤدي   .(3)عمليا

 .(4)البراءامالك البراءا: الادم الطبيتا أو المتنوي الذي منحت له  .5

 المدترل: الادم الطبيتا الذي ساهم يا لحداث االدترال. .6

ف أو يكسةبه اةكالف  .7 الرسم الهناعا: أي تركي  أو تنسي  للدطةوط يضةفا علة  المنةتج رونقةا

ف سواء  .(5)تم ذلك باستددام اآللة أو بطريقة يدوية بما يا ذلك تهاميم المنسومات داها

النموذج الهناعا: كا اكا ممسم سواء ارتبط بدطوط أو ألوا  أو لم يرتبط يتطا مظهراف  .8

ف يمك  استددامه نغراض هناعية أو حريية  .(6)داها

أي اةدم لتمييةز بضةائته  التالمة التمارية: أي لاارا ظاهرا يستتملها أو يريةد اسةتتمالها .9

 .(7)أو منتماته أو ددماته ع  بضائع أو منتمات أو ددمات غيره

الدوائر المتكاملة: منتج يؤدي وظيفة الكترونية ويتكو  م  ممموعة مة  التناهةر المتهةا  .10

بتضها ببتض أحدهما عل  انقا عنهر ناط بحيث تاةكا هةذه التناهةر مةع مةا بينهةا مة  

متةي  أو عليةه سةواء كةا  المنةتج مكةتمالف أو يةا أي مرحلةة مة  وهالت ضم  مسم مادي 

 .(8)مراحا لنتامه

                                                           

 (.2)المادا  1992( لسنة 22قانو  حماية ح  المؤلف انردنا رقم ) (1)
 (2)المادا  1998( لسنة 22قانو  حماية ح  المؤلف انردنا رقم )( 2)
 (2مادا ) 1999( لسنة 32قانو  براءات االدترال رقم )( 3)
 (.2مادا ) 1999( لسنة 32قانو  براءات االدترال رقم )( 4)
 (2)مادا  200( لسنة 14والنماذج الهناعية رقم )قانو  الرسوم الهناعية ( 5)
 (.2)مادا  2000( لسنة 14قانو  الرسوم الهناعية والنماذج الهناعية رقم )( 6)
 (.2مادا ) 1954( لسنة 33قانو  التالمات التمارية رقم )( 7)
 (.2مادا ) 2000( لسنة 10حماية التهاميم للدوائر المتكاملة قانو  رقم ) قانو  (8)
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ف ينتةاج  .11 التهميم: ترتي  رالرا انبتاد للتناهر المكونة للدائرا المتكاملةة أو المتةد دهيهةا

 .(1)دائرا متكاملة بغرض التهنيع

 .(2)االستنباط: استيالد هنف نباتا مديد أو اكتاايه وتطويره .12

ف مديةداف أو اكتاةفه وطةورهالمستنبط:  .13 ف نباتيا أو الدلةف القةانونا  (3)الادم الذي استولد هنفا

 لذلك الادم.

المبتكر: الادم الذي ساهم يةا تهةميم الرسةم أو النمةوذج الهةناعا أو التالمةة التماريةة  .14

 أكرر م  ادم يا تهميم رسم أو نموذج هناعا أو عالمة تمارية واحدا.وقد ياترك 

قوم بتملية البحث التلما سواء كا  عضو هيئة تدريسية أو هيئة باحري  )أو الادم الذي ي

أو انسةاتذا الزائةرو ، أو مة  يتفرغةو  للبحةث أو عضو هيئة لدارية أو الطلبة يا المامتة 

 .(4)التلما دادا المامتة أو المتدربو  م  دارج  المامتة(

ياةكا المهةنف بهةورا تسةمح  االبتكار: االبتكار أو انهالة ها انسةلو  التتبيةري الةذي .15

عة  ادهةية هةاحبهي ويتةرك  تمييزه ع  سةواه مة  المهةنفات، وذلةك عة  طرية  التتبيةر

 .(5) بهماته الواضحة عليه(

 خامساً: منهجية الدراسة: 

مقارنة بالقانو  المدنا وقانو  التما اعتمدت هذه الدراسة عل  المنهج الوهفا التحليلا، 

كرية التا تنظم عما أعضاء الهيئة التدريسية يا المامتة، ومةا تضةته انردنا وقواني  الملكية الف

 بتض المامتات م  تتليمات  تنظم ييها حقوق الملكية الفكرية للطلبة عل  حد سواء.

 سادساً: الدراسات السابقة: 

مةا يتتلة  لم يتطةرق لهةذا الموضةول أي دراسةات سةابقة، بينمةا تناولةت الدراسةات السةابقة 

بحقوق التماا يا حقوق الملكية الفكرية وها التالقة ما بي  هاح  التما والتماا، والتا نظمها 

انردنا يا القانو  المدنا، وقانو  التما، وقواني  الملكية الفكرية ودلهت هذه الدراسة المارل 

 انردنية.مامتات لل  وضع أحكام وقواعد وتنظيم لحقوق الملكية الفكرية للطلبة يا ال

  

                                                           

 (.2مادا ) 2000( لسنة 10قانو  حماية التهاميم للدوائر المتكاملة قانو  رقم ) (1)
 (.2مادا ) 2000( لسنة 24قانو  حماية انهناف النباتية رقم ) (2)
 (2مادا ) 2000( لسنة 24قانو  حماية انهناف النباتية رقم ) (3)
تتليمات حقوق الملكية الفكرية يا مامتة مؤتة انردنية، ومامتة الزيتونة انردنية والمامتةة انردنيةة والتلةوم ( 4)

 التكنولوميا.

، دار النهضة التربية، مهر، 2، ط8السنهوري، عبدالرزاق. الوسيط يا ارح القانو  المدنا، ح  الملكية. ج( 5)

 .1345، م 1991
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 سابعاً: تقسيم البح : 

ماهيةة حقةوق الملكيةة الفكريةة،  المبحا  األولقسمت هذه الدراسةة للة  مبحرةي  تنةاوا يةا 

: ماهيةة حقةوق الملكيةة الفكريةة واةروطها المطلب األولواروطها وقسم هذه المبحث لل  مطلبي  

 .وأنواعها

 والطلبة يا المامتة وتنظيمها.: التمييز بي  حقوق الملكية الفكرية والمطلب الناني

: قواعةةد وأحكةةام حقةةوق المامتةةة يةةا الملكيةةة الفكريةةة للطلبةةة واسةةتغالله والمبحاا  الناااني

ف لل  مطلبي   حقوق المامتة والطلبة يا الملكية قواعد وأحكام  :المطلب األولوانقضاؤه وقسم أيضا

 .الفكرية

الملكيةة للطلبةة مة  قبةا المامتةة : قواعةد وأحكةام انتقةاا واسةتغالا حقةوق والمطلب الناني

 وانقضاؤها

 .النتائج والتوهيات
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 بح  األولمال

 ماهية الملكية الفكرية للطلبة وشروطها وصورها

يقهد بالملكية الفكرية للطلبة يا المامتات ما يتوها لليةه الطلبةة مة  لبةداعات الفكةر، أو 

ييهةا دادةا المامتةة، وهةو علة  مقاعةد ابتكارات م  دالا أعماله أو دراسته أو أبحارةه التةا يقةوم 

الدراسة المامتية وتنظمها القواني  الداهة بالملكيةة الفكريةة والتةا تتتةرف لهةا بالحمايةة القانونيةة 

وتاةما هةذه القةواني  مةا  ةأو االدتراعات نهحابها م  الطلب ونسبة هذه ايبداعات أو االبتكارات

 يلا: 

 قانو  حماية ح  المؤلف. .أ

 االدترال. قانو  براءات . 

 قانو  الرسوم الهناعية والنماذج الهناعية. .ج

 قانو  التالمات التمارية. .د

 قانو  حماية التهاميم للدوائر المتكاملة. .ه

 قانو  حماية انهناف النباتية. .و

للةة  مطلبةةي  المطلةة  انوا تنةةاوا ييةةه مفهةةوم حقةةوق الملكيةةة  المبحةةثوقسةةم الباحةةث هةةذا 

الفكريةة واةروطها وهةورها، والمطلةة  الرةانا التمييةز بةي  حقةةوق الملكيةة الفكريةة للطالة  وبةةي  

 عضو هيئة التدري .

 المطلب األول

 مفهوم حقوق الملكية الفكرية وشروطها وصورها في الجامعات

هناك عدا مفاهيم للملكية الفكرية تتتمد عل  االبتكار أو ايبدال أو االدترال الذي يتوهةا 

بالمامتة وعل  مقاعد الدراسة وهذه المفاهيم تستند للة  نةول البحةث، أو لليه الطال  دالا التحاقه 

أو االبتكةةار مةة  نتةةاج التقةةا الةةذي يتوهةةا لليةةه الطالةة  يلحةةاق هةةذا النةةول  االدتةةرال، أو ايبةةدال،

 بالقانو  الذي ينظمه وتامله الحماية القانونية.

ف هةورها  ف اةروطها ورالرةا وسيتناوا الباحث مفهوم حقوق الملكية الفكرية للطلبة أوالف ورانيا

 يا المامتات.

 لجامعات:أوالً: مفهوم حقوق الملكية الفكرية للطلبة في ا

الطلبةة مة  لبةداعات أو يقهد بمفهوم حقوق الملكية للطلبة يةا المامتةات مةا يتوهةا لليةه 

ادتراعات أو ابتكارات أو أبحاث م  نتاج ولبدال التقةا الباةري، ومرةاا علة  ذلةك االدتراعةات، 

بحاث، أو واالكتاايات، واالبتكارات والتطوير، وانعماا اندبية كاند  والف  والتلوم، ونتائج ان

يا مماا الط ، أو الهةيدلة، أو يةا ممةاا علةوم الحاسةو  مة  عمةا بةرامج  ما يتتل  باكتاايات

أو رسةةومات هةةناعية أو الرسةةم بهةةفة عامةةة أو نمةةاذج هةةناعية. أو أو قواعةةد بيانةةات  ،كمبيةةوتر

النباتةات عما أيالم، أو عما تهاميم لةدوائر متكاملةة، أو اسةتنباط يةا ممةاا مؤلفات موسيقية، أو 

ومميتهةا تدضةع للحمايةةة القانونيةة لذا تةةوايرت ييهةا الاةروط للحمايةةة وتحديةداف ضةةم  أحةد قةةواني  

  ما توها لليه الطال  يتتبر ح  م  حقوق الملكية الفكرية، ينس  أالملكية الفكرية التا تتترف ب

 هذا التما لل  هاحبه ويستح  الحماية.

يلة وتميز هةذا التمةا عة  غيرهةا مة  انعمةاا. وبارط أ  تكو  هذه انعماا مديدا وأه

ويترف االبتكار عل  أنه ))ل  االبتكار أو انهالة هةا انسةلو  التتبيةري الةذي ياةكا المهةنف 
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بهورا تسمح بتمييزه عة  سةواه مة  المهةنفات وذلةك عة  طرية  التتبيةر عة  ادهةية هةاحبه 

 .(1)ويترك بهماته الواضحة عليه((

غربيي  يقد عريه بتض الفقهاء ))بأنه عملية تاةتما علة  ايبةدال أما عل  هتيد الفقهاء ال

لحةا ماةكلة متينةة وها عملية قريبة م  االدترال وهو عمليةة لبداعيةة تنةتج عنهةا تهةوراف مديةداف 

ف  وهو مةزء هةام مة  رقايةة الفةرد أو المماعةة، تتبنة  التمليةة االبتكاريةة أو ايبداعيةة، ويتنةا أيضةا

 .(2) والوسيلة المستددمة((التمديد بهرف النظرية 

 وهذا يديتنا لل  بيا  أ  دهائم حقوق الملكية الفكرية ها:

 لنها عادا ما تكو  مديدا وتوهف بالمدا. -1

 تؤدي لل  ليماد ااء مديد. -2

 وأ  الطال  يتوها لليها دالا وموده والتحاقه بالمامتة. -3

 أ  تكو  ضم  الحقوق المحمية بموم  قواني  الملكية الفكرية. -4

 تتطا الح  لهاحبها يا أ  تنس  لليه. -5

أ  هذا الح  يتطا لهاحبه الح  يا االسةتغالا المةالا، أي أ  لهةاحبه حة  مةالا علة   -6

 هذا االدترال أو االبتكار أو ايبدال.

