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   :المتطمب السابق   جامعة الزرقاء
 : اسم المدرس  الحقوق: الكمية 
 : موعد المحاضرة  : القسم 

      التكنولوجي دارة اإلبتكار إ:عنوان المقرر
(0601715 ) 

 : الساعات المكتبية 

  

 :وصف المساق 
  تعريف الطالب بمفاهيم واساسيات  االبتكار  بصورة عامة ، وتسميط الضوء كذلك عمى إلى المساق هذا يهدف
التنافسية لمنشأت األعمال،  ويركز المساق كذلك  القدرة لزيادة حاسم نجاح لالبتكار وعامل كمصدر التكنولوجيا أهمية

عمى  تطوير قاعدة معرفية قوية حول المواضيع المستجدة والقضايا المعاصرة في ادارة االبتكار التكنولوجي وحمايته 
 .والعالمية واإلقميمية المحمية واألنظمة القوانين وفق

 اهداف المساق 
 ان يفرق الطالب بين مفهوم اإلبداع ومفهوم اإلبتكار .1
  ان يكون قادرا عمى تحميل العوامل المؤثرة في البيئتين الداخمية و الخارجية .2
ان يستوعب الطالب اهمية االبتكار التكولوجي في زيادة القدرة النافسية  .3
ان يتعرف عمى التشريعات التي تحمي الممكية الفكرية لإلبتكار التكنولوجي        .4

 : مخرجات التعمم
A .المعرفة 

  لالبداع واإلبتكار  االساسية المفاهيم فهم  : بالمفاهيم المعرفة .1
 انواعه بين والتمييز االبتكار، الى والوصول المعرفة لتطور المنطقي التسمسل فهم : المبادئ و بالنظريات المعرفة. 2
 .المعرفة مجتمع بناء وطرق ومتطمبات اإلبتكار وادوات التكولوجيا استراتيجيات معرفة : باإلجراءات المعرفة . 3
B.اإلدراكية  المهارات  
 .لها االستراتيجية الخطة مع واتساقها لممنظمات االبتكار اهمية وتحميل فهم عمى القدرة: الناقد الفكري التحميل .1
 الى الوصول سبيل في ادارتها لالبتكار وكيفية المنظمات حاجة تحديد في تعممه تم ما تطبيق : المبادئ تطبيق. 2

  .التنافسية الميزة
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C.المسؤولية تحمل و اآلخرين مع التعامل  مهارات : 
 ومن المحاضرات خالل النقاشات خالل من : المهني و الذاتي التطوير واستمرار التعمم مسؤولية تحمل . 1

واالبتكار  الدراسية المتعمقة بالمعرفة والحاالت القضايا بعض ومقارنة ودراسة لتحميل فريق ضمن العمل خالل
 .بها الطالب تكميف يتم التي والتكولوجيا،

 مهمة إلنجاح المتعثرة األعمال انجاز في يبادر : المهنية و الشخصية العالقات في بمسؤولية التصرف .2
 .فريقه
 .التعددية مبدأ و اآلخرين أراء يحترم : العام الشخصي المستوى عمى العالية األخالقية بالقيم االلتزام . 3
D.العددية المهارات و المعمومات تقنية و االتصال  مهارات 
  اآلخرين مع التعامل عند الخجل حاجز كسر عمى الطالب تمكين: كتابيا و شفويا بفاعمية االتصال .1

 .وادارتها المعرفة قضايا في اليومية المناقشات خالل
 يتم التي لممشاكل الحمول إيجاد في االنترنت استثمار عمى القدرة: المعمومات و االتصاالت تقنية استخدام .2

 القوانين وفق وحمايته التكنولوجي االبتكار ادارة في المعاصرة والقضايا المستجدة المواضيع ابرز حول طرحها
 والعالمية واإلقميمية المحمية واألنظمة

E.النفسية و الحركية  المهارات 
 اقتصاد بناء وطرق االبتكار التكنولوجي ادارة بموضوعات يتعمق فيما الدقيق المغوي التعبير عمى القدرة.1

 .المعرفة
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  :هيكل المقرر 

 

 طرق التعميم أسموب التدريس المواضيع مخرجات التعمم عدد الساعات األسبوع
 انصنبعيت انثىرة A1, A2 3 األول

وانخكنىنىجيت 

 

 

 

 

