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 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في
 الملكية الفكرية وإدارة اابتكار 

 برنامج اامتحان الشامل 
 م2016/2017للطلبة المقبولين على بداية الفصل الدراسي اأول من العام الجامعي 
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(  33)هي   اإبتكار دار  و متطلبا الحصول عل درج اماجستير في تخصص املكي 
 :ساع معتم مقّسم عل النحو التالي

د الساعا اســـــــ امـــاد رق اماد  المتطلبات السابقة ع
 3 أسالي البح العلمي 0705700
 3 القانو التجار  0705701
اءا ااختراع 0705702  3 ب
افي 0705703 ا الجغ ش  3 العاما التجاري وام
ل والحقو امجاور 0705704  3 حقو ام
سوم والنما الصناعي 0705705  3 ال
ي 0705706  3 التجار االكتروني وحقو املكي الفك
ولي 0705708 ي ال م لقانو املكي الفك  3 مق

جباري (  أ)  وعل النحو (  ساع معتم 24)مواد  
 :  التالي
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 :يت اختيارها عل النحو التالي( ساعا معتم 9)مواد اختياري ( ب)

 ماحظة عدد الساعات اســـــــم المـــادة رقم المادة
ي 0705707 عا املكي الفك  3 تسوي منا
ي 0705709  3 تطبيقا معاص لحقو املكي الفك
ي 0705710  3 التراخيص في حقو املكي الفك
ي 0705711 ائ املكي الفك  3 ج
ي 0705712 ع القواني في املكي الفك  3 تنا
ار التجاري 0705713  3 اأس

      
 :  يت اختيارها من امواد التالي( ساعا معتم 6: )مجال  الحقو :أواا  
 



EU-Tempus Programme – IP- MED  Proje t u er:544429-TEMPUS-1-2013-1-PS-TEMPUS-JPCR  

 :يت اختيارها من امواد التالي( ساعا معتم 3: )مجال  تكنولوجيا امعلوما: ثانياا 

 ماحظة عدد الساعات اســـــــم المـــادة رقم المادة
 3 دار اابتكار التكنولوجي 0705714
ي 0705715 ستراتيجي املكي الفك  3 كاء التكنولوجيا و
 3 تسويق منتجا عالي التكنولوجيا واابتكارا 0705716
 3 أمن امعلوما 0705717

 (.0705721)اامتحا الشامل  رق(  )
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مي( 0705700) لي البحث الع ع معتمدة( 3)بواقع              أس  س

يتناوڌ هذا امساڂ مفهڥم البحه العلم وامباد الت تقوڥم للهاوا مناه وأ واعڥالوأ وتهڥاتوأ 
واساليب جمع البياعوا  وتحليلهوا وفيفيول المعامو  موع ماوادو امعلڥمول القاعڥعيول امسومقا  مو  

ويووڥ ع هووذا امسوواڂ للهالووب ااوكووادا  الما يوول ا موو ا   . التشووعاعا  واكامووام القةوواليل والفقووأ
موو  تح يووو  مشوووملل البحوووه واعةاوووا    نما ووول الشوووم  الثاووااد لوووأ سوووڥا   وووا   ح وووا  لاديوووا  ام وسوووالل 

موووع اليمفأوووا لخووو  اسووومل ام ماوووادو ال واسووول وااكووواو   لهاوووا  ووو  . ماجسووومأم ام احعواووول دفموووڥوا 
  .الهڥامش
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ري( 0705701) نون التج ع معتمدة( 3)بواقع              الق  س

 :يخ  فما تاصاً  وبععامجاً  لاماً   ععامجاً  :اماد  لهذ  ال واسل منه يمةم 
 واممجًع واليااماتأ والماجًع المجاويل واكلماڌ لام، بشم  المجاوًي القاعڥً  اامام دواسل ويتناوًڌ :العام البرنامج
 .المجاويل والشع ا  البنڥچ ولمليا  المجاويل واكوواڂ الڥاق  والالح واا اٞ المجاويل والعقڥد
 االمماد م   العام، البمعامج مڥضڥلا  كا  ومقاوعل وتحليليل تفايليل دواسل ويمةم  :الخاص البرنامج