ف الح  المتنوي. -7  أ  لهاح  هذا الح  وكونه م  نتاج الفكر، يإنه يتطا لها حبه أيضا

ترال، أو االكتااف لةه أهميةة يةا ددمةة الممتمةع، وتنميةة أ  هذا االبتكار: ايبدال أو االد -8

 المهارات، والتقدم التلما والتكنولوما، وحا الماكالت.

وقةةةد اةةةملت كايةةةة قةةةواني  الملكيةةةة الفكريةةةة هةةةذه ايبةةةداعات واالبتكةةةارات واالدتراعةةةات 

 واالكتاايات الحماية القانونية.

))تتمتةع ح  المؤلف انردنا عل  أنه ( م  قانو  حماية 3لذ نهت الفقرا )أ( م  المادا )

ف كةا  نةول هةذه  بالحماية بمومة  هةذا القةانو  المهةنفات المبتكةرا يةا اآلدا  والفنةو  والتلةوم أيةا

 .(3)م  لنتامها((المهنفات أو أهميتها أو الغرض 

مةة  قةةانو  بةةراءات االدتراعةةات انردنةةا والتةةا نهةةت علةة  أنةةه  (3وكةةذلك الفقةةرا ) ي 

ف  علة  ناةاط  ))يكو  االدترال قابالف للحماية بالبراءا بتواير الاةروط التاليةة: ) (: لذا كةا  منطويةا

ف لرما المهنة التادي المطلع عل  حالة التقنية الهناعية السابقة  ابتكاري لم يك  التوها لليه بديهيا

 .(4)ل((لموضول االدترا

وم الهناعية والنماذج الهةناعية انردنةا تسةميا س( م  قانو  الر4ييقراأي2ونم البند )

 .(5) الهناعا ))أ  يكو  قد تم ابتكاره بهورا مستقلة(( الرسم الهناعا والنموذج

لذ نهةت هةذه ( م  قانو  حماية التهاميم للةدوائر المتكاملةة، 4وكذلك الفقرا )أ م  المادا 

المادا عل  أنه ))يكو  التهميم قابالف للتسميا بتواير الاةروط التاليةة: أ: لذا اتسةم بانهةالة لكونةه 

                                                           

، دار النهضة التربية، مهر، 2، ط8، جالسنهوري، عبدالرزاق، الوسيط يا ارح القانو  المدنا، ح  الملكية( 1)

 .245، م 1991

  http://mawd003.comتتريف والتما ، وهولباك، بحث عل  الموقع ايلكترونا ( 2)

 وتتديالته. 1992( لسنة 22المؤلف انردنا رقم )( م  قانو  حماية ح  3الفقرا )أي( 3)

 ، وتتديالته.1999( لسنة 22( م  قانو  براءات االدترال انردنا رقم )3الفقرا ) ي( 4)

 .2000لسنة  14( م  قانو  الرسوا الهناعية والنماذج الهناعية انردنا رقم 4يقرا أي 2البند )( 5)

http://mawd003.com/
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عند  نتيمة مهد يكري لمبتكره وكا  غير مألوف لدج مبتكري التهاميم وهانتا الدوائر المتكاملة

 .(1) ابتكارها((

تج ويبدعه التقا والفكر، م  أيكار يا ودالهة القوا يإ  مفهوم الملكية الفكرية كا ما ين

 أي حقا م  حقوا الملكية الفكرية، والتا تتحوا لل  أاكاا ملموسة يمك  حمايتها.

وأ  هذه ايبداعات وانيكار واالبتكةار واالدتراعةات يةا الممةاالت التةا حةددها القةانو ، 

ف لذا تةوايرت الاةروط أي قانو  م  قةواني  الملكيةة الفكريةة،  الالزمةة لةذلك، تتطةا لهةا حبهةا حقةا

ف هما: الح  اندبا وهةو الةذي يةرتبط بادهةية  المدتةرل أو المؤلةف، أو المبتكةر، ويتمرةا مزدوما

عل  هذا االبتكار أو االدترال أو التأليف، والح  الرانا هو الح  المالا ذلك باالعتراف له بانبوا 

ف  المؤلف،وهو الذي يتطا ييه للمدترل ي المبتكر،  وذلك يةا  ،المبدل ح  االنتفال بهذه الفكرا ماليا

ف للقةانو ، وهةذا مةا نهةت عليةه غالبيةة  استتماا واستغالا، والتهرف بهةذا الحة  واسةترماره طبقةا

 قواني  الملكية الفكرية.

 حق الملكية الفكرية للطلبة: حماية نانياً: شروط 

الفكرية نسباغ الحماية القانونية عل  ايبدال، أو االدتةرال، أو  تارط كاية قواني  الملكية

ف وها عل  النحو اآلتا:   االبتكار، اروطا

 الشروط الشكلية:  -1

ف للقةانو  وهةو:  البد لحماية حة  الملكيةة الفكريةة للطلبةة أ  تتةواير ييةه الةرك  الاةكلا ويقةا

الومود يا اكا ملمةو ، أو يةا  حيزلل  لدراج ايبدال، أو االبتكار، أو االدترال، أو االكتااف 

الهورا التا أعد م  أملها. يإذا كا  يا مماا الهناعة، يالبد م  لدراج هذه انيكار لل  تطبي  

االدتةةرال التلمةةا يمةة  لدرامةةه يةةا ممةةاا التطبيةة   اند يةةا الممةةاا الهةةناعا، ولذا كةةا  يةةا 

، أو لوحةة ينيةة، أو قهةيدا اةترية، ما، ولذا كا  يا اند  البةد مة  لدرامةه يةا اةكا كتةا التل

 ولذا كا  يا مماا انهناف النباتية، البد م  تطبي  عملا يا الزراعة وبيا  نتائمها.

لدرامها مة  ممةاا التفكيةر الفكرا البد م    وقد ااترطت كاية قواني  الملكية الفكرية، بأ

لةدج المهةة  تسةميله أو ليداعةهلةه لكةا يةتم  الومود، أو تطبيقه كا نول حس  ما هةو متةد حيزلل  

 التا يمك  أ  تتطا لهاحبه ح  حماية هذه الفكرا.

( م  قانو  امتيازات االدتراعات والرسوم انردنا عل  ضرورا 27))لذا نهت المادا )

 .(2)تسميا براءات االدترال لدج وزارا الهناعة والتمارا((

اعتمةةد والنمةةاذج الهةةناعية ))يةةإ  قةةانو  امتيةةازات االدتراعةةات وأمةةا الرسةةوم الهةةناعية 

 .(3)تسميلها يا وزارا الهناعة والتمارا لدج سما الرسوم الهناعية والنماذج الهناعية((

ف يا وزارا الهناعة والتمةارا أما يا مماا  التمارا يإ  تسميا انسماء التمارية يتم أيضا

 .(5) لتالمات التمارية((وكذلك ا (4)لدج سما انسماء التمارية

  

                                                           

 .2000لسنة  10حماية التهاميم للدوائر المتكاملة انردنا رقم ( م  قانو  4الفقرا )أ م  المادا ( 1)

 .1953لسنة  22( م  قانو  امتيازات االدتراعات والرسوم انردنا رقم 27المادا )( 2)

 .1953( لسنة 22امتيازات االدتراعات والرسوم انردنا رقم )( م  قانو  27المادا )( 3)

 .2006لسنة  (9التمارية رقم ) قانو  المادا )أ( م  قانو  انسماء( 4)

 .1952( لسنة 33( رقم )2قانو  التالمات التمارية المادا )( 5)
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 .(1)وكذلك التهاميم للدوائر المتكاملة

وبالنسبة لحقوق المؤلف يا المماا اندبا أو الفنا أو التلما يإ  لبداعه يكو  لدج دائرا 

 .(2) المكتبة الوطنية التابتة لوزارا الرقاية((

بالطريقةة التةا يمكة  وقد ااترطت قواني  حقوق المؤلف أ  يكو  االبتكار متبراف كا منه 

 .(3) التتبير عنها((

وأما انهناف النباتية يإ  تسميا هذه انهناف المبتكرا المديةدا والمسةتنبطة تكةو  لةدج 

 .(4)مسما انهناف النباتية يا وزارا الزراعة((

 وللتسميا أهمية وها: 

 ايبدال.لربات أ  م  قام بالتسميا هو هاح  ومالك لهذا االدترال أو االبتكار أو  .1

 دال وسيلة م  وسائا قيا  ومترية مستويات الاتو  وتقدمها.يل  التسميا واي .2

 الحماية القانونية لمالك ح  اييدال أو التسميا. .3

ف أهميةة التسةميا واييةدال يربةات  وقد استقرت قرارات محكمة التدا التليةا انردنيةة سةابقا

 .(5)الملكية لهاحبها والحماية القانونية((

 الاروط الموضوعية:  -2

يتطل  المارل ولغايات حماية حقوق الملكية الفكرية واعتبار ما توهةا لليةه الطالة  هةو 

أو أيكار أو اكتااف، أو لبدال أ  تتواير الاروط الموضوعية ا لالزمة النطباق أو ابتكار  ادترال

 هفة الملكية الفكرية وها: 

 ايبداعية.ومود االدترال أو االبتكار أو الفكرا  .أ

 ارط المد ه. . 

 ماروعية الفكرا ايبداعية أو االبتكار. .ج

 وسوف تتالج هذه الدراسة هذه الاروط  عل  النحو اآلتا: 

 ومود االدترال أو االبتكار أو الفكر وايبداعية:  -أ

ياةةترط العتبةةار أ  الطلبةةة قةةد توهةةا للةة  يكةةرا لبداعيةةة، أ  تكةةو  هةةذه الفكةةرا ايبداعيةةة 

ف، أو  ممةةاا مةة  ممةةاالت حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة.مومةةودا يةةا أي  ف، أو ينيةةا سةةواء كةةا  عمةةالف أدبيةةا

ف، أو يا مماا االستبساط الزراعا، أو يا الممةاا التكنولةوما، أو  ف، أو تماريا ف،  أو هناعيا علميا

والدبرات، لومةوده وتطبيقةه علة  وتم استغالا المهارات أي مماا م  مماالت الحياا له أهميته، 

واقع ليستفاد منه يا مماالت الملكية الفكرية التةا حةددها الماةرل وأ  تكةو  هةذه الفكةرا رض الأ

 أهيلة، ابتكارية، قابلة لالستغالا يا أي مماا م  المماالت.

ف كةا  موضةوعها مة  ممةاا الفكةر للة  ممةاا التهةميم وهةو ايطةار   ويم  نقا الفكرا أيةا

وهةا المرحلةة انديةرا لومةود االبتكةار للتتبيةر عنةه الذي تبرز م  دالله هذه الفكرا لل  التتبير 

                                                           

 .2000( لسنة 10( م  قانو  حماية التهاميم للدوائر المتكاملة رقم )2المادا ) (1)

 )نظام ليدال المهنفات لدج المكتبة الوطنية انردنا(. 1994( لسنة 4نظام رقم ) (2)

 .1992( لسنة 22( م  قانو  حماية ح  المؤلف انردنا رقم )2)المادا ( 3)

 .2000( لسنة 24النباتية المديدا رقم )( م  قانو  حماية انهناف 2المادا )( 4)

مة  م  1989مملةة نقابةة المحةامي  انردنيةي  لسةنة  –عةدا عليةا  1988ي12ي31تةاري   88ي49قرار رقةم ( 5)

926 – 930. 
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بأي هورا م  الهور ويا أي مماا م  مماالت الحياا والتما، ليتم تهنيفه تحت أي حة  مة  

 حقوق الملكية الفكرية لحمايته. 

