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  جامعة فيالدلفيا

 كلية العلوم اإلدارية والمالية

 قسم إدارة األعمال
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 رقم المادة : 0330316  إدارة المعرفةالمــادة: 

الرابعةمستوى المادة:  0330110:  المتطلب السابق   

  وقت المحاضرة:

 
ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:   

ادةمعلومات خاصة بمدرس المــ  

 

 

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

رقم المكتب 

 ومكانه 
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

     

 

 :أهداف المادة

 .المعرفةوإدارة  بالمعرفةالمقصود معرفة  (1

 هرمية المعرفةكيفية فهم  (2

 .انواع المعرفة وخصائصها دراسة  (3

 التعرف على عمليات إدارة المعرفة ونماذجها .  (4

 .مات اإلدارية وإدارة المعرفة نظم المعلو (5

 

 مكونات المادة: 

 لكتب المقررة:.  ا1

 .للنشر والتوزيع دار صفاء، عمان: 2ط، المعرفةإدارة (. 2012، )ربحي ،عليان

 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع 1( . إدارة المعرفة الممارسات والمفاهيم ، ط2007. الملكاوي، ابراهيم ، ) 2

 دة:أساليب تدريس الما

 ، مناظرات ... الخ محاضرات، مناقشات 
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  Learning outcomesنتائج التعلم 

قدرة الطالب على فهم المفاهيم المختلفة المتعلقة بالمادة  ، Knowledge and understandingالمعرفة والفهم   .1

 و تقديم االمثلة المالئمة من المصادر المخلتفة.

دلتة و اط األبالقدرة على تحليل الحاالت الدراسية واستتن ،  Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  .1

 .البراهين على مدى عالقة هذه الحااللت بالموضوع قيد الدراسة

قتدرة الطالتب  ،(Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكتاديمي )متع المصتادر واألصتخا   .2

دلتة علميتة متن مصتتادر أا بدراستة الحتتاالت المطلوبتة منتم ودعمهتا بعلتى مناقشتة ااراء و االفكتار التتي تتم تحليلهت

 .موثوقة

 Practical   and/ or professional skills مهتتارات عمليتتة خاصتتة بالتخصتتة والمهنتتة ذات العالقتتة .3

(Transferable Skills) ، قتتادة التيييتتر فتتي قتتدرة الطالتتب علتتى تحديتتد الخصتتائة المطلتتو  توفرهتتا لتتدى

 .المنظمات

 التقييــــم:أدوات 

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم صفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي 

 20 بحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة  التقارير و/أو األ

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلو  التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  
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 توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

 

الواجبات الدراسية 

والتقارير  وأوقات 

 تسليمها

 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستيطى

 تعريف الطلبة بالمعرفة وأنواعها وخصائصها: 

 أنواع المعرفة ، خصائصها ، العوامل المؤثرة فيها ، ثقافة المنظمة

 

لومات ، أهداف نشأة إدارة المعرفة ، الفرق بين إدارة المعرفة وإدارة المع 

 إدارة المعرفة ووظائفها

 

  ، المتطلبات األساسية لهافوائد إدارة المعرفة ، مراحل إدارة المعرفة  

  العوامل المؤثرة في تطور إدارة المعرفة ، أبعادها 

  مجاالت إدارة المعرفة واستخداماتها 

  عمليات إدارة المعرفة 

  على بعض نماذج إلدارة المعرفة دورة حياة المعرفة ، مع تسليط الضوء 

 تصنيف مداخل إدارة المعرفة ، العوامل المؤئرة فيها 

 

 

  أبعاد إدارة المعرفة ومجاالت استخدامها 

  التعرف على مجتمع المعرفة والمعلومات 

 
 األوعية التقليدية للمعرفة :

 المراجع

 الدوريات

 

 األوعية صبم التقليدية للمعرفة : 

 معية والبصريةالمواد الس

 المصيرات الفيلمية

 

  األوعية غير التقليدية ) االلكترونية ( للمعرفة 

  مشكالت إدارة المعرفة : مأزق إدارة المعرفة 

  عوائق توليد المعرفة ، صعوبات قياس انتاجية العمل المعرفي 

   

 

 اعة تدريسحجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل س

 

 سياسة الحضور والغياب:

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبلم عميد الكلية 15ال يسمح للطالب بالتييب أكثر من       

إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون 

 تم في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.عالم

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب *

 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.2(. إدارة المعرفة، ط2012عليان، ربحي، )* 

، مؤسستتتة التتتوراق للنشتتتر  1ط ( . إدارة المعرفتتتة الممارستتتات والمفتتتاهيم ،2007. الملكتتتاوي، ابتتتراهيم ، ) 2

 والتوزيع

 

 الدوريات العلمية* 

1. http://search.epnet.com (EBSCO through the university library)  

 

http://search.epnet.com/