 القاعڥعيل والعاقا  احعا أ واليااما  واعڥالأ ودولياً  محلياً  تحنمأ الت والقڥال   أ المععيځ :ايه م  امستن ي
 :ايه م  اممجًع اًو البنڋ، بعمي  امسمفي  ولاقل  امسمفي  البنڋ ولاقل بعميلأ البنڋ فعاقل لنأ تنش الت

 ولناصع  امقاوعل، القڥاعأ  و   اكود     تحنمأ الت والقڥال  القاعڥعيل وحبيعمأ تاالاأ وبيا   أ المععيځ
 .مشعولل غأًم منا سل م  لعناصع  القاعڥعيل والحمايل وامعنڥيل، اماديل

.  
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ع معتمدة( 3)بواقع              براءا ااختراع( 0705702)  س

ًٝ لمڥ أًم  ڥسيلل المجاويل اكسعاًو وامايل ااتيماع،  عا ا  لم  عظام امساڂ هذا يغهد  اڥا 
 الحمايل، وعهاڂ ااتيماع،  عا ا  قةيل .المقنيل للمشا   الڥًڌ ايجاد سڥًڂ وتلڅ لا مماًو

 اكوووبيل البما ا  اتفاقيل سياڂ    القيڥد تغهيل وسيمم ال  الا  لخ  والمع ي والمع ي،
 ااتيماع  عا ا  منمب م  القةاليل السڥا څ ذلڋ، لخ  ولاو  .الڥحنيل القاعڥعيل والنظم

ًٝ .تغهيةاا سيمم ايةا الڥحنيل، القاعڥعيل والنظم المقنيل منم يا  ًو اكوووبد  ايةا امساڂ هذا يعف
 اكلةا  ال وًڌ    المقاض  مماوسل ولخ  ااتيماع لبما ا  ااسيماتيجيل ااسمل اما  لخ 

 والقةايا العاميل البما ا  اسيماتيجيا  ااهممام  يا  سيمم ذلڋ،  ل  وبااضا ل .اململفل
 . والمقاض  امهالبا  وتفسأًم ، البما ا   اياغل يمعلڅ  يما امقاوعل
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ري والمؤشرا الجغرافي( 0705703) ع معتمدة( 3)بواقع  العام التج  س

 تغهيل وسيمم .امشعولل غأًم امنا سل وقاعڥً  المجاويل العاما  قاعڥً  ظ     ااقماادي السڥًڂ تنظيم مباد امساڂ هذا يغهد 
 ًو المجاويل العامل قةايا مناقشل سيمم ذلڋ، لخ  لاو  .المجاويل العامل ًو الڥحنيل والنظم اكوووبيل العاما  وامايل تس ي 
 امعايأًم مڥا مل سياڂ    اماو  م  المقاأميل وامسؤوليل امشعولل غأًم امنا سل لقاعڥً  المنظيم ااحاًو وضع سيمم ًو .المع ي
  .امنش ال غعا يل امؤكعا  امايل م   قةايا تغهيل سيمم ذلڋ  ل  وبااضا ل .ال وليل

 ، الملااا  ممع د منظڥًو    الماميم وامايل امؤلځ واقڥًڂ المجاويل العاما  م  ململفل جڥاعب ايةا امساڂ هذا ي مج
 .ال مالل مسمڥًڦ ولخ  اكوووبد، ااتحاد    اكلةا  ال وًڌ ململځ    المقاض   مماوسل يمعلڅ  يما تاصل

  :ال ول  امسمڥًڦ لخ  ال غعا يل امؤكعا  امايل :ايةا امساڂ يتناوًڌ ًو
  الاناليل املنيل لحمايل  اواس اتفاقيل

  ال ول  الاعي  لخ  وتس يلها امنش تسميا  امايل بش  لشبڥعل اتفاڂ
  الفنعيل املنيل اقڥًڂ م   المجاو  اممالل ال ڥاعب بش  ااتفاقيا 
 ال  ي   المهڥوا 
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رة( (0705704 الح المج ع معتمدة( 3)بواقع  ح المؤلف   س

يشوومم  هووذا امسوواڂ لخوو  عظووع  لاموول اووڥڌ قوواعڥ  اووڅ امؤلووځ  مووا  وو  ذلووڋ تاويلهووا،  لسووفةاا، المهووڥوا  
 .  اكتأم  واهميةاا    عظام املنيل الفنعيل