للمبتكةةر أو المدتةةرل أو المبةةدل أو المكتاةةف  ويمةة  أ  يتحمةةا الفكةةرا الطةةابع الادهةةا

ف، أو تم التوها لليها مة  قبةا، أو مترويةه، وترتقةا ، أو بحيث ال تكو  ممرد تقليد ومودها سابقا

لل  حد، ايبدال واالبتكار، لةي  تكةراراف ناةياء سةابقة، وقةد تناولةت متةم قةواني  الملكيةة الفكريةة 

يقد حةددت المةادا التاسةتة مة   وكذلك االتفاقيات الدولية، ضرورا ومود االبتكار للحماية القانونية

اتفاقية الموانة  المتهةلة بالتمةارا مة  حقةوق الملكيةة الفكريةة، علة  حمايةة حقةوق المؤلةف علة  

 .(1)النتاج، ولي  عل  انيكار، أو ايمراءات أو أسالي  التما أو المفاهيم الرياضية((

  لطةالق اسةم اسةتئناف مهةر ))وأمةا الفكةرا الممةردا يهةت محكمةة وكذلك ما ذهبت لليه

ابتكار عليها أو اعتبارها ابتكاراف أو حمايتها لال  لذا تضمنت الفكرا طريقة لترضها، وعل  تكوينها 

 .(2) أو تطبيقها بأي مماا م  مماالت الحياا((ودرومها يا اكا متي  

 شرط الجدة:  -ب

يةا االدتةرال أو االبتكةار، أو ايبةدال أو الفكةرا، والمةدا هةو عنهةر المدا اةرط أساسةا 

موهري يا منح الحماية القانونية ني يكرا لبداعية يا مماا الملكية الفكريةة، والمةدا تكةو  يةا 

 والتنظيم، وأ  ال يكو  قد ذال وانتار استتماله،الوسائا والطرق وانسلو  المستددم، والترتي  

ياقةداف سةر للممهةور االطةالل عليةه، ن  اطةالل الممهةور االطةالل عليةه يتتبةر وأ  ال يكو  قةد تي

لاةرط المةةدا. والةةرك  الموضةةوعا لالبتكةار أو ايبةةدال هةةو انطةةواء هةذا التمةةا علةة  اةةاء مديةةد 

ف مديةداف علة  الاةاء المبتكةر وعبةر عنةه بادهةيته. وأ   مبتكر بحيث يكو  المبتكر قد أددا ايئا

ايبداعية أ  تبرز ادهية المبتكر سواء يةا الطريقةة التةا يتةالج ييهةا  الرك  الموضوعا للفكرا

الطلبة هذا الموضول م  حيث تنظيمه، وترتيبةه، أو أسةلو  اسةتددامه أو يةا عةرض هةذا التمةا 

 .(3) بتد االبتكار(( تهالذهنا للطال  ويتمل  ييه ادهي الذي توها لليه وكذلك الممهود

                                                           

 الموان  المتهلة بالتمارا م  حقوق الملكية الفكرية.( م  اتفاقية 9المادا )( 1)

( وطريقةة عرضةها وأ  الفكةرا الممةردا يهةت  1994ل  التبرا يا اينتاج المديد بالفترا نفسها يا: كونهةا )( 2)

ها بةأي وسةيلة تحمةا حمايتها بطبيتتها كتواررها انمياا وم  التسير مترية م  أدرمها لل  عالم الومود وغير عن
لل  عالم الممهور حيث أ  التبرا بالاكا الذي تظهر به الفكرا وهذا الاكا هةو مةا يميةز ادهةية كةا مؤلةف عة  

 اآلدر.

الفكريةةةة مناةةةورات المنظمةةةة التالميةةةة للملكيةةةة  1996ينةةةاير  – 112 – 9628رقةةةم  –)اسةةتئناف محكمةةةة مهةةةر 

، 2002منيةف  –محمد حسةام لطفةا  –يا البلدا  التربية  اأحكام القضا –)الوايبو( المبادئ انولية الح  المؤلف 

 .18م 
دار الفكر المامتا، ايسةكندرية،  ،)ط بال( ،المنااوي، عبدالحميد، ح  المؤلف وأحاكم الرقابة عل  المهنفات( 3)

  أ  ، الةةرك  الموضةةوعا لالبتكةةار )هةةو انطةةواء المهةةنف علةة  اةةاء مةة  االبتكةةار بحيةةث يتبةةي31، م 1994

 المؤلف قد حا عليه ايئاف م  ادهيته(.

 يرج، تويي ، المددا لل  التلوم القانونية )ط. بال(، مؤسسة الرقاية المامتية. -
( الوسةيط يةا اةرح القةانو  المةدنا، دار 292السنهوري، عبةدالرزاق، حة  الملكيةة، مرمةع سةاب ، م  -

 .1967، )ط.بال(، 8النهضة التربية، مهر، ج
دور يبرز ادهيته سواء كا  ذلك يا موضول المهنف نفسه أما يا الطريقة التةا تتةالج بهةا  ))أ  يكو  للمؤلف

هذا الموضول م  حيث تنظيمه وترتيبه، أو م  حيث انسلو  المسةتددم يةا عةرض انيكةار المدتلفةة التةا تاةما 
 عليا، يأي ممهود ذهنا يقوم به المؤلف ويتمل  ييه ادهيته يتد ابتكاراف((.
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 :(1)الفكر ايبداعا واالبتكاروهناك حاالت ينتفا ييها ومود 

الاةةدم الةةذي يقتهةةر علةة  القيةةام بادتيةةار مةةواد ال تةةؤرر يةةا تغييةةر أو اةةكا اةةاء متةةي  أو  .أ

 الااء المبتكر.

الادم الذي يقتهر عل  تقليد أو نس  أعماا تم التوها لليهةا أو توهةا لليهةا اةدم مة   . 

 قبا.

 متطيات أو تتليمات ال يمك  تطبيقها. الادم الذي يقدم .ج

 استبتاد اناياء المأدوذا م  الطبيتة. .د

 أديراف يإ  المده مرتبطة بأ  يكو  الفكر ايبداعا للطلبة مديداف. .ه

ف تكم  يا مديد  .(2)وعدم متريته م  الغير(( اوتتنا المده أيضا

 .(3) وال يمك  التحق  م  ذلك قبا الرمول لل  أها الدبرا((

وينطب  ارط المده عل  كاية لبداعات وابتكارات وادتراعات واكتاايات التقا، للادم 

ف عل  الطلبة الذي  يقومو  بأعمالهم دالا يترا التحاقهم بالمامتة وعل   المبتكر، وه  ينطب  أيضا

الدبةةراء يةةا اعتبةةار مةةا توهةةا لليةةه الطلبةةة يدضةةع ني قةةانو  مةة  قةةواني  مقاعةةد الدراسةةة ودور 

 ة الفكرية والاروط التا يم  أ  تتواير يا الفكرا ايبداعية للطلبة. الملكي

 

 

 مشروعية الفكرة اإلبداعية للطلبة: -3

ياترط يا الفكةرا ايبداعيةة للطلبةة أ  تكةو  غيةر مدالفةة للنظةام التةام واآلدا  أي أ  ال 

ف، ومسموح استتمالها.  تكو  ممنوعة قانونا

 أن يكون الطالب ملتحقاً بالجامعة عند االبتكار:  -4

تطرقت هذه الدراسة لموضول حقوق الملكية الفكرية للطلبة يا المامتات انردنية، وحت  

ف بالمامتةةة،  يةةتم تطبيةة  اةةروط االبتكةةار أو االدتةةرال أو اييةةدال أ  يكةةو  الطالةة  مسةةمالف وملتحقةةا

الفكرية، أي أ  يكو  ما توهةا لليةه ا لطلة  ة والتا تقوم بوضع تتليمات بدهوم حقوق الملكي

ف لها.دادا المامتة  ، ومنتميا

 نالناً: أنواع إبداعات واختراعات وابتكارات الطلبة في الجامعة: 

الفكرية قد عةددت ايبةداعات واالدتراعةات واالبتكةارات التةا يمكة  أ  ل  قواني  الملكية 

حقةوق ملكيةة  بمومة  هةذه القةواني  ويكةو  للطلبةةيتوها لليها الطلبة وتدضةع للحمايةة القانونيةة 

يكرية عليهةا لذا اسةتكملت الاةروط الموضةوعية والاةكلية وانطبقةت عليهةا، وتربةت للطلبةة ويومةد 

 لهاحبها ح  مزدوج وهما: 

                                                           

يةةا القةةانو  اللبنةةانا والقةةواني  التربيةةة وانمنبيةةة، بيةةروت،  -أدوارد، حةة  المؤلةةف والحقةةوق الممةةاورا عيةةد، ( 1)

 .108، م 2001، مناورات هادر، 1، ط1لبنا ، ج

، 1الملكيةةة الهةةناعية، دار وائةةا للناةةر، ط -مةة  كتةةا  د. دةةاطر نةةوري حمةةد، اةةرق قواعةةد الملكيةةة الفكريةةة ( 2)
 .22، عما ، انرد ، م 2005

 .22نف  المرمع، م  -د. داطر نوري حمد، ارق قواعد الملكية الفكرية( 3)
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الةةذهنا  أي أ  كةةا هةةاح  نتةةاج ذهنةةا حةة  احتكةةار اسةةتغالا هةةذا اينتةةاجالحةة  المةةادي:  -أ

عليةه مة  منفتةة أو ربةح مةادي، وذلةك دةالا مةدا متينةة واالستتماا والتهرف بةه بمةا يتةود 

 ينقضا هذا الح  بفواتها وذلك م  دالا مدا متينة يحددها القانو  ينقضا هذا الح  بفواتها.

الحة  اندبةةا )أو المتنةةوي(: ويتتبةةر هةةذا الحةة  مةة  الحقةةوق التةةا يتمتةةع بهةةا هةةاح  اينتةةاج  - 

له الحمايةة القانونيةة طيلةة حيةاا المبتكةر، وال لليةه. وتاةم الذهنا م  الطلبةة ونسةبة هةذا النتةاج

 ينقضا بوياته، وال يموز التنازا ع  هذا الح  للغير.

 وأنوال هذا النتاج الذهنا يكو  عل  النحو اآلتا:

يا مماالت براءا االدترال: )الفكرا ايبداعية يةا ممةاالت التقنيةة وتتتلة  بمنةتج، أو طريقةة  -أ

ف   لل  حا ماكلة متينة يا أي م  هذه المماالت(.هنع، أو بكليهما،  تؤدي عمليا

ف لرما  بارط أ  تكو  قابلة للتطبي  الهناعا، ومديداف، ومبتكراف. ال يمك  التوها لليه بديهيا

ف للنظام التام واآلدا .  المهنة التادي المطلع. وأ  ال يكو  مدالفا

للدطةوط يضةفا علة  يا مماا الرسوم الهناعية والنماذج الهناعية )أي تركية  أو تنسةي   - 

ف سواء تةم ذلةك باسةتددام اآللةة أو بطريقةة يدويةة، بمةا يةا  ف، أو يكسبه اكالف داها المنتج رونقا

)وكةا ممسةم سةواء ارتةبط بدطةوط أو ألةوا  أو لةم يةرتبط يتطةا  ذلك تهاميم المنسةومات(.

ف يمك  استددامه نغراض هناعية أو حريية( بارط أ  يكو  مديةداف، ومبتكة راف مظهراف داها

 .وغير مدالفة للنظام التام واآلدا 

يا مماالت حماية التهاميم للدوائر المتكاملة: )المنتمات ايلكترونية التا تتكو  م  عناهر  -ج

متهلة بتضها ببتض، أحدهما عنهر ناط، وتاةكا ييمةا بينهةا وهةالت ضةم  مسةم مةادي 

مهةد يكةري مبتكةر، وغيةر متي . وتتد ينتاج دائرا متكاملة(، بارط أ  يكو  أهيالف ونتيمة 

 مألوف.

