
  :اسم المدرس   جامعة الزرقاء      

  :الرتبة العلمية الدراسات العليا :الكلية 

 الملكية الفكرية وإدارة االبتكار  :التخصص
 : الفصل الدراسي األول

  ساعات3: عدد الساعات المعتمدة
 المنافسة واالسرار ( :عنوان المقرر

 (التجارية 
 (0601714)رقم المادة 

 متطلب تخصص اجباري

 : رقم المكتب
 : تلفون المكتب

 : خلوي

Email:  

 (ال يوجد): المتطلب السابق
 

 : موعد المحاضرة
  :الساعات المكتبية

  

 

 : المادةوصف  -
 

دارة ىذه المادة ىي إحدى المتطمبات اإلجبارية  لطمبة الماجستير تخصص الممكية الفكرية وا 
دراسة األحكام التي وردت في قانون قانون المنافسة غير المشروعة  االبتكار، وتبحث في

، والتعريف باألسرار التجارية وتمييزىا عن 2000 لسنة 15واألسرار التجارية األردني رقم 
براءة االختراع ، ودراسة الشروط العامة لحماية األسرارالتجارية، وبيان التنظيم القانوني 

واالتفاقي لحماية األسرار التجارية في المنافسة غير المشروعة، وتحديد صور المنافسة غير 
 .المشروعة لألسرار التجارية ووسائل حمايتيا 

:  المادةأهداف  -
: عمى  إلى مساعدة الطالبالمادة هىدف ىذت

 .الطبيعة القانونية لألسرار التجارية تعريف  .1
 .صور األسرار التجاريةتمكين الطالب من معرفة  .2
 .مخالفة عقود األسرار التجارية تمكين الطالب من معرفة  .3
 .تعريف الطالب مدة الحماية القانونية  لألسرار التجارية .4
 . بالحماية القانونية التي تتمتع بيا األسرار التجاريةتعريف الطالب  .5
بالحماية القانونية األسرار التجارية عمى الصعيد المحمي والصعيد تعريف الطالب  .6

 .الدولي
 :مخرجات التعمم -

 

: عند االنتياء من ىذا المقرر، فإنو من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى أن

 



 :المعرفة والفهم . أ
 .األسرار التجارية  معرفة وفيم معنى  .1
 .صور األسرار التجارية   معرفة وفيم  .2
نطاق الحماية القانونية لألسرار التجارية من المنافسة غير  معرفة وفيم  .3

 .مشروعة
 .وسائل تمييز األسرار التجارية  عن غيرىا معرفة وفيم  .4

 
 :المهارات . ب

 .التمييز بين صور األسرار التجارية المادية والمعنوية القدرة عمى  .1
 .الحماية القانونية لألسرار التجارية  استيعاب أىمية  .2
 .قضايا تتضمن منافسة غير مشروعة لألسرار التجارية القدرة عمى التعامل مع  .3
 .معرفة األسرار التجارية  المشمولة بالحماية القانونية القدرة عمى  .4

 
:  هيكل المقرر  -

 

 

الساعات  مخرجات التعمم المواضيع طرق التعمم
 المعتمدة

 األسبوع

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

تعريف األسرار التجارية وفقًا 
 لمتشريعات المقارنة

( 1)أ 
 (2،1)ب 

 األول 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

 أهمية األسرار التجارية 
 ووظيفتها

( 2،1)أ 
( 3،2،1)ب 
 

 الثاني 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

الشروط العامة الالزم توافرها 
 في األسرار التجارية

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثالث 3
 

المحاضرة  ( 3،2)أ  صور األسرار التجارية   الرابع 3



الحوار والمناقشة 
األنشطة 
 االختبارات

 (3)ب 

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

تمييز األسرار التجارية عن 
 براءة االختراع

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الخامس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

      األنشطة 
       االختبارات

وسائل حماية االسرار 
 التجارية 

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السادس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

االتنظيم القانوني لحماية 
األسرار التجارية من المنافسة 

 غير المشروعة

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السابع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

االتنظيم االتفاقي لحماية 
األسرار التجارية من المنافسة 

 غير المشروعة

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثامن 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

الحماية المدنية لألسرار 
 التجارية التجارية

( 4،3)أ 
 (3،4)ب 

 التاسع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

 (الجنائية )الحماية الجزائية
 لألسرار التجارية التجارية

( 4،3)أ 
 (4،3)ب 

العاشر  3
 
       



المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

حق التصرف في األسرار 
 التجارية

( 1)أ 
( 2،1)ب 

الحادي  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

المنافسة غير المشروعة 
 لألسرار التجارية 

( 2)أ 
 (2،1)ب 

الثاني  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

الجوانب القانونية لعقد 
 الترخيص التجاري 

( 2)أ 
 (2،1)ب 

الثالث  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

 جرائم األسرار التجارية
 (دراسة مقارنة ) 

( 1)أ 
 (2،1)ب 

الرابع  3
 عشر 

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

دراسة متعمقة بالطبيعة الحق 
 في األسرار التجارية

( 1)أ 
 (2،1)ب 

الخامس  3
 عشر

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

دراسة متعمقة في االتفاقيات 
الدولية لحماية الممكية 

 الصناعية 

( 1)أ 
 (2،1)ب 

السادس  3
 عشر

 

 

 

 : المقرر الرئيسي -
دار – الوسيط في حماية  حقوق الممكية الفكرية –عبدالوىاب عرفة : الكتاب المقرر الرئيس
 .2005االسكندرية –المطبوعات الجامعية 

 :المقررات المساندة -



 .1982بيروت -  دار الجامعة لمطباعة والنشر–القانون التجاري - مصطفى كمال طو. د
 

 
 

: طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة التاريخ

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

 
 

 

 