واشووم  امسوواڂ ايةووا لخوو  اقووڥڂ امؤلووځ والحقووڥڂ امجوواوو   وو  سووياڂ مقوواو ، مووع اليمفأووا لوويس  قوو  لخوو  
. ااتحووواد اكوووبووود والووو وڌ اكلةوووا   يوووأ، ولنووو  ايةوووا لخووو  مماوسووول اقوووڥڂ الهبوووع والنشوووع  ووو  دوڌ اتوووعًڦ

اوا، معال ووول امايووول اماووونفا  اكد يووول والفنيووول المقلي يووول والحقوووڥڂ امجووواوو  : وسووويمم اليمفأوووا لخووو  كوووقأ 
لحووووڅ امؤلووووځ، وهاعيووووا، لايبوووول امسووووعد لمهبيقووووا  صووووناليل محوووو د  و اووووڅ امؤلووووځ  وووو  صوووونالا  الڥسووووال  

ااتفاقيووووا  و الاوووومڥچ ال وليووووول م وووو  اتفاقيوووول  وووووع ، . اممعوووو د  والبممجيووووا  وقڥالوووو  البياعوووووا  والماووووميم
الڥيبڥ بش  اقڥڂ امؤلځ سڥف يمم ايةا المهعڂ لهوا ، ايةوا معاهو   اكدا  والتسو ي  الاوڥتد الڥيبوڥ 

هأمها لخ  السڥڂ اكوووبيل امشيمفل  .وت
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عي        ( (0701705 ذج الصن ع معتمدة( 3)بواقع  الرسو النم  س

    الاناع  امامم لم  اساليب م  امبنع  امعاا  امساڂ هذا يتناوًڌ
 امشاواع تحلي  مڥاضيع ايةا يعال سڥف فما .امنمجا  تهڥيًع مشاواع

 .اك ماو وتلڅ
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رة االكتروني (  0705706) كري      والتج كي ال ع معتمدة( 3)بواقع   حقو الم  س

 المجاو     ت ڥًو الت امشا   ,االنيموعيل  المجاو  المععيځ للهالب امساڂ هذا يق م
 واكدا  النشًع فذلڋ امساڂ هذا واعال الفنعيول املنيول اقوڥًڂ للوى اهاوها ًو ,االنيموعيل

 امشعوع غأًم وااسمنساْ االنيموعيل، وامڥاقع النهاقا  واسما  االنيموند، والمڥزاع
هأًم    ودووها اممع د  والڥسال  ااعيمعت كبنل لبًم امحميل للحقڥًڂ  الحقڥًڂ لخ  الم
 امساڂ هذا ويتناوًڌ .ااعيمعت لبًم الفنعيل املنيل لحقڥًڂ ال ول  والمنظيم الفنعيل،
 .المقلي يل امعاما  ل  وتميأاها اميااي   اهميةاا وبيا  االنيموعيل  امعاما  المععيځ

 وضماعا  االنيموند ال  ع ووسال  االنيموند وااهبا  االنيموند المڥقيع يتناوًڌ فما
 .ااعيمعت كبنل تاڌ م  االنيموعيل امعاما  ظ     والخاڥصيل السعيل
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كري( 0705707) كي ال زع الم ع معتمدة( 3)بواقع             تسوي من  س

 لح  الب يلل  الڥسال  المععيځ :اكوًڌ القسم    اماد  لهذ  ال واسل مثااو يمةم 
 فما .المحنيم وبيت  يثاا والفعًڂ والتسڥيل  الڥساحل الفنعيل  املنيل اممعلقل امنازلا 
 لح   ڥسيلل المحنيم اتفاڂ مقاوعل وتحليليل تفايليل دواسل :ال اند القسم يمةم 

 مع المحنيم، انم وص وًو المحنيم و جعا ا  المحنيم، وهيبل الفنعيل، املنيل منازلا 
 وامحنمل  الحنم الهع   هاا يجڥًز الت والحاا  المحنيم انم  ها  مڥضڥع لخ  اليمفأًا

   .وتنفيذ  المحنيم  انم و يل المحنيم،  حنم الهعڥً      النظًع املمال
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لي( 0705708) كري الد كي ال ن الم ن دم ل ع معتمدة( 3)بواقع             م  س

 الت ال وليل وااتفاقيا  وامنظما  الفنعيل املنيل  حقڥًڂ المععيځ امساڂ هذا يتناوًڌ
 املنيل  لناصًع امساڂ هذا يتناوًڌ فما .وتعبس  اواس اتفاقيت وتاصل  حمايةاا تعن