يا ممةاالت انهةناف النباتيةة المديةدا )اسةتيالد هةنف نبةاتا مديةد أو لكتاةايه أو تطةويره(.  -د

ف بحيث ال تتغير هفاته(.بارط أ  يكو  مديداف  ف، ورابتا  ، ومميزاف، ومتمانسا

أو منةتج أو ددمةة باةرط يا مماا التالمات التمارية )استددام لاارا ظاهرا، لتمييز بضائع  -ه

أ  تكو  ذات هفة يارقة، وأ  ال تكو  م  التالمات التا ال يموز تسةميلها كتالمةة تماريةة 

ف للقانو (.  ويقا

ف كةةةا  نةةةول هةةةذه  -و يةةةا ممةةةاا المؤلةةةف )المهةةةنفات المبتكةةةرا يةةةا اآلدا  والفنةةةو  والتلةةةوم أيةةةا

 المهنفات أو أهمها أو الغرض م  لنتامها(.

يكو  مظهر التتبير عنها بالكتابة، أو الهوت أو الرسم أو التهةوير  )وتاما المهنفات التا

 أو الحركة(.

 .()الكت  والكتيبات، وغيرها م  المواد المكتوبة

 .()المحاضرات الدط  المواعظ

 )المهنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمريا اييمائا(.

 .(غير مرقمة موسيقية سواء كانت مرقمة أوال)المهنفات 

 )المهنفات السينمائية وايذاعية والسمتية والبهرية(.

 م والتهوير والنحت والحفر والتمارا والفنو  التطبيقية والزدريية(س)أعماا الر

 .()الهور التوضيحية والدرائط والتهميمات والمدططات

 .(وانعماا الممسمة المتتلقة بالمغراييات والدرائط السطحية لألرض)
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 .(ج الحاسو  سواء كانت بلغة المهدر أو اآللة)برام

ف للداللة عل  موضول المهنف(. ف ماريا  )عنوا  المهنف لال لذا كا  التنوا  لفظا

 )الموسوعات والمدتارات والبيانات المممتة

 )مقتطفات مدتارا م  الاتر أو النرر أو الموسيق  مرتبة أو منتقاا )ترممة المهنفات(.

 ()ينا  انداء

 ()الرسائا

 ور(ل)أعماا الفلك

ممع هةذه اننةوال محميةة بمومة  قةواني  الملكيةة الفكريةة، وال يمةوز للغيةر اسةتتمالها أو 

حةدد التالقةة، بةي  هةاح  حقةوق استددامها لال  بموايقة الطلبةة، وهنةاك اةروط وضةتها الماةرل 

عقةد حةددها  الماةرل  أوالملكية الفكرية والمستفيد م  هةذا النتةاج الةذهنا، لمةا بمومة  تةرديم، 

 لهذه الغاية.

 المطلب الناني

 التمييز بين حقوق الملكية الفكرية ألعضاء الهيئة التدريبية والطلبة وتنظيمها

كرير م  المامتات تضع تتليمات للملكيةة الفكريةة أو سياسةات الملكيةة الفكريةة أو أنظمةة، 

لتنظيم حقوق الملكية الفكرية يةا المامتةة وتقةوم بتطبيقهةا علة  أعضةاء الهيئةة التدريسةية والطلبةة 

 والتاملي  عل  حد سواء دو  اندذ بالميزات ييما بةي  أعضةاء الهيئةة التدريسةية والةذي يتمةا يةا

سةةواء يةةا المامتةةات المامتةةة بهةةفته عامةةا أو موظةةف وبةةي  الطالةة  الةةذي يتلقةة  ددمةةة التتلةةيم 

الرسمية  أو يتلق  ددمة التتليم بموم  عقد مع المامتات الداهة، وكذلك تطبية  هةذه المامتةات 

النهوم القانونية يا القانو  المدنا وقانو  التما وقةواني  الملكيةة الفكريةة علة  أعضةاء الهيئةة 

ووظيفةة وطبيتةة كةا مة  التامةا  االتدريسية والطلبة علة  حةد سةواء دو  النظةر للة  ميةزات عمة

الدراسةة الميةزات ييمةا بةي  عضةو هيئةة  توضةحوالطال  والتالقة مةع المامتةة ويةا هةذا المطلة  

 التدري  والطلبة يا المامتة وطبيتة هذه التالقة، وكيفية تنظيمها م  التناهر التالية:

 ة عضو هيئة التدريس والطلبة مع الجامعةأوالً: عالق

عضةو هيئةة التةةدري  أو مة  يةا حكمهةم مةة  محاضةري  أو مدرسةي  أو مسةةاعدي يةرتبط 

ا تنطبة  علةيهم قةانو  التمةا يةا مةبحث تدري  أو الموظفي  يا المدتبةرات مةع المامتةة يتقةد ع

 انرد .

هيئةةة التةةدري  هةةا هةةاحبة التمةةا والتامةةا هةةم مةة  يةةا حكةةم أعضةةاء أي أ  المامتةةة 

ف له. لارافويدضتو  نوامر و  ولدارا هاح  التما وتابتا

لذ أ  قانو  التما انردنا قد نم عل  أ  هاح  التما كا اةدم طبيتةا أو متنةوي 

ف أو أكرر مقابا أمر((  .(1)يستددم بأي هفة كانت ادها

ف لهاح  التما  والتاما ))كا ادم ذكراف كا  أو أنر  يؤدي عمالف لقاء أمر ويكو  تابتا

 . (2)مرته وياما ذلك انحداث وم  كا  قيد التمربة أو التأهيا((لوتحت 

  

                                                           

 .1996( لسنة 8( م  قانو  التما انردنا رقم )2المادا )( 1)

 .1996( لسنة 8( م  قانو  التما انردنا رقم )2المادا )( 2)
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ف التما بأنه ))كا مهد يكري أو مسمانا يبذله التامةا لقةاء أمةر سةواء كةا  باةكا  وعر 

 .(1)(دائم أو عرضا أو مؤقت أو موسما(

يتبي  لنا أ  الماةرل انردنةا نظةم التالقةة وميةز التالقةة ييمةا بةي  المامتةة وعضةو هيئةة 

التدري  م  حيث أ  عضو هيئة التدري  هو بالنتيمة عاما، بموم  عقد عما، يتما تحت أمره 

ف له، وعنهر انمر، وأ  التاما عليه أ  يتما سواء بالمهةد  ولاراف ولدارا هاح  التما وتابتا

وأ  المامتةات الرسةةمية تتتبةر عضةةو هيئةةة فكةري أو المسةةمانا، سةواء باةةكا دائةم أو عرضةةا، ال

قواني  وأنظمة التتليم التةالا  التدري  موظف عام بينما عالقة الطال  مع المامتة ال تنظمه سواء

 (4)، وقانو  هيئةة اعتمةاد مؤسسةات التتلةيم التةالا(3)وقانو  المامتات انردنية ،(2)والبحث التلما

 وتتليمات الهيئات التدريسية لكا مامتة م  المامتات.

التالقة ما بي  المامتات الرسمية والطلبة، وماهية التالقة ما لذ لم تبي  هذه القواني  ماهية 

نها مري  عةام يةإ  وبأ  المامتات الرسمية وك بي  المامتات الداهة والطلبة. لال  أنه يمك  القوا

التتليم للطلبة، بينما يتبي  م  التالقة ييما بةي  الطلبةة والمامتةات الداهةة التتليم ييها يكو  ددمة 

 ها طبيتة عقدية لتقديم ددمة التتليم للطلبة.

 نانياً: طبيعة القوانين التي تحكم عضو هيئة التدريس والطلبة: 

يرتبط عضو هيئة التدري  يا المامتةات الرسةمية بتقةد بمومة  نظةام الددمةة المدنيةة أو 

يا المامتات الرسمية  هو بحكةم الموظةف  المامتات، ويتتبر عضو هيئة التدري ي  وأنظمة قوان

ف(( ))وقةرارات محكمةة  (5)التام وهذا ما استقرت عليه كرير م  قةرارات محكمةة التةدا التليةا سةابقا

 .(6)التمييز انردنية((

وتنطبةة  عليةةه القةةواني  المتتلقةةة بنظةةام الددمةةة المدنيةةة، أمةةا عضةةو هيئةةة التةةدري  يةةا 

أعضةاء المامتات الداهة يإنه يتتاقد مع المامتات بمومة  عقةد وضةم  اةروط، وبالنتيمةة يةإ  

الهيئة التدريسية سةواء يةا المامتةات الرسةمية أو المامتةات الداهةة وييمةا يتتلة  بحقةوق الملكيةة 

ظمتها قواني  الملكية الفكرية والقانو  المدنا وقانو  التما،  كو  هناك رابطة عقدية الفكرية قد ن

ويتمةةا لديةةه، ومة  مهةةام عضةو هيئةةة التةدري  التمةةا لةدج أمةةره ولاةرايه ولدارا هةةاح  التمةا، 

 بأمر، مهما كا  نول المهد الذي يبذله يكري أو مسمانا. 

مةةا بةةي  المامتةةات الرسةةمية ملكيةةة الفكريةةة ال يومةةد أي قةةانو  يةةنظم حقةةوق ال ةبينمةةا الطلبةة

 الطلبة، وقامت المامتات بوضع تتليمات ال تستند لل  أي أسا  قانو .بي  ووالداهة 

  

                                                           

 .1996( لسنة 8( م  قانو  التما انردنا رقم )2)المادا ( 1)

 وتتديالته. 2009لسنة  (23التالا والبحث التليم رقم ) قانو  التتليم( 2)

 وتتديالته. 2009( لسنة 20قانو  المامتات انردنية رقم )( 3)

 وتتديالته. 2007( لسنة 20قانو  هيئة اعتماد مؤسسات التتليم التالا رقم )( 4)

هو بحكةم الموظةف التةام وعريةت عريت محكمة التدا التليا سابقاف عضو هيئة التدري  يا المامتات الرسمية ( 5)

الموظف التام بمناسبات كريرا وقضاؤها مستقر يةا هةذا الاةأ  علة  أ  الموظةف التةام هةو كةا اةدم يتهةد لليةه 

 (.83ي182( و)72ي73قم ر ربتما دائم يا ددمة مري  عام تديره الدولة أو أحد أادام القانو  التام قرا

الموظةف التةام بالاةدم الةذي يتهةد لليةه بتمةا دائةم يةا ددمةة مرية  )عريةت )قرار محكمة التمييز انردنيةة ( 6)

 .((109ي1975تديره الدولة أو أحد انادام ايقليمية أو المؤسسات التامة )رقم 
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 نالناً: اختالف طبيعة النشاط: 

بمار  عضو هيئة التدري  يا المامتات وظيفته كمدر  وباحث وأعماا لدارية أدةرج 

مكلف بها بموم  ما تقتضيه طبيتةة التمةا والقةواني  واننظمةة والتتليمةات وتحةت أمةره هةاح  

ف لهاح  التما يا كا ما يقوم به، وم  مهامه  ف يا المامتة وم  التما ولارايه ويكو  تابتا أيضا

ف ضم  الوهف الو ظيفا البحث التلما، سواء كا  ذلك يا المامتةات الرسةمية أو الداهةة. وويقةا

 للقواني  واننظمة والتتليمات.

بينما الطلبة يا المامتات انردنيةة يلتحقةو  بالمامتةات للحهةوا علة  ددمةة التتلةيم ولةه 

 حقوق عل  المامتات وعليه التزامات ولك  هذه الحقوق أهمها ددمة التتلم. 

 المقابل الذي يتلقاه كل من الجامعة وعضو هيئة التدريس والطلبة: رابعاً:

يتتبر عضو هيئة التدري  موظف عام الذي يتما يةا المامتةات الرسةمية، ويتلقة  مقابةا 

ف لألنظمة والتتليمات المطبقة يا هذه المامتات.  عمله أمر ع  عمله ويقا

وضم   الوهف الوظيفا ومة  بالتما كتضو هيئة تدري  لددمة المامتة مقابا أ  يقوم 

 ضمنها البحث التلما.

ف يإنه يتما ويتلق  مقابا عمله أ مةر،  أما عضو هيئة التدري  يا المامتات الداهة أيضا

ومةة  ضةةمنها البحةةث وياةةما هةةذا انمةةر مميةةع مةةا يقةةوم بةةه مةة  أعمةةاا ضةةم  الوهةةف الةةوظيفا، 

 التلما.

