
 

 

 

 المقررنموذج وصف 

 لرابعةاالمرحلة  –قسم ادارة االعمال 

 خميس ناصر دمحم . د. ا

 ((األكاديميمراجعة البرنامج ))العالي مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج

 

 جامعة االنبار المؤسسة التعليمية .1

 كلية االدارة واالقتصاد المركز/ القسم الجامعي  .2

 معرفةادارة  رمز المقرر/ اسم  .3

 بكلوريوس ادارة اعمال البرامج التي يدخل فيها .4

 (التواجد اليومي)الحضور  حضور المتاحةأشكال ال .5

  1010-1029، العام الدراسي  االولالفصل الدراسي  السنة/ الفصل  .6

 في االسبوع (3)  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2/9/1029 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  : أهداف المقرر  .9
.االساسية مداخلها وعملياتهاو معرفةادارة الأن يفهم الطالب   

 . ادارة المعرفة اتوالتنافسية وممارس قتصاد المعرفيبيئة االيتم تعميق معرفة الطالب ن أ

. دورة حياة ادارة المعرفة واهم نماذجها الرئيسةالطالب  فهمي أن  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
  قسم االعتماد الدولي         

.  المعرفة ومتطلباتها االساسيةإدارة استراتيجيات على ابرز عرف تأن ي  

 تقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم وال .11

واهداف تطبيقها  وأهمية  معرفةالدارة ا ان يكون قادرا على فهم  ينبغيفانه  الدراسيالمقرر  ستيفاء الطالبابعد 

  في المنظمات 

 طرائق التعليم والتعلم  -أ      

 

 عمل وحاالت دراسيةمحاضرات، مناقشات ، مشاركات ، اوراق 

 طرائق التقييم  -ب 

 .نهائيةوالشهرية والاالختبارات االسبوعية  -

 النشاطات الصفية -

 مهارات التفكير -ج

  
 التفكير الجماعي -
 .التوجيه والتحفيز  -
 .والعامة التساؤالت المثيرة والمحفزة -
 .تحليل المشاكل وبيئة العمل االدارية بدقة  -

 (.خصي المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الش) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 التعامل مع فريق العمل -
 القدرة على االتصال والتواصل مع اآلخرين في بيئة العمل -
 القدرة على العمل الجماعي  -



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

ر المعرفة نشأة وتطو - نشأة وتطور المعرفة  3 1
  تاريخيا

 االلقاء -
 الحوار -

 المشاركة-
 التفاعل-

تطور المعرفة وفقا  3 2
 للمدارس التنظيمية

تطور المعرفة وفقا  -
 للمدارس التنظيمية

 االلقاء -
 الحوار -
 

 

 المشاركة-
 اختبار -

مفاهيم اساسية  - مدخل الى المعرفة 3 3
 للمعرفة

 

 االلقاء -
 الحوار -

 

المشاركة -
 التفاعل-

مصار وانواع   - مدخل الى المعرفة 3 4
 للمعرفة

 االلقاء -
 الحوار -

 
 

المشاركة -
 ختبارا–

نشأة وتطور مفهوم   - إدارة المعرفة 3 5
 ادارة المعرفة

 
 

 االلقاء -
 حوارال -

 

 المشاركة-
 التفاعل -

مداخل ومبررات   - إدارة المعرفة 3 6
 ادارة المعرفة

 االلقاء -
 الحوار -

 

المشاركة -
 التفاعل -

    االول نمتحااال 3 7
 عمليات إدارة المعرفة 3 8

 

 تشخيص المعرفة• 
 تحديد أهداف المعرفة• 
 توليد المعرفة • 
 خزن المعرفة • 
 توزيع المعرفة• 

 االلقاء -
  الحوار -

المشاركة -
 التفاعل -



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
  قسم االعتماد الدولي         

 عمليات إدارة المعرفة 3 9

 

 

 تطبيق المعرفة • 
 ةتنظيم المعرف• 
 استرجاع المعرفة• 
 إدامة المعرفة• 

 االلقاء -
  الحوار -

المشاركة -
 اختبار -

دورة حياة ادارة  3 11
 المعرفة 

مفهوم دورة حياة ادارة • 
 المعرفة

 
 نمــاذج إدارة المعرفة• 

 االلقاء -
  الحوار -

المشاركة -
 التفاعل -

العناصر األساسية  3 11
إلدارة المعرفة 
 واستراتيجياتها

 

 

العناصر األساسية   -
إلدارة المعرفة 

  االستراتيجية

 االلقاء -
  الحوار -

المشاركة -
 التفاعل -

العناصر األساسية  3 12
إلدارة المعرفة 
 واستراتيجياتها 

 

استراتيجيات إدارة   -
 المعرفة 

 االلقاء -
 حوارال -

 

 المشاركة-
  اختبار -

 دارة المعرفة تحديات إ•  متطلبات إدارة المعرفة   3 13
تحديد من المسؤول • 

 عن إدارة المعرفة 
دور مدير إدارة • 

 المعرفة الرئيس

 االلقاء -
 الحوار -

 

المشاركة -
 التفاعل -

 بناء خرائط المعرفة •  متطلبات إدارة المعرفة   3 14
الخطوات العملية • 

 إلدارة المعرفة 
عوامل النجاح والفشل • 

 في إدارة المعرفة

 ءااللقا -
 الحوار -
 

المشاركة 
 التفاعل -



 
 
 

    الثانيمتحان الا 3 15