 المجاويل، والعامل ااتيماع، وبعا   ،(والفنيل اكد يل املنيل) امؤلځ اڅ : اململفل الفنعيل
 لل والًع ( الهبڥغعا يل العسڥما ) الملهيهيل والماميما  الاناليل، والنماذو والعسڥم

 الت ال وليل وااتفاقيا  ، امايةاا وم   لثاا، الناكبل والحقڥًڂ امايةاا وكعوٮ اممماملل،
 النهاقا  واسما  االنيموند، والمڥزاع واكدا  النشًع فذلڋ امساڂ هذا واعال تعال ها
 ااعيمعت كبنل لبًم امحميل للحقڥًڂ امشعوع غأًم وااسمنساْ االنيموعيل، وامڥاقع

هأًم    ودووها اممع د  والڥسال   املنيل لحقڥًڂ ال ول  والمنظيم الفنعيل، الحقڥًڂ لخ  الم
 .ااعيمعت لبًم الفنعيل
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كري( 0705709) كي ال صرة لحقو الم ع معتمدة( 3)بواقع       تطبيق مع  س

، امجاڌ ا عزها وم  الفنعيل املنيل مجاڌ    امعاصع  المهبيقا  بع٭ اماد  هذ  تتناوًڌ  يمم  حيه العياض 
ٝيڥند ااذاع  والبه النق  لحقڥًڂ امبممل العقڥد دواسل ٞ مباويا   ه ) العاميل والبهڥا  للمباويا  والملف  ف
ٝ  ااتيماع  عا ا  .(اكومبيل ال ووا  الق م، لنع  العالم  سياوا  تاميم ) اماممل العياضيل واكدوا  لأجه

 والممڥي  العياض  ااايماف وقةايا الفنعيل املنيل العياضيل، واكاذيل للمابس المجاويل  العاما  السباڂ،
 عق   هنا  المجاويل لإلاعا  الفنعيل املنيل اقڥًڂ .العياضيل والعڥال  ااست ماوا  وتنميل العياض  والتسڥيڅ

صڥًڌ ااعمفاع اڅ وااذاليل والفةاليل، اكوضيل القنڥا  تاڌ م  العياضيل امباويا  وبه  الفنعيل املنيل  
 اكلماڌ وجاڌ  أ  امبممل العقڥد    الفنعيل املنيل لحقڥًڂ الحمايل تڥ أًم .العياض  والتسڥيڅ الممڥي  كغعا٪
 وتڥ أًم . العياضيل للبهڥا  العاليل للشع ا  الفنعيل املنيل اقڥًڂ امايل تڥ أًم . العياضيأ  اك هاڌ ومشعوع

ًٝ تڥزاع    الفنعيل املنيل اقڥًڂ  وبنڥد العياضيل اكع يل كعاوا  تحم  الت واله ايا وامما آ  ال ڥال
 .مشهڥو  لشع ا  وكعاوا   اسما  للهاا مهبڥع ( ىشأمتا  تد ) لفاعا  الالبأ  اوت ا  ) قاعڥعيا اسمل امها
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كري( 0705710) كي ال ع معتمدة( 3)بواقع       التراخيص في حقو الم  س

 ململوځ  ود الموعاتي٩ واكوماڌ اعوڥاع دواسول : اكوًڌ قسومأ    اماد  لهذ  ال واسل مثااو يمةم 
 غيوًع امماوسوا  ومما حول الموعاتي٩ هذ  احعاف واليااما  واقوڥًڂ الفنعيول املنيول اقوڥًڂ اعوڥاع

  ود يمةوم  فموا .ال وليول ااتفاقيوا  الڥحنيول للقوڥاعأ  و قوا المعاق يول الموعاتي٩  ود المنا سويل
 الموعاتي٩ دواسول  ود فوالمعمڅ اكوًڌ القسوم مڥضوڥلا  كاو  معمقول دواسول :ال واند قسومأ

  اكدويل، قهاع    اليماتي٩ الحاسڥب، فبمامج الفنعيل املنيل اقڥًڂ  بع٭ امعتبهل
 .الفنعيل املنيل اقڥًڂ مجاا  بع٭    وااتمياويل ااجباويل واليماتي٩
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كري( 0705711) كي ال ع معتمدة( 3)بواقع                     جرائ الم  س