بينما الطلبة، يلتحقو  بالمامتات الرسمية للحهوا عل  ددمة التتليم، والتتلم، وللحهوا 

عل  مؤهالت واهادا وكفاءا لمسار متةي  مة  مسةارات المامتةة وتدههةاتها، ويةديع رسةوم قةد 

 رمزية، أو تكو  مضاعفة ومراا ذلك البرامج الموازية.تكو  

هةا علة  رسةوم مة  الطلبةة وهةا رسةوم تحيةإ  هةذه المامتةات وأما المامتات الداهةة 

ف للحهوا  عل  ددمة التتلم، والحهوا عل  اهادا مقابا التسميا ورسوم الساعات المتتمدا أيضا

ذلةك لحامتةةه لليهةا لاللتحةةاق بسةةوق التمةا، وأ  طلبةةة الدراسةات التليةةا يةةديتو  مقابةا هةةذه الددمةةة 

تكلفة م  أما ايعةداد والتحضةير لهةذه ولغايات البحث التلما ورسائا المامستير والدكتوراه كا  

الرسائا أو انطروحات حت  ااتراك المكتبة يديتها الطال  وها بمقابا، وكذلك رسوم المامستير 

وأطروحات الدكتوراه وتكاليف لعدادها ومناقاتها. وطباعتها عل  حسابه الدام، وكذلك مااريع 

 التدرج.

ي  متاملةة عضةو هيئةة التةدري  والطلبةة يةا يتبي  لنا مما سب  أنه هناك يارق كبيةر مةا بة

المامتةات مة  حيةةث طبيتةة التمةا والتالقةةة وانمةور والددمةة وال يمةةوز أ  يتامةا الطلبةة بةةنف  

متاما عضو هيئة التدري  يا مماا البحث التلما وحقوق الملكية الفكريةة ننةه هنةاك يةارق يةا 

ف عة  اآلدةر انس  وطبيتة عما ونااط كا منهمةا لذ يمة  يكةو  هنةاك تن ظةيم لكةا منهمةا مدتلفةا

 لألسبا  التا تم ذكرها.
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 المبح  الناني

 في حقوق الملكية الفكرية للطلبة واستغالله وانقضاؤهوأحكام حقوق الجامعة  قواعد

نظةةم الماةةرل انردنةةا حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة نعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية يةةا المامتةةات 

يدضتو  لتقد التما، وذلك ضةم  القةانو  المةدنا يةا المةادا الرسمية والداهة عل  اعتبار أنهم 

 .(2)(20وقانو  التما انردنا يا المادا ) منه (1)(820)

 .(3)مت حقوق الملكية الفكريةظح  المؤلف انردنا يقد ن( م  قانو  حماية 6وأما المادا )

يقد نظمت التالقة ييما بي  التاما المبتكر وهةاح  التمةا  (4)أما قانو  براءات االدترال انردنا

 ( منه.5يا الفقرا جيد م  المادا )

وبةةي  الماةةرل انردنةةا حقةةوق التامةةا وهةةاح  التمةةا يةةا حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة وذلةةك 

ضةةم  الرابطةةة التتاقديةةة وهةةا عقةةد التمةةا وحةةدد حقةةوق كةةا منهمةةا، ويدتلةةف وضةةع الطلبةةة يةةا 

وضةةع الطلبةةة يةةا المامتةةة وعالقتةةه بهةةا ووضةةع  المدتلفةةة ييمةةا بةةي  لقانونيةةة المامتةةات والمراكةةز ا
                                                           

 والتا تنم عل  ما يلا:  1976( لسنة 43( م  القانو  المدنا انردنا رقم )820المادا )( 1)

لذا  -يال يح  لهاح بالتما ييه لال يا انحواا اآلتية: أ مديد أرناء عملهلذا وي  التاما لل  ادترال أو اكتااف : 1

لذا اتف  يا التقد هراحة عل  أ  يكو  لةه الحة  يةا كةا  -التما المتف  عليه تستهدف هذه الغاية.  كانت طبيتة 
التمةا تحةت  لذا ت وها التاما لل  ادتراعه بواسطة ما وضته هاح  -ما يهتدي لليه التاما م  ادتراعات. ج

 يده م  مواد أو أدوات أو مناآت أو أية وسيلة أدرج الستددامه لهذه التناية. 

ماز للتاما أ  يطال  بمقابا اقتهادية كبيرا : عل  أنه لذا كا  لالدترال أو االكتااف يا الحاالت السالفة أهمية 2

   متونة. دام تراع  ييه مقتضيات التدالة كما ويراع  ييه ما قدمه هاح  التما م

 والتا تنم عل  ما يلا:  وتتديالته  1996( لسنة 8( م  قانو  التما انردنا رقم )20المادا )( 2)

ف بينهمةا ييمةا يتتلة تحدد حقوق الملكية الفكرية لكا م  هاح  التما و -أ بأعمةاا هةاح   التاما باالتفاق دطيا
للة  هةذا لتاما دبرات هاح  التما أو متلوماته أو أدواته أو مواده انوليةة يةا التوهةا التما لذا استددم ا

 االبتكار. 
تكو  حقوق الملكية الفكريةة للتامةا لذا كةا  حة  الملكيةة الفكريةة المبتكةر مة  قبلةه ال يتتلة  بأعمةاا هةاح   - 

التما ولم يستددم دبرات هاح  التما أو متلوماته أو أدواته أو مواده انولية يا التوها لل  هنا االبتكةار 
 ما لم يتم دطياف عل  غير ذلك. 

 وتتديالته نهت عل  ما يلا:  1992( لسنة 22المؤلف انردنا رقم )ح   ( م  قانو  حماية6المادا )( 3)

ف علة   -أ لذا تم ابتكار المهنف لحسا  ادم آدر يإ  حقوق التأليف تتود للمؤلف المبتكر غةال لذا اتفة  دطيةا
 غير ذلك. 

ف  عل  الرغم مما ورد يا الفقرا )أ( م  هذه المادا ويا أي قانو  آدر، لذا ابتكر التاما أرناء -  استددامه مهنفا
ف بأناةطة أو أعمةاا هةاح   التمةا أو اسةتددم يةا سةبيا التوهةا للة  ابتكةار هةذا المهةنف دبةرات أو متتلقا

تحةةت تهةةريه، يةةإ  حقةةوق التةةأليف تتةةود متلومةةات أو أدوات  أو آالت أو مةةواد هةةاح  التمةةا الموضةةوعة 
 الفكري للتاما لال لذا أنف  دطياف عل  غير ذلك. لهاح  التلم مع مراعاا المهد

حقوق الملكية الفكرية للتاما لذا كا  ح  الملكية المبتكر م  قبلةه ال يتتلة  بأعمةاا هةاح  التمةا ولةم تكو   -ج
يا التوهةا للة  هةذا االبتكةار مةا  يستددم التام دبرات هاح  التما أو متلوماته أو أدواته أو مواده انولية

 اف عل  غير ذلك.لم يتف  دطي

وتتديالتةه علة  أنةه  1999( لسةنة 32انردنةا رقةم )( مة  قةانو  بةراءات االدتةرال 5مة  المةادا )الفقرا )ج( ( 4)

 لبرازه عل  النحو اآلتا: يكو  الح  يا منح
لهاح بالتما لذا كا  االدترال الذي توها لليه التاما أ رناء استددامه يتتل  بأناطة هاح  التما أو أعماله ج: 

 أو متلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تهرياته وذلك ما لم يتف  دطياف عل  غير ذلك. 
دم يةةا سةةبيا ولةةم يسةةتد ا أو أعمالةةهللتامةا لذا كةةا  االدتةةرال الةةذي توهةةا لليةةه ال يتتلةة  بأناةةطة هةةاح  التمةةد: 

التوها لل  هذا االدترال دبرات هاح  التما أو متلوماته أو أدواته أو مواده انولية الموضوعة تحةت تهةريه 
 .(يا التوها لهذا االدترال ما لم ينف  دطياف عل  غير ذلك
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القانونا وعالقته يا المامتة عالقة تتاقدية عل  أسا  عقد التما،  هومركز التدريساعضو هيئة 

 وانمر، وتحت أمره ولاراف وتبتية هاح  التما ومة  ضةم  مهامةه الوظيفيةة البحةث التلمةا.

ه التالقات بموم  عقد التما، ونظام الددمة المدنية، وحقةوق الملكيةة ا وحدد المارل انردنا هذ

 لفكرية لكال الطريي  ووضع لها قواعد وأحكام.

ال يمكةة  تطبيةة  نفةة  القواعةةد وانحكةةام أمةةا حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة يةةا المامتةةات يإنةةه 

المتتلقةةة بتضةةو هيئةةة التةةدري  علةة  الطلبةةة يةةا المامتةةة الدةةتالف التالقةةة، والمراكةةز القانونيةةة 

ف. القانونية، والنااط  ف كليا  وطبيتة التقد، ومميتها مدتلفة ادتاليا

لال أ  هناك قواعد و أحكام يمك  وضةتها لترتية  التالقةة مةا بةي  الطلبةة والمامتةات يةا 

 يا:حقوق الملكية الفكرية والتا سنتناولها 

 والطلبة يا الملكية الفكرية.: قواعد وأحكام حقوق المامتة انواالمطل  

 والمطل  الرانا: قواعد وأحكام استغالا حقوق الملكية الفكرية للطلبة وانقضاؤها.

 المطلب األول

 قواعد وأحكام حقوق الجامعة والطلبة في الملكية الفكرية

يا المامتةات يمك  تقسيم حقوق الملكية التا يتوها لليها الطلبة دالا التحاقهم بالدراسة 

تةؤوا  لمة لل  عدا هور وعل  ضوء كا هورا م  هذه الحقوق يإ  هناك قواعد وأحكام تحكةم 

بقواني  الملكية الفكرية التا وعواما امتالك المامتة لهذه الحقوق لذا ما تم االستئنا  ه الحقوق ذه

ف تنسةة  للةة  المبتكةةر أو المبةةدل أو  تةةنظم هةةذه الحقةةوق مةةع التلةةم بةةأ  حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة دائمةةا

 المدترل أو المكتاف ما يتوها لليه وهذه الهور عل  النحو اآلتا:

 الملكية الفكرية المبتكرة قبل االلتحاق بالجامعة:  .1

م  ح  الطلبة تسميا أي حقوق ملكية يكرية توهةلوا لليهةا قبةا التحةاقهم بالمامتةة، لذ ال 

وال يحة  للمامتةات مطالبةة الطالة  بةه، مةا لةم يتفة  علة  يرتبط هذا التما أو االبتكةار بالمامتةة، 

 والمطالبةة بحقةوق استغالله م  قبا المامتة ومة  حقةه أ  يحةتفظ بةالحقوق المتنويةة لهةذا االبتكةار

ف   .مالية أيضا

 الملكية الفكرية التي بدأ فيها الطالب قبل دخول الجامعة ولم تنجز:  .2

وليسةت ناتمةة عة  تتتبر هذه الحقوق م  ح  الطالة  لذ أنهةا ال تةرتبط بالتمليةة التتليميةة 

 ودراسةةته يةةا المامتةةة، وأ  علةة  الطالةة  أ  يفهةةح للمامتةةة عةة  هةةذه انعمةةاا المبتكةةرا،عملةةه 

للمحايظةةة علةة  حقوقةةه ويةةا حالةةة لنمةةاز هةةذا التمةةا، وباالتفةةاق مةةع المامتةةة علةة  اسةةتغالا هةةذا 

ف باالتفاق االبتكار مع احتفاظه بالحقوق المتنوية  .والحقوق المالية أيضا

 الملكية الفكرية الحرة )االبتكار الحر(: .3

و ادتةةرال أو أقةةد يتوهةةا الطالةة  ودةةالا يتةةرا التحاقةةه بالمامتةةة للةة  ابتكةةار أو لبةةدال 

يةال يحة  وهو منقطع الهلة هةذا االبتكةار باةكا كامةا عة  تدههةه يةا المامتةة، اكتااف حر، 

االستئنا   للمامتة مطالبة الطال  بتسميا هذا االبتكار ننه ال يتتل  بالمامتة وتدههه، ويمك 

 م  قانو  التما انردنا بذلك. (1)(20ي7بالمادا )

