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  :اسم المدرس   جامعة الزرقاء      

  :الرتبة العلمية الدراسات العليا :الكلية 

 الملكية الفكرية وإدارة االبتكار  :التخصص
 :الفصل الدراسي 

  ساعات3: عدد الساعات المعتمدة
 لذكاء الصناعي ا( :عنوان المقرر

 (واستراتيجية الملكية الفكرية
 

 (0601716)رقم المادة 

 : رقم المكتب
 : تلفون المكتب

 : خلوي

Email:  

 : موعد المحاضرة 
  :الساعات المكتبية

  

 

 : المساقوصف  -
 

 (IP)  بانزؤي اإلستزاتيجية وانمهارات انتحهيهية نهتكىىنىجيا وانمهكية انفكزيةنبة يهذف هذا انمساق إنً تزويذ انظ.

 جمع وتحىيم انمعهىمات إنً انذكاء انتىافسي يتطهب تىعية شامهة مه مىافذ انشزكة وانبذائم، ان.وانمىافسة انتجارية

اوها تحتاج إنً فهم دليك نألطز اإلستزاتيجية وانمزارات . معهىمات/ فضال عه مهارات انبحث وانتحهيم نهبياوات 

 وبطبيعة انحال سىف يؤكذ أيضا عهً انتكامم مه انمىاضيع. فيما يتعهك األعمال وانتكىىنىجيا وانمهكية انفكزية

MOT انكبزي وحم مشكهة تعذد انتخصصات. 

:  المادةأهداف  -
: عمى  إلى مساعدة الطالبالمادة هىدف ىذت

 .التعريف بمفيوم الذكاء الصناعي وعالقتو بالممكية الفكرية -1

 .استخدام طرق الذكاء الصناعي في حل تطبيقات الممكية الفكرية -2

 .تمكين الطالب من استخدام الذكاء الصناعي في تطوير عمميتي التعميم والتدريب -3

 .تييئة الطالب لربط مجال الذكاء الصناعي في البحث العممي -4

 

 :مخرجات التعلم -
 

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

 .يعرف الذكاء الصناعي ويبين انواعو -1

 .معرفة اىمية الذكاء الصناعي وبيان خصائصو -2

 .معرفة عالقة الذكاء الصناعي بتطبيقات الممكية الفكرية -3
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:  هيكل المقرر  -
 

 

الساعات  مخرجات التعلم المواضيع طرق التعلم
 المعتمدة

 األسبوع

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

ماىية الذكاء ومعامل الذكاء 
 ودرجاتو

( 1)أ 
 (2،1)ب 

 األول 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

انواع الذكاء والعقل البشري 
 ومعالجة المعرفة

( 2،1)أ 
( 3،2،1)ب 
 

 الثاني 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

ماىية الذكاء الصناعي 
 واليدف من الذكاء الصناعي

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثالث 3
 

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

اىمية الذكاء الصناعي 
 وخصائص الذكاء الصناعي

( 3،2)أ 
 (3)ب 

 الرابع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

( 2)أ  تطبيقات الذكاء الصناعي
 (4،3)ب 

 الخامس 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة      
 االختبارات     

الذكاء الصناعي وسياسات 
 الممكية الفكرية

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 السادس 3

المحاضرة  الذكاء الصناعي وسياسات  ( 2)أ   السابع 3
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الحوار والمناقشة 
األنشطة 

 االختبارات

 (4،3)ب  الممكية الفكرية

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

الذكاء الصناعي في مجال 
 ادرارة الممكية الفكرية

( 2)أ 
 (4،3)ب 

 الثامن 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

حماية الممكية الفكرية في 
 مجال الذكاء الصناعي

( 4،3)أ 
 (3،4)ب 

 التاسع 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
 االختبارات

أثر التكنولوجيات القائمة 
عمى الذكاء االصطناعي 

 عمى االبتكار واإلبداع

 

( 4،3)أ 
 (4،3)ب 

 العاشر 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

الذكاء االصطناعي مسألة 
ذات أولوية لمويبو ولمجتمع 

 الممكية الفكرية العالمي

 

( 4،3)أ 
 (4،3)ب 

 الحادي عشر 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

 اتمتة حقوق الممكية الفكرية

 

( 4،3)أ 
 (4،3)ب 

 الثاني عشر 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة  تطوير تطبيقات الذكاء 

( 4،3)أ 
 (4،3)ب 

 الثالث عشر 3
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األنشطة 
االختبارات 

االصطناعي في مجال 
 الممكية الفكرية

 
المحاضرة 

الحوار والمناقشة 
األنشطة 

االختبارات 

براءات االختراع والذكاء 
 الصناعي

 

( 4،3)أ 
 (4،3)ب 

 الرابع عشر 3

المحاضرة 
الحوار والمناقشة 

األنشطة 
االختبارات 

اثر االتفاقيات الدولية في 
 مجال الذكاء الصناعي

( 4،3)أ 
 (4،3)ب 

 الخامس عشر 3

( 4،3)أ  مراجعة شاممة لممادة 
( 4،3)ب 

 السادس عشر 3

 

 

 

 : المقرر الرئيسي -
 ONLINE، المركز العالمي لدراسات الممكية الفكرية، الذكاء الصناعي والممكية الفكرية: الكتاب المقرر الرئيس

2020. 
 :المقررات المساندة -

 .2012عبدالاله ابراىيم الفقي ، دار الثقافة ، . د: الذكاء الصناعي 
 

 
 

: طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة التاريخ

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