يزاجعت نهًحبظزة 

انسببقت ثى شزح يبدة 

جذيذة 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًبدة انعهًيت ربط 

يت ين  انىاقعببنحبالث

خالل حًبرين انعصف 

انذهني وااليثهت 

انخىظيحيت وححهيم 

ودراست انحبالث 

انذراسيت انًطزوحت 

 

 

 

 

 

 

عقذ ايخحبنبث قصيزة 

 بشكم فجبئي

 

 

اسخخذاو بزنبيج انعزض 

انخقذيًي ين اجم عزض 

انًبدة انعهًيت اثنبء 

انًحبظزاث يًب يسهم 

 حخبع انًبدة

 

 

 

طزح اسئهت نقبشيت او 

يفبهيًيت بهذف قيبو 

انطالة ببنبحث حىنهب 

ببسخخذاو االنخزنج 

 

 

 

بكخببت  انطهبت حكهيف

حقبريز حىل بعط 

انحبالث انذراسيت انًىكهت 

انيهى 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكهيف انطهبت بكخببت 

ورقت بحثيت حىل احذ 

انًىاظيع انًطزوحت 

حىل ادارة االبخكبر 

انخكنىنىجي 

 

 ,A1, A2, B1 3 انثبني

D1 

 انصنبعيت انثىرة

وانخكنىنىجيت 

 

 انًفهىو،: انًعزفت اقخصبد A1, A2, A3 3 انثبنث

انسًبث  انخصبئص،

  ,A1, A2, A3 3 انزابع

B1, B2,  D1, 

D2 

واهًيخه  االبخكبر يفهىو

واالبذاع  االبخكبر بين انفزق A1, A2, A3 3 انخبيس

  ,A1, A2, A3 3 انسبدس

B1, B2 

وادواحهب  انخكنىنىجيب يفهىو

 ,A1, A3,  B1 3 انسببع

B2, C1, C2,  

D1, D2 

: ادارة االبخكبر انخكنىنىجي

دور يهنذس انًعزفت وصنبع 

انًعزفت 

  ,A1, A2, A3 3 انثبين

B1, B2,  D1, 

D2 

: انخكنىنىجي االبخكبر ادارة

 وصنبع انًعزفت يهنذس دور

انًعزفت 

  ,A1, A2, A3 3 انخبسع

B1, B2 

في  انًؤثزة انعىايم ححهيم

 انبيئخين )االبخكبر انخكنىنىجي

 (انخبرجيت و انذاخهيت

  ,A1, A2, A3 3 انعبشز

B1, B2 

 في انًؤثزة انعىايم ححهيم

 انبيئخين) انخكنىنىجي االبخكبر

 (انخبرجيت و انذاخهيت

 ,A1, A3,  B1 3 حبدي عشز

B2, C1, C2,  

D1, D2, E 

 في انخكىنىجي االبخكبر اهًيت

اننبفسيت  انقذرة سيبدة

  ,A1, A2, A3 3 ثبني عشز

B1, B2 

 ححًي انخي انخشزيعبث

 نإلبخكبر انفكزيت انًهكيت

انخكنىنىجي 

 ,A1, A3,  B1 3 ثبنث عشز

B2, C1, C2,  

D1, D2, E 

 ححًي انخي انخشزيعبث

 نإلبخكبر انفكزيت انًهكيت

انخكنىنىجي 

 ,C1, C2, C3 3 رابع عشز

D1, D2, E 

: دراسيت حبالث ينبقشت

ادارة  في انعبنًيت انخجزبت

 االبخكبر انخكنىنىجي

 ,A1, A3,  B1 3 خبيس عشز

B2, C1, C2,  

D1, D2, E 

: دراسيت حبنت ينبقشت

 ادارة في انعبنًيت انخجزبت

 انخكنىنىجي االبخكبر

ينبقشبث عبيت يع 

 انطالة

 

 طزح اسئهت نقبشيت

  ,A1, A2, A3 3 سبدس عشز

B1, B2 

ينبقشبث عبيت يع  يزاجعت

 انطالة

 طزح اسئهت نقبشيت
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 :انكخبة انًقزر انزئيس
  

 

: انًقزراث انًسبنذة
  

: طزق انخقييى
 

 الطرق العالمة  التاريخ 

 االمتحان االول   حسب التقويم الجامعي
 االمتحان الثاني   حسب التقويم الجامعي

 واجبات+ نشاط   
 االمتحانى النهائي   حسب التقويم الجامعي

 