                                                           

 .1996( لسنة 8( م  قانو  التما انردنا رقم )20الفقرا ) ي( 1)

))تكو  حقوق الملكية الفكرية للتاما لذا كا  ح  الملكية الفكرية المبتكر م  قبلةه ال يتتلة  بأعمةاا هةاح  التمةا 
مةا لةم يةتم ولم يستددم دبرات هاح  التما أو متلوماته أو أدواته، أو مواده انولية يا التوها لل  هةذا االبتكةار 

 دطياف عل  غير ذلك((.
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لذ أ  حقةةوق الطلبةةة يةةا هةةذا االبتكةةار تربةةت لةةه، مةة  حقةةوق ماديةةة أو متنويةةة وال يمةةوز 

للمامتة مهادرتها، لتدم قيام المامتة بتمويا هذا النول م  االبتكةارات إلذ يةرج مانة  مة  الفقةه 

ا عل  عدم مواز االتفاق بي  المبتكر والمامتة عل  كا ما يهتدي  عليه المبتكةر مة  ابتكةارات حةر 

هالح المؤسسة انكاديمية لما ييه م  مهادرا لحقوق المبتكر وأ  هذا الارط يا عقةد التمةا ها 

 .(1)يتتبر م  الاروط التتسفية((

ويرج الباحث أ  أيلولة االبتكار انكاديما الحر م  قبا الطلبة هةو حة  لةه كةو  القةواني  

ي  لهةاح  التمةا إوتدضةع التا نظمت هذا الح  بالنسبة للتاما قد أعطت هذا الح  للتامةا ولة

ف للمبتكر((  .(2)للقواعد التامة كونه ح  دالها

 حقوق الملكية الفكرية التي يتوصل إليها الطالب عرضياً: .4

قد يتوها الطال  لل  لبةدال أو ابتكةار أو ادتةرال أو اكتاةاف عرضةا أرنةاء التحاقةه يةا 

ف بالوهوا لل  ابتكار متةي ،  الدراسة يا المامتة، وبدو  تمويا م  المامتة ودو  أ  يكو  مكلفا

أو مةة  دةةالا بحةةث متةةي ، أو ماةةرول بحرةةا متةةي ، وال دادةةالف يةةا نطةةاق دراسةةته. وال أ  تكةةو  

 ته تؤدي لل  هذا االبتكار الترضا. طبيتة دراس

ف هةةا حةة  للطلبةةة ن  مهةةادرتها لهةةذه  وهةةذا النةةول مةة  االبتكةةارات أو االدتراعةةات أيضةةا

ت يةةةا أي وريقةةة مةةا بةةي  الطلبةةةة وردالحقةةوق مدالفةةة للقواعةةد التامةةةة وهةةا اةةروط تتسةةفية لذا 

 والمامتة. 

 ابتكارات الملكية الفكرية المدعومة خارجياً:  .5

تطرح كرير م  المؤسسةات والهيئةات التتليميةة ايقليميةة والدوليةة دعةم نبحةاث وماةاريع 

أبحاث ليسةتفيد منهةا الطلبةة ولتاةميع البحةث التلمةا، واالبتكةار واالدتراعةات وايبةدال، وتتطةا 

موائز وحوايز مالية، وعادا ما يتقدم كرير م  الطلبة للحهةوا علة  هةذه الحةوايز والةدعم، عليها 

ف للطلبةة وهةم علة  مقاعةةد الدراسةة، يةا مرةا هةذه الحةاالت يةإ  حقةةوق والتة ف دارميةا ا تتتبةر دعمةا

وهةا الطالة  لالبتكةار أو ت مةا ذايدرسةو  لةدج مامتةة أدةرج يةإالملكية الفكرية ول  كا  الطلبةة 

تقديم بحث أو ادترال تكو  للطالة  أو ماةاركة مةع المهةة الداعمةة، ن  الطلبةة لةم يسةتفيدوا مة  

ف أو اسةتتماا المدتبةرات أو المام الت. أو المةواد أو تلقةيهم أي اآلتة التا ينتسبو  لليها سوءا ماديا

المطالبةة بةأي حة  مة  حقةوق نتمةا لليهةا الطلبةة ينفقات مقابا عملهم هذا، وال يح  للمامتة التا 

 الملكية الفكرية التا تم التوها للهيا م  دعم مهة دارمية والتمويا دارما. 

 ات واالختراعات واإلبداعات واألبحا  المدعومة من الجامعة:االبتكار .6

ف للتتليمةات التةا تهةدرها لةذلك  تدعم المامتات انردنيةة ماةاريع أبحةاث أو لبةداعات ويقةا

وتقدم حوايز ودعم لطلبتها ويكو  مهدر التمويا دادلا، ويكو  للمامتة دور رئيسةا يةا ومةود 

مدههات مالية، للطلبة، يا هةذا الممةاا، وتهية   وتدهم المامتاتهذه المااريع وانبحاث، 

له اندوات ومواد أولية، وباالستئنا  بالقانو  المدنا انردنا وقانو  حماية ح  المؤلةف وقةانو  

حقوق الملكية الفكرية يا مرا هذه الحاالت تتود للمامتة  قواني براءات االدترال وقانو  التما و

ف  ، هذا التتاو  البحرا المدعوم م  المامتة م  ح  المامتة، أ  عل  غير ذلك ما لم يتم يتف  دطيا

 يكو  االبتكار باسم المامتة. 

                                                           

، 2003، دار المليةا  الحقوقيةة، بيةروت، لبنةا ، 1االدترال، ملكيةة هةناعية وتماريةة، طمغبغ ، نتيم. براءا ( 1)
 .118م 
، 2003مطبتة مامتة القاهرا والكتا  المامتا، القاهرا، )ط.بال(،  –زكا، محمود مماا الدي ، قانو  التما ( 2)

 .421م 
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 مشاريع التخرج:  .7

مادا ماةرول بحةث التدةرج، هةا مةادا مومةودا ضةم  الدطةة الدراسةية لكةا برنةامج مة  

ماةرول بحةث التدةةرج يةا أي ممةاا مةة   وقةد يكةةو بةرامج  الدراسةة لنيةا درمةةة البكةالوريو ، 

سواء ما يتبةع منهةا لقةانو  حمايةة حة  المؤلةف أو قةانو  بةراءات مماالت حقوق الملكية الفكرية، 

االدتراعات، وتتم هذه المااريع تحةت لاةراف عضةو أو أعضةاء هيئةة تدريسةية يقةوم الطالة  أو 

ا الماةةرل ويكةةو  دور هةةذ الماةةرف بادتيةةار الموضةةول، ويسةةاعد الماةةرف الطالةة  علةة  لنمةةاز

المارف ايراةاد والتوميةه، والمسةاعدا يةا تهةحيح مسةار الماةرول وتاةميع وتحفيةز الطالة ، 

وعل  الطال  أ  يقوم بإعداد موضول أو عنوا  الماةرول ولاةكالياته واتدةاذ القةرارات المتتلقةة 

بتكةار يةا كونهةا ماةاريع ال ترقة  للة  مسةتوج االبالمارول والبحث المهةادر. وهةذه الماةاريع 

غالبيها يإننا أرج أ  ال حقوق ملكية يكريةة عليهةا وال ومةود دةالف علة  حة  الملكيةة ييمةا بةي  

 المامتة والطال .

 : ائل الماجستير وأطروحة الدكتوراهحقوق الملكية الفكرية في رس .8

لعداد رسالة المامستير أو أطروحة الدكتوراه عادا ما تكو  م  متطلبات الدطة الدراسةية 

ا درمةةة المامسةةتير أو الةةدكتوراه. لذ ينهةةا الطالةة  دراسةةته التليةةا، بتقةةديم رسةةالة مامسةةتير أو لنيةة

أطروحةةة دكتةةوراه، وهةةذه الدراسةةات يةةديع الطالةة  مقابةةا تسةةميلها رسةةوم، السةةاعات المتتمةةدا، 

والتسميا، والمناقاة واياراف وغيرها، ويقوم الطالة  بادتيةار التنةوا  واياةكالية والماةرف، 

الطال  بالبحث ع  المرامع والمهادر لدراسته. وعادا ما يستتي  بالمكتبةة، ولكة  بتةد أ   ويقوم

يقوم بديع رسوم االاتراك يا المكتبة، أي أ  مميع تكلفةة ولعةداد رسةالة المامسةتير أو أطروحةة 

 الدكتوراه يكو  الطال  هو المسؤوا عنها.

يكةو  ايراةاد والتوميةه، وتدهةيم وقةت للطالة  لاللتقةاء متةه، أما دور المارف يإنةه 

ومسةةاعدته وتهةةحيح مسةةاره، وتاةةميته وتحفيةةزه وال يتةةددا يةةا ادتيةةار الموضةةول أو تحديةةد  

لةة ، وال ياةاركه يةةا االطأو البحةث عةة  المهةادر كونهةا مةة  مهةام اياةكالية أو اتدةاذ القةةرارات 

بةةت للطالةة  حقةةوق الملكيةةة تر، ولطالةة  والماةةرفلعةةداد البحةةث، يةةإذا ربةةت هةةذا الةةدور لكةةا مةة  ا

 الفكرية له.

المارف لل  المساهمة واالاتراك مع الطال  يا هةذه الدراسةات ينةتج أما لذا تتدت مهمة 

 للمامتات والمارف والطال . حقوق

 .(1)لذ تبنت بتض أنظمة حقوق الملكيةة الفكريةة والهةناعية يةا بتةض المامتةات التربيةة

 .(2)( م  قانو  حماية م  المؤلف انردنا((35وكذلك المادا )

  

                                                           

 (.12نظام حقوق الملكية الفكرية والهناعية، مامتة البحري  )مادا ( 1)

 .13حماية حقوق الملكية الفكرية، كلية الط ، دامتة المنويية، م  -
 .5الدليا لل  سياسات الملكية الفكرية يا مامتة الدمام، م  -

 (.35، المادا )1992( لسنة 22قانو  حماية ح  المؤلف انردنا رقم )( 2)

كةةا مةةنهم يةةا المتةةألف لذا ااةةترك أكرةةر مةة  اةةدم يةةا تةةأليف مضةةيف واحةةد بحيةةث ال يمكةة  يهةةا نهةةي  )أ( 
ف مالكي  للمهنف بالتساوي، لال لذا اتفقوا عل  غير ذلك((.  ييتتبرو  مميتا
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 المطلب الناني

 قواعد وأحكام انتقال واستغالل حقوق الملكية للطلبة من قبل الجامعة وانقضاؤها

 تنم كاية تتليمات وأس  حقوق الملكية يا المامتات انردنية عل  حقها يا كاية أنةوال

حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة التةةا يتوهةةا لليهةةا الطلبةةة أو قةةاموا بتملهةةا دادةةا المامتةةة أو انبحةةاث أو 

أو رسةةائا المامسةةتير أو  أطروحةةة الةةدكتوراه بمومةة  هةةذه النهةةوم تهةةبح المامتةةة الدراسةةات 

لهةةا الحةة  بتسةةميلها أو ليةةداعها أو اسةةتغاللها أو اسةةتتمالها أو هةةاحبة الحةة  علةة  هةةذه الحقةةوق 

رف بها دو  أسا  قانونا هحيح، وبالرغم م  أ  كرير م  هذه الحقوق ال يموز أهةالف أ  الته

تنتقا ملكيتها أو حقوقها للمامتة لتدم أحقية المامتة يا هذا الح  ولتةدم ومةود قةانو  أو نظةام أو 

 تتليمات تستند لل  أسا  قانونا تنتقا بمومبه هذه انعماا. 