 لخ  تقع الت ال عالم صڥًو وتمم   القاعڥً  يح دها الت امانفا  لخ  االم ا  جعالم امساڂ هذا يتناوًڌ
 حعيڅ ل  النشًع جعيمل محم مانځ تقلي  وجعيمل صاابأ  ذ  دوً  مانځ البيع  جعيمل و :الفنعيل املنيل
 تس ي  اًو مانځ  نشًع يقڥم م  لخ  ال عيمل هذ  تقع ايه امانځ صااب  ذ    وً  امعلڥما  كبنل
ٝ  لبًم القاعڥً  كامام حبقا محم ادا  اًو  ذاع   ععامج اًو صڥتد  كبنل اًو ااعيمعت كبما  اًو اآل  الحاسب اجه

 الحڅ صااب اًو امؤلځ م  مسبڅ فمابد  ذ    وً  الڥسال  م  غأمها اًو ااتااا  كبنل اًو امعلڥما 
  نيل وسال   ل  يل بڥً  امؤلفأ  م  ف أًم اصبّ ايه امؤلځ لحڅ المقنيل  الحمايل تمعلڅ الت وال عالم امجاوًو
 م  فبأًم ادوچ وق  ، الحمايل تلڋ لخ  للمغلب مةاد  اتعًي وسال   ل  املالفڥً   يل  ، اقڥقهم لحمايل

  تنمفد تع   لم ، مانفل امؤلځ باا يحم الت المقنيل الحمايل لخ  المغلب وسال  تجعيم اهميل امشعلأ 
  وتجعيم اك عاڌ تلڋ وقڥع م   الڥقايل ولن  وقڥلها لن  للهاا االم ا  ا عاڌ لخ   العقاب التشعاعا 

 .امؤلځ اڅ لخ  االم ا  جعالم   اال  صڥًو اماد  تتناوًڌ فذلڋ للمؤلځ الحمايل وسال  تعهي 
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كري  (0705712) كي ال زع القوانين في الم ع معتمدة( 3)بواقع              تن  س

 القاعڥً  تح ي  مشملل تلڅ  ل  يؤدي الذي اكمًع الفنعيل  املنيل اممعلقل الڥحنيل امفاهيم اتماف  ل   النظًع
 مڥضڥلا  يحنم الذي القاعڥً  تح ي  مشملل ولح  الفنعيل املنيل مڥضڥلا  سالًع لخ  المهبيڅ الڥاجب
 ل م ااڌ و   امڥضڥع، ذا     امڥا   ال وليل القڥال     الح  تلمس الةعووًي م  اصبّ الفنعيل املنيل
   .الح  يق م م  هًڥ المنازع منه    ال وليل القڥال     ا  وجڥد
 لخ  ينهبڅ الذي والقاعڥً  الفنعيل، املنيل اقڥًڂ يحنم الذي القاعڥً   يا  تتناوًڌ اماد  هذ     ذلڋ ولخ 

 لخ  االم ا  ااڌ    المعاق يل غأًم االيااما  يحنم الذي القاعڥً  وفذلڋ الفنعيل  املنيل اممعلقل العقڥد
 .الفنعيل املنيل اقڥًڂ
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ري  ( 0705713) ع معتمدة( 3)بواقع                            اأسرار التج  س

ج يتضمن ـ ـذه الدراسـ من دة ل ري، السـر أهميـ تعريـف المـ ح التجـ  السـر فـي الحـ صـ
ري، ط التجـ اجـ الشـر افرهـ ال يـ ت ري السـر لحم د دراسـ يتضـمن كمـ .التجـ ـ  الع

ـ فسـ بعـد المتع ح عـد المن انين ضـمن ذلـ كـل اإفصـ ـ طنيـ ال قي ال لي اات  .الد
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ر التكنولوجي (  0705714) ع معتمدة( 3)بواقع                     إدارة اابتك  س

 اعأ .المننڥلڥج  اا مماًو اداو  امفاهيم قڥيل قال   تهڥيًع لخ  الهاب مسال   هًڥ امساڂ هذا م  اله ف
 والخ ما  امنمجا  المقاٮ م  وقيمل وتسڥيڅ  نشا  للشع ا  يمن  فيځ لمحلي  واكحًع امفاهيم يق م

