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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

. الساعات 1

 3المعتمدة:

 

 . نوع المقرر2

   أخرى ✓ متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري ✓ إجباري  ب.

  . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر3

 )إن وجدت(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ا مقرر نظم معلومات إدارية 

 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال توجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 0 معمل أو إستوديو 2

 0 دروس إضافية 3

 0 )تذكر(أخرى  4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 30 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 إعداد البحوث/ المشاريع 4

  )تذكر(أخرى  5

 105 اإلجمالي 
مخرجات التعلم للمقرر، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم، مثل: ساعات االستذكار، إعداد * هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق 

 المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 الوصف العام للمقرر: .1

يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بالمبادئ والمفاهيم األساسية الدارة المعرفة في المنظمات ، بما في ذلك دور المعرفة في 

الفعال تطور المنظمات ، واألساليب المستخدمه لتوفيرها ، وتوفير المناخ المناسب الثراء المعرفه . ويقدم االعداد األساسي 

   .   لتقنية في عصر االقتصاد المبني على المعرفةلطالب من الناحية اإلدارية وا

 

 

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

يسعى المقرر الى التعريف بالمبادئ والمفاهيم األساسية الدارة المعرفة في المنظمات ، بما في ذلك دور المعرفة في -1

 . المعرفهالمنظمات ، واألساليب المستخدمه لتوفيرها ، وتوفير المناخ المناسب الثراء 

تعريف الطالب بمفهوم إدارة المعرفة ، الحصول على المعلومات وتطويرها الي معرفة ، تنمية المعارف ، استخدام -2

المعارف ، التخطيط ونظم المعرفة ،برمجيات وتكنولوجيات المعرفة ، تقييم أداء المعرفة ، دراسة تطبيقية على حاالت في 

 . منظمات معينة

لوظائف األساسية التي تقوم بها ادارة المعرفة وعالقة هذه اإلدارة باالدارات األخرى واثارها في تعريف الطالب با-3

يتضمن المقرر أيضا حاالت دراسية يستطيع الطالب من خاللها تنمية قدراته في عرض وتحليل المشكالت التي -4المنظمات .

 . تتعلق بإدارة المعرفة داخل المنظمة

 

 للمقرر:. مخرجات التعلم 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم المرتبط 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع المبادئ والمفاهيم األساسية إلدارة المعرفة في المنظمات يعرف الطالب  1.1

 2ع وادارتهاالمستخدمة لتوفر المعارف  والتطبيقات األساليبيحدد الطالب  1.2

  المهارات 2

ي تطبيق فللمدى مالزمتها و ودورها المتعلقة بإدارة المعرفةواالستراتيجيات المفاهيم  يشرح 2.1

 مختلف المنظمات 

 1م

 2م يطبق مفاهيم وسياسات واستراتيجيات إدارة المعرفة في مواجهة التحديات االدارية  2.2

  الكفاءات 3

 1ك يعمل بفاعلية ضمن مجموعات العمل 3.1

 2ك اعداد األوراق والفروض الدراسية يستخدم التقنية الحديثة في 3.2

 3ك يحلل التحديات اإلدارية والتقنية التي تواجه إدارة االعمال التجارية 3.3

3...   
 

  ج. موضوعات المقرر

 ساعات االتصال قائمة الموضوعات م

 3 مفهوم إدارة المعرفة ونظم المعرفة  .1

 6 مبادئ إدارة المعرفة: طبيعة المعرفة   .2

 6 أسس إدارة المعرفة، البنية التحتية، التقنيات والتكنولوجيات   .3

 6 نظم وبرامج إدارة المعرفة  .4

 3 اثار إدارة المعرفة على المنظمات   .5

 6 تطبيقات إدارة المعرفة   .6

 6 أنظمة التقاسم وإدارة المعرفة  .7

 3 نظم اكتشاف المعرفة  .8

 6 إدارة المعرفة في المستقبل: نظم المعرفة الناشئة والريادة   .9

  المجموع
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 د. التدريس والتقييم:
 .  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 1

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0

1.1 
المبادئ والمفاهيم األساسية إلدارة يعرف الطالب 

 المعرفة في المنظمات 

 المحاضرات التقليدية 

 العصف الذهني 

 بوربوينت 

 اختبار تحرير 

 اختبار شفهي 

 المشاركات 

1.2 

المستخدمة  والتطبيقات األساليبيحدد الطالب 

 وادارتهالتوفر المعارف 

 المحاضرات التقليدية 

 العصف الذهني 

 بوربوينت

 ورشة عمل 

 اختبار تحرير 

 اختبار شفهي 

 المشاركات

…    

 المهارات 2.0

2.1 

المتعلقة بإدارة واالستراتيجيات المفاهيم  يشرح

تطبيق في للمدى مالزمتها و ودورها المعرفة

 مختلف المنظمات 

 المحاضرات التقليدية 

 العصف الذهني 

 بوربوينت

 ورشة عمل

 اختبار تحرير 

 اختبار شفهي 

 المشاركات

2.2 
يطبق مفاهيم وسياسات واستراتيجيات إدارة 

 المعرفة في مواجهة التحديات االدارية 

 المحاضرات التقليدية 

 بوربوينت

 

 اختبار تحرير 

 اختبار شفهي 

 المشاركات

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 
 العصف الذهني  يعمل بفاعلية ضمن مجموعات العمل

 عروض تقديميه 
 مشروعالتكاليف. 

3.2 
يستخدم التقنية الحديثة في اعداد األوراق 

 والفروض الدراسية
 التكاليف عروض تقديمية 

3.3 
يحلل التحديات اإلدارية والتقنية التي تواجه إدارة 

 االعمال التجارية
 التكاليف، مشروع عروض تقديمية 

