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 جامعة النجاح الوطنية
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 برنامج ماجستير الملكية الفكرية وادارة االبداع

 6102-6102القصل الدراسي الثاني من العام االكاديمي 

 (600114الملكية الفكرية وادارة االبداع ) اسم المساق:

 ساعات معتمدة 3عدد ساعات المساق:

 بعد الظهر 5الى الساعة  2االربعاء من الساعة  موعد المساق:

 ysaleh@najah.edمدير مركز النجاح لالبتكار والشراكة الصناعية  د.يحيى صالح/ مدرس المساق:

 كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات- 111090قاعة المساق: 

 تحدد من خالل التواصل بااليميل. الساعات المكتبية:

 وصف المساق:

 ة البرنامجطلباالبتكار والريادة بين  االبداع و تعزيز ثقافة التعريف بمفاهيم االبداع واالبتكار من اجل يهدف هذا المساق إلى

لبة طليبّين الحاجة الملّحة إلى التغيير واالبتعاد عّما هو تقليدي والنظر بصورة أوسع أفقا وانعكاسه بصورة واضحة على ريادة 

وقدراتهم القيادّية. بحيث يبّين ماهّية االبتكار ونظرياته، والصعوبات التي يواجهها، وضرورة مواجهة التغيير في الثقافة، البرنامج

ات و التغيير الجذري في ثقافة الشركالعوامل المؤّثرة في االبتكار وأنماطه المتعّددة، والمفارقة بين االبتكار و كما يتطّرق إلى

ضافة ، إالمؤسسات، تحويل االفكار االبداعية والريادية الى منتجات وخدمات جديدة و طرق حمايتها من خالل الملكية الفكرية 

ّتجاهات الحديثة له، وأخيرا يعر  هذا المساق دور االبتكار في دورة حياة المنتج وتجار  إلى المنظور االقتصادّي لالبتكار واال

  ناجحة للدول االبتكارية.

 مخرجات المساق:

  مفاهيم االبداع، االبتكار، الريادة و الملكية الفكرية.التعّرف على 

 ر ثقافتها االقتصادّية.التعّرف على ثقافة وأنماط الشركات االبتكارّية، ودور االبتكار في تغيي 

 يق االبتكار في الحياة الواقعّية.القدرة على تطب 

 .)التعرف على الجوان  المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية )اتفاقية التريبس 

 

 :خطة المساق

 

 اتفاقية التريبس .1

 مدخل إلى االبتكار .2

 مفهوم االبتكار 

 نظريات االبتكار 
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  الشركات ومخرجاتهاأثر االبتكار على عمل 

 االبتكار واالستراتيجية 

 االبتكار وثقافة الشركة 

 العوامل المؤثرة في االبتكار .3

 أنواع االبتكار 

 أنماط الشركات حس  االبتكار 

 العوامل المؤّثرة في االبتكار 

 التعّرف على فرص االبتكار 

 التحسين واالبتكار الجذري .4

 المداخل األساسية لالبتكار 

  من الزبون التحسين واالقترا 

 االبتكار الجذري ومخاطره 

 اتجاهات االبتكار في الشركات الحديثة .5

 من التخصص إلى مسؤولية الجميع 

 التزامن في االبتكار 

 االبتكار  والحاجات 

o الحاجة إلى الحوافز 

o .الحاجة إلى المرونة في العمل 

o .الحاجة إلى تقييم االبتكار 

 المنظور االقتصادي لالبتكار .6

  المنظور االقتصادياالبتكار من 

 تبّني االبتكار 

 تطوير المنتجات ودورة حياة المنتج .7

 المنتج والمنتج الجديد 

 تطوير المنتجات الجديدة 

 االبتكار والتنّوع 

 دورة حياة المنتج 

 االبتكار في الخدمات 

 دورة حياة الخدمة 

 تجارب ابتكارية .8

 التجربة اليابانية في االبتكار 

 التجربة الكورّية في االبتكار 

 التجربة األمريكّية في االبتكار 

 التجربة الفلسطينية في االبتكار 
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