تسةمح ومود قواعد وأحكام ية يكرية للمامتات يا حالة انها أ  ما ينتقا م  حقوق ملك

لح  الذي ينتقا هو الح  المالا يقط أما الحقوق المتنوية يتبق  بانتقاا هذا الح  للمامتة يإ  هذا ا

انتقةاا واسةتغالا قواعةد وأحكةام  :ح  االبتكار. وسنتناوا يا هذا المطل  يا البنةد انوالهاح  

ف:   كيف ينقضا هذا الح .حقوق الملكية الفكرية للطلبة وهو الح  المالا ويا رانيا

 قواعد وأحكام انتقال استغالل حقوق الملكية الفكرية للطلبة:أوالً: 

بينةت كايةة حقةوق الملكيةة الفكريةة كيفيةة انتقةاا واسةتغالا هةذه الحقةوق بةالنم عليهةا يةةا 

يةا التنقةا واالسةتغالا مة  المبتكةر ة، ويا حالة عدم لتبال القواعد وانحكةام قواني  الملكية الفكري

لل  المامتة، وهو الح  المالا الذي نتنيه يةإ  ممةرد تنةازا المبتكةر علة  نمةوذج تنةازا ال يكفةا 

العتبار أ  هذا الح  المالا قد انتقا لل  المامتة ولنما وضع المارل قواعةد وأحكةام انتقةاا الحة   

لل  المامتةة، ويتتبةر بةاطالف وسةنتناوا كةا نةول مة  أنةوال الملكيةة الفكريةة وكيفيةة انتقالهةا المالا 

 واستغاللها.

 التنازل عن حق المؤلف:  -1

عل  أنوال مة  التنةازا عة  حقوقةه  (1)( م  قانو  حماية ح  المؤلف انردنا9تنم المادا )

 المالية بالطرق التالية: 

 تأمير المهنف. .أ

 بيع المهنف. . 

 ( م  القانو  نفسه.11ح  الترممة )المادا ) لعطاء .ج

 ( م  القانو  نفسه.28عقد االاتراك يا المادا ) .د

 ( م  القانو  نفسه.8عقد النار يا المادا ) .ه

ف للمادا ) ف، ويحدد ييه هراحة وبالتفهةيا13وياترط يا هذه التقود ويقا  ( أ  يكو  مكتوبا

يةا حالةة ومةود  ه ومدا االستغالا ومكانهكا ح  يكو  محالف للتهرف مع بيا  مداه والغرض من

هورا م  الهور التا يح  ييها للمامتة ملكية حة  االسةتغالا المةالا لحة  المؤلةف مة  الطلبةة، 

ف، ويحدد ييه هراحة وبالتفهيا كا يإنه يم   أ  يقع ضم  هذه التقود وأ  يكو  هذا التقد مكتوبا

توزيةع، وبيةا  مةداه والغةرض منةه ومةدا ح  محالف للتهرف م  تأمير، وبيع، وترممة، وناةر، و

االسةةتغالا ومكانةةه، كةةأي عقةةد آدةةر يمةة  أ  يسةةتويا كايةةة أركةةا  التقةةد واةةروطه وممةةا أومبةةه 

                                                           

 .1992( لسنة 22( م  قانو  حماية ح  المؤلف انردنا رقم )18( و)13( و)11( و)9( و)8المواد )( 1)
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القانو ، ولال كا  التقد باطالف، وال ياما هةذا التقةد التنةازا عة  الحقةوق المتنويةة للطلبةة، ويمة  

ف ليدال هذه المهنفات لدج دائرا المكتبة الوطنية.  أيضا

 التنازل عن براءات االختراع:  -2

التنةةازا عةة  بةةراءا  (1)أعطةة  الماةةرل لهةةاح  بةةراءا االدتةةرال يةةا القةةانو  انردنةةا

( وهةذا يسةم  21االدترال أو التتاقد عل  الترديم للغير باستغاللها، يا الفقرا ) ( م  المةادا )

للةوزير يةا حالةة كةو  ييهةا لمبةاري، يمةنح الترديم االدتياري، وهناك حاالت يكو  الترديم 

البراءا ضرورا لألم  القوما أو لحاالت طارئة أو للمنفتة التامة أو عدم استغاللها م  قبةا مالةك 

البةةةراءا وااةةةترط الماةةةرل يةةةا حالةةةة التنةةةازا عةةة  بةةةراءا االدتةةةرال أو التتاقةةةد علةةة  التةةةرديم 

ف، أي بمومةة  عقةةد دطةةا المةةادا )االدتيةةاري ءات االدتةةرال ( مةة  نظةةام بةةرا50. أ  يكةةو  مكتوبةةا

 ولمدا حددها المارل.  (2)انردنا

 الرسم الصناعي والنموذج الصناعي:  -3

أعط  المارل انردنا لمالك الرسم الهناعا أو النموذج الهةناعا حة  نقةا ملكيةة هةذه 

ذلةةك بمومةة  عقةةد دطةةا يةةتم تسةةميله لةةدج  الرسةةوم أو النمةةاذج أو التنةةازا عنهةةا للغيةةر، أ  يكةةو 

 .(3)( م  قانو  الرسوم الهناعية والنماذج الهناعية16( و)15المسما يا المادا )

أ  يسةتويا هةذا التقةد أركانةه واةروطه ومةداه وبموم  عقةد دطةا ذلك أ  يكو  ومتن  

هةةا الحةة  يةةا ومكانةةه والمقابةةا، ويةةتم تسةةميله وأال ترتةة  عليةةه الةةبطال  ويحةة  للمامتةةة لذا ربةةت ل

يا لبرام عقةد مةع  التا تم ذكرها يا ح  م  حقوق الرسم الهناعا أو النموذج الهناعا الهور

الطالةة  علةة  ملكيةةة االسةةتغالا المةةالا لهةةذا الرسةةم أو النمةةوذج ضةةم  عقةةد، محةةدد مدتةةه، ومكانةةه، 

ف عل  حقوق طريا التقد.  والغاية، ويتم تسميله حفاظا

 التصاميم للدوائر المتكاملة:  -4

ما يتوها لليةه الطلبةة يةا ادتراعةاتهم أو ابتكةاراتهم أو لبةداعاتهم للمامتة الح  يا تملك 

الهةور  للدوائر المتكاملة بارط أ  تكو  م  يا حقوق الملكية الفكرية لذا كانت متتلقة بالتهاميم

 .(4)التا يح  ييها للمامتة هذا التملك ولك  ضم  قانو  حماية التهاميم للدوائر المتكاملة

( حة  اسةتغالا التهةاميم 16( قد أمازت نقا الملكية للتهاميم، والمةادا )14لذ أ  المادا )

ف لةةدج المسةةما يةةا وزارا الهةةناعة والتمةةارا  ويحةةدد ذلةةك علةة  أ  يةةتم تسةةميا هةةذا التنةةازا دطيةةا

 بموم  عقد وياترط أ  تتواير أركانه واروطه ومدته ومداه ومداه المكانا. 

 األصناف النباتية الجديدة:  -5

يا حالة انتقةاا أو االسةتغالا أو التةرديم للهةنف يوم  قانو  حماية انهناف النباتية 

دطةا وذلةك يةا  عقةد المحما أ  يكو  هذا االنتقاا أو االستغالا أو الترديم أ  يكو  بمومة 

ف ويتم تسميله يا 20( و)19المواد )  وزارا الزراعة. (، وااترط المارل أ  يكو  التقد دطيا

                                                           

 .1999( لسنة 32( م  قانو  براءات االدترال انردنا رقم )21الفقرا ) ي( 1)

 .2001( لسنة 97( م  نظام براءات االدترال انردنا رقم )50المادا )( 2)

 .2000( لسنة 14( م  قانو  الرسوم الهناعية والنماذج الهناعية رقم )16( و)15المادا )( 3)

 .2000( لسنة 10( م  قانو  حماية التهاميم للدوائر المتكاملة )16( و)14المواد )( 4)
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حقوق الملكية الفكرية لألهناف النباتية المديدا يةا وبناء عل  ذلك يإ  تنازا الطال  ع  

الملكيةة الفكريةة أ  يكةو  بمومة  عقةد دطةا  حالة ربوت ح  المامتةة يةا هةذا النةول مة  أنةوال

 ويسما ويقتهر ذلك يقط عل  الح  المالا.

لعداد أس  أو تتليمةات لحفةظ المامتةة يةا  يا حالةيرج الباحث أ  هناك لمراءات يم  

 انس  التالية:  حقوقها يا الملكية الفكرية التا يتوها لليها الطلبة أ  تراعا

مدج أحقية المامتة بتملك واستغالا ونقا ملكيةة حقةوق الفكريةة مة  قبةا الطالة  للمامتةة  .1

 وحاالتها وهورها.

ف لمةا أ  يتم لبرام عقد يةا حة  المامتةة يةا الملكيةة الفكر .2 يةة والطلبةة علة  نةول الحة  ويقةا

 يا هذا التقد مع بيا  أركانه واروطه، ونول التقد. ااترطه المارل

لذ أ  التقود التا ترد عل  الملكية الفكريةة متتةددا، وهةا عقةد الناةر، والترممةة، وانداء 

 اري.التلنا، وعقد البيع، وعقد الترديم االدتياري وعقد االستغالا، وعقد الترديم ايمب

وأ  ياما هذا التقد الدطا بيا  مداه، والغرض منه، ومدا االستغالا ومكانةه، ومة  هةذه 

 القواني  اعتبرت عدم ومود عقد يرت  عليه البطال  وأ  يتم تسميا هذا التقد. 

أ  يتم االحتفاظ بسمالت داهة بهذه التقةود للمحايظةة علة  حقةوق الطلبةة بمةا يتةأن  مة   .3

 أو التتليمات.التا تحدد يا انس  انرباح م  استغالا هذه الحقوق واحتسا  النسبة 

ل  التنازا ع  هذه الحقوق ال ياما الحقوق المتنوية لهذه الحقةوق، أو انعمةاا المسةتقبلة  .4

 للطلبة.

لمامتة بتسميا أو ليدال هذه الحقوق يا المهة التا يتطلبها القانو  مع حفظ اسم أ  تقوم ا .5

 المبتكر عند اييدال.

ف، ولال سةقط  .6 أ  تتما المامتة وتبذا كا مهدها يةا اسةترمار هةذه الحقةوق واسةتغاللها ماليةا

 ا يا ذلك وتنقضا ح  المامتة باالنتفال بهذه الحقوق أو استغاللها.هحق

 ء حق الجامعة في حق الملكية الفكرية التي آلت إليها من الطلبة: نانياً: انقضا

ل  حقوق الملكية الفكريةة التةا تةؤوا للة  المامتةة مة  الطلبةة عرضةة لالنقضةاء نسةبا  

 مدتلفة وكا م  هذه انسبا  حس  نول الح  الذي انتقا بموم  التقد وم  هذه انسبا  ما يلا: 

وعدم رغبتها يا نقةا هةذا الحة  أو تسةميله تنازا المامتة ع  حقها يا ح  الملكية الفكرية،  .1

ف بتد أ  يكو  قد ربةت حة  المامتةة مة  اسةتغالا واسةتتماا  باسمها، ويكو  هذا التنازا دطيا

ف. ف للهور التا تم ذكرها سابقا  هذا الح  ويقا

لذ تنقضةا مةدا وال  :لكيةة الفكريةةسقوط ح  المامتة يا عدم استغالا أي ح  مة  حقةوق الم .2

 تستغا المامتة بموم  عقد الترديم أو النار أو الترممة استغالا واستتماا هذا الح .

لذ أ  هناك أنوال م  حقوق الملكية الفكرية وعل  سبيا المراا براءات االدترال لذا لم يتم 

 .(1)ط بقرار المحكمةاستغالا االدترال يا دالا رالث سنوات التالية لمنح البراءا، تسق

لذا لةم  :يةا وزارا الهةناعة والتمةارا عدم ديع رسوم التسميا لدج مسما بةراءات االدتةرال .3

تقم المامتة بديع رسوم التسميا لبراءات االدترال أو التهاميم للدوائر المتكاملة، أو الرسوم 

الهناعية والنمةاذج الهةناعية، أو حمايةة انهةناف البنائيةة، يسةقط الحة  يةا هةذا النةول مة  

 الحقوق. 