ٝي  الهاب يمعلم سڥف .المننڥلڥجيا لخ  القالمل  دات  اا مماًو  داو  وفيفيل المننڥلڥجيا، تسڥيڅ ل  ام
 لخ  وليس  داو  لخ  اليمفأًا ويناب .تسڥيقها لخ  الق و  ل يأ الذي ااتيماع امايل فيفيل اًو الشعفل،
 يمن  الذي  وامهن سأ  المنفيذيأ  للم يعي  الم ويبيل ال وو  ولامم .معينل تننڥلڥجيا اي ل  مح د  تفاصي 

 تحليليل واحًع مفاهيم .الفالقل المننڥلڥجيا للشع ا  ااسيماتيجيل القعاوا  اتلاذ    تشاوچ ا  يمن  ًا اًو
 الفنعيل والخاال٩ المننڥلڥجيل، البيبل    السعاعل المغأما  مع للمعام  تحماو لن ما الالل وذا  مفي  

 .وامهنيأ  وامعع ل المنظيميل امعع ل للشعفل،
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كري   ( 0705715) كي ال ء التكنولوجي وإستراتيجي الم ع معتمدة( 3)بواقع  الذك  س

ٝوي   ل  امساڂ هذا يا ف ڦ الهاب ت  واملنيل للمننڥلڥجيا المحليليل وامهاوا  ااسيماتيجيل  الع
 تڥليل يمهلب المنا س  الذ ا   ل  امعلڥما  وتحڥي   عاڌ جمع .المجاويل وامنا سل (IP) الفنعيل
 اناا .معلڥما  / للبياعا  والمحلي  البحه مهاوا  ل   ةًا والب ال ، الشعفل منا ذ م  كاملل
 واملنيل والمننڥلڥجيا اكلماڌ يمعلڅ  يما والقعاوا  ااسيماتيجيل لأحًع دقيڅ  هم ال  تحماو

 مشملل وا  النبمًڦ MOT امڥاضيع م  الممام  لخ  ايةا يؤف  سڥف الحاڌ وبهبيعل .الفنعيل
   .الملااا  ممع د
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را    ( 0705716) لي التكنولوجي واابتك ع معتمدة( 3)بواقع  تسوي منتج ع  س

 .والق وا  امهاوا  م  ممنڥلل مجمڥلل  تقا  يمهلب العاليل المقنيل ذا  السڥًڂ    اازدهاًو
 التسڥيڅ امسؤوليا  لمحم  الازمل وامهاوا   امعع ل الهاب لياوي  امساڂ هذا تهڥيًع تم وق 

 منمجا  تسڥيڅ مجاڌ    العمليل وامهاوا  امعع ل مع .للمننڥلڥجيا العليا امنظما    
 ل لم امةا ل القيمل اسيماتيجيا  اع ل هم للهاب يمن  واا مماوا ، العاليل المننڥلڥجيا

 .منظمةام التسڥيقيل اكنشهل
 وامناقشا  ال واسا  الحاا  دمج عه اساٞ لخ  من فل  عيڅ اي ي لخ  يعمم  وبالهبع

    ولع٪ العاليل المننڥلڥجيا منمج تسڥيڅ تهل  ل اد ل   ةًا اكدواو، لعب ال ماليل،
 اًو اكلماڌ وجاڌ م  امعع ل بع٭ ال  تحماو سڥف  الهبع الهاب اتلاذ اج  م  .اكتأم اليڥم

 .العم     الخبم  تاڌ م  اًو سا قل دواسل    امنتسبل التسڥيڅ
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وم                                    ( 0705718) ع معتمدة( 3)بواقع  أمن المع  س

ٝوي   ل  امساڂ هذا يا ف  الحاسڥب اعظمل ماادًو  ل  الڥصڥًڌ وتقنيا   مفاهيم الهاب ت
 وغأًم امقاڥد والملعيب اله ڥم ض  امعلڥما  وامايل والااايا ، والمععف والشبما ،

 امعلڥما ، عظعيل واساسيا  التشفأًم تڥاوزميا  للبياعا ، التشفأًم و لاد  التشفأًم امقاڥد،
 ام  االنيموند، البمي  ام  ااعيمعت،  عتڥ ڥًڌ ام  للتشفأم، الازمل والبممجيل اماديل ااجعا ا 

 .االنيموعيل امڥاقع
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