                                                           

 امتيازات االدتراعات والرسوم.( م  قانو  22المادا )( 1)



23 
 

كيةةة للمامتةةة انقضةةاء حةة  المامتةةة يةةا الملكيةةة الفكريةةة لتةةدم االسةةتغالا: بتةةد انتقةةاا حةة  المل .4

بموم  أي عقد م  التقود، وتهبح مالكة أو هاحبة ح  استغالا هذا الح ، عليها استغاللها 

ويا حالة ترك هذا الح  دو  ممارسةة يةا اسةتغالله يةإ  هةذا  التا أعدت م  أملها،بالطرق 

 الح  يتود للطال  وم  حقه طل  استغالله م  قبله ويسقط ح  المامتة يا ذلك.

الحماية القانونية المقررا لحقوق الملكية الفكريةة: وعلة  سةبيا المرةاا تنقضةا مةدا انتهاء مدا  .5

ف  وأما المهنفات المتتلقة بح  المؤلةف يةإ  مةدا  (1)حماية االدترال يا انرد  ستة عار عاما

، أما الرسوم الهناعية والنماذج الهناعية يإ  مدا الحماية لها (2)الحماية لها ها دمسي  سنة

، وبالنسبة لحماية التهاميم الدوائر المتكاملةة يةإ  مةدا الحمايةة لهةا  عاةر (3)سنةدمسة عار 

، أما مدا الحمايةة لألهةناف البنائيةة يهةا عاةري  سةنة وبالنسةبة لألاةمار والكةروم (4)سنوات

ف وعاري  سنة  .(5)دمسا

و ياةةترط يضةةفاء الحمايةةة القانونيةةة علةة  ايبةةةداعات أ بطةةال  ذات حةة  الملكيةةة الفكريةةة:  .6

االبتكارات أو االدتراعات أ  تتواير يا هذا الح  الاروط التا أومبها القانو  وها الاةرط 

الموضوعا والارط الاكلا، أي أ  ح  الملكية الفكريةة الةذي يطلة  تسةميله سةواء المامتةة 

أو الطال  بطالنه، ويكو  الديع ببطال  هةذا الحة  نةاتج عة  تقليةد أو تزويةر أو اعتةداء علة  

ف آدر قد سب  الطال  بالوهواحقوق ملك آلية وقام بتسميله، أو  ية يكرية للغير، أو أ  ادها

 أ  هذا الح  قد تيسير للممهور االطالل عليه.

وهةةذه الحةةاالت يبطةةا ييهةةا ذات الحةة  وال يسةةتفيد منةةه سةةواء الطالةة  أو المامتةةة وهةةذا مةةا 

 نهت عليه بتض قواني  الملكية الفكرية انردنية.

ااةترطت غالبيةة قةواني  الملكيةة الفكريةة تدم لتبال الاكلية التا تطلبها القةانو : بطال  التقد ل .7

ف وتسةةميا هةةذا  يةا عقةةود التنةازا أو االسةةتغالا أو التةرديم أو الناةةر أ  يكةو  التقةةد مكتوبةا

التقد. ل  عدم لتبال ايمراءات يا التسميا وعدم تسميا التقد لدج المسما المدةتم يمتةا 

 باطالف. م  التقد

ف مة  قبةا المامتةة ددةا، ت عدم ديع نسبة الطلبة باسةتغالا التقةد: .8 نةتج عة  اسةتغالا التقةد ماليةا

ف للتتليمات، وأ  عدم قيام المامتة بديع نسةبة الطالة  يةؤدي  وهذا الددا للطال  نسبة منه ويقا

 لل  مطالبة الطال  بفس  التقد.

ملكيةة الفكريةة للطلبةة أنةه ال  يرج الباحث م  دالا حاالت انقضاء ح  المامتة يا حقوق

ف للقواعةد التامةة يةا القةانو  ومنهةا مةا نةم عليةه الماةرل يةا  ينقضا يا حاالت عديدا منهةا ويقةا

قواني  الملكية الفكرية، وأرج عند وضةع أسة  أو تتليمةات لغايةات تنظةيم التالقةة التقديةة مةا بةي  

انو ، والقواعةد الداهةة التةا نةم الطلبة والمامتةة اندةذ بالقواعةد التامةة النقضةاء التقةد يةا القة

 عليها المارل يا قواني  الملكية الفكرية.

 

                                                           

 االدتراعات والرسوم انردنا.( م  قانو  امتيازات 22المادا )( 1)

 المؤلف انردنا. ( م  قانو  حماية ح 30المادا )( 2)

 ( م  قانو  الرسوم الهناعية والنماذج الهناعية.10المادا )( 3)

 المتكاملة.( م  قانو  حماية التهاميم للدوائر 12المادا )( 4)

 البنائية انردنا. حماية انهناف ( م  قانو 18المادا )( 5)
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 الخاتمة

بتةةد البحةةث يةةا موضةةول حةة  الطلبةةة يةةا حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة يةةا المامتةةات انردنيةةة 

واالستتانة بقواني  الملية الفكرية التا يمك  أ  يكو  هناك مماا لتطبيقها عل  عما الطلبة دادةا 

والقةةانو  المةةدنا انردنةةا وقةةانو  التمةةا  وتطبيةة  ادتراعةةات وابتكةةارات ولبةةداعاتالمامتةةة مةة  

وقواني  الملكية الفكرية المتتلقة بتنظيم عالقة هاح  التمةا بالتامةا ييمةا يتتلة  بالملكيةة الفكريةة 

 ومقارنة بالتتليمات التا تضتها المامتات توها الباحث لل  ما يلا: 

 النتائج:

تطب  عل  حقوق الملكية الفكريةة الداهةة بامتالكهةا لحقةوق  ةانردني ل  غالبية المامتات -1

نف  التتليمات وانس  التا تطبقها عل  الموظفي  وأعضاء الهيئةة  للطلبة الملكية الفكرية

 التدريسية وها نفسها تطب  عل  الطلبة.

ري  م  الموظف عضو هيئة التةدل  المامتات لم تأدذ ولم تفرق ما بي  طبيتة نااط كا  -2

والطالةة ، وأ  عضةةو هيئةةة التةةدري  موظةةف ولةةه وهةةف وظيفةةا ومةة  ضةةم  مهامةةه 

 الوظيفية ايبدال، واالبتكار، والبحث التلما.

طبقةت المامتةات انردنيةة قةواني  حقةوق الملكيةةة الفكريةة والقةانو  المةدنا وقةانو  التمةةا  -3

ف بأ  دممةت حقةوق المامتةة يةا  الملكيةة الفكريةة علة  عل  الطلبة بوهفه عامالف أو موظفا

 الطلبة أسوه بالموظفي .

لةم نضةةع المامتةات أسةة  أو تتليمةات يةةا كيفيةة التتامةةا مةع لبةةداعات الطلبةة وابتكةةاراتهم  -4

نفة  القةواني  المطبقةة علة  وطبقةت وأبحارهم ورسائا المامستير وأطروحات الةدكتوراه، 

 أعضاء الهيئة التدريسية.

كام لكيفية انتقاا حقةوق الملكيةة الفكريةة للطلبةة للة  لم تضع المامتات انردنية قواعد وأح -5

ف بأ  المارل نظم انتقاا الملكية واالستتماا واالستغالا ضم  عقةود دطيةة  المامتة، علما

 له.يتحدد أركا  هذه التقود المدا، والمكا  والمدج لهذا التقد وتسم

لم تميز المامتات بي  الحقوق الملكية والحقوق المتنوية المسترناه م  حة  التهةرف بهةا،  -6

 أو الحقوق المستقبلية. 

 وعل  ضوء هذه النتائج يإ  الباحث يوها بما يلا: 

 التوصيات: 

ضةةرورا لعةةادا النظةةر يةةا التتليمةةات وانسةة  ييمةةا يتتلةة  بحقةةوق الملكيةةة للطلبةةة يةةا  -1

 المامتات انردنية.

ع أسةة  وتتليمةةات داهةةة بالطلبةةة يةةا حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة والحةةاالت التةةا يحةة  وضةة -2

لحقةوق ييمةا لذا كةا  ممولةه أو ماةتركه يةا أو استتماا أو اسةتغالا هةذه اللمامتة امتالك 

لعةةداد المدتبةةرات، واآلالت واندوات لهةةذه الماةةاريع وبيةةا  النسةة  والحهةةم يةةا هةةذا 

 التما.

والتةراديم التةا يمة  أ  يةتم بمومبهةا تنةازا الطلبةة للمامتةة عة  ضرورا بيا  التقةود  -3

 حقوق المالية وال تاما الحقوق المتنوية أو المستقبلية.

 ع االستغالا أو االستتماا لهذه االبتكارات للطلبة.يضرورا احتسا  نسبة م  ر -4
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ضةرورا عةةدم لددةةاا ماةةاريع بحةةث التدةةرج ورسةةائا المامسةةتير وأطروحةةات  الةةدكتوراه  -5

  هذه التتليمات كو  المارف لي  له دور أساسا يا ايبدال  أو االبتكار ييها سوج ضم

 اياراف وأ  حقوق هذه المااريع ها للطال  يقط وال يموز أ  ياترك المارف ييها.
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 .2000( لسنة 10قانو  حماية التهاميم للدوائر المتكاملة انردنا رقم ) -4

 .1953( لسنة 22رقم ) قانو  امتيازات االدتراعات والرسوم -5

 .1992( لسنة 22قانو  حماية ح  المؤلف انردنا رقم ) -6

 .1994( لسنة 4نظام ليدال المهنفات لدج دائرا المكتبة الوطنية رقم ) -7

 وتتديالته. 1996( لسنة 8قانو  التما انردنا رقم ) -8

 .2000( لسنة 24قانو  حماية انهناف البنائية رقم ) -9

 لفكرية يا مامتة مؤتة.تتليمات حقوق الملكية ا -10

 تتليمات حقوق الملكية الفكرية يا مامتة الزيتونة. -11

 تتليمات حقوق الملكية الفكرية يا المامتة انردنية. -12

 تتليمات حقوق الملكية الفكرية يا مامتة التلوم والتكنولوميا. -13

 وتتديالته. 2009( لسنة 23قانو  التتليم التالا والبحث التليم رقم ) -14

 وتتديالته. 2009( لسنة 20ات انردنية رقم )قانو  المامت -15

 وتتديالته. 2007( لسنة 20مؤسسات التتليم التالا رقم ) قانو  هيئة اعتماد -16

 نظام حقوق الملكية الفكرية والهناعية مامتة البحري . -17

 مامتة المنويية.نظام حقوق الملكية الفكرية  -18

 الدليا لل  سياسات الملكية الفكرية مامتة الدمام. -19

  



27 
 

 قرارات محاكم: 

مملة نقابة المحامي  انردنيي  لسةنة  –عدا عليا  1988ي12ي31تاري   88ي49قرار رقم  -1

 .930 – 926م  م  1989

 قرارات محكمة التمييز انردنية. -2

 

 اتفاقيات دولية: 

 (واتفاقية الموان  المتهلة   التمارا م  حقوق  الملكية الفكرية )مناورات الوابي -1

  لح  المؤلف )مناورات الوايبو(.المبادئ انولية  -2

 المواقع االلكترونية:

  http://mawd003.comوالتما ، وهولباك، بحث عل  الموقع ايلكترونا بحث  -

  

  

http://mawd003.com/
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 1 المقدمة

 6 وصورهاالمبح  األول: ماهية الملكية الفكرية للطلبة وشروطها 

 6 المطل  انوا: مفهوم حقوق الملكية الفكرية واروطها وهورها يا المامتات

المطل  الرانا: التمييز بي  حقوق الملكية الفكرية نعضاء الهيئة التدريبية والطلبة 

 وتنظيمها

13 

المبح  الناني: قواعد وأحكام حقوق الجامعة فاي حقاوق الملكياة الفكرياة للطلباة 

 وانقضاؤهواستغالله 

16 

 17 المطل  انوا: قواعد وأحكام حقوق المامتة والطلبة يا الملكية الفكرية

المطلةة  الرةةانا: قواعةةد وأحكةةام انتقةةاا واسةةتغالا حقةةوق الملكيةةة للطلبةةة مةة  قبةةا 

 المامتة وانقضاؤها

20  

 24 الداتمة

 24 النتائج

 24 التوهيات

 26 المرامع

 28 يهر  المحتويات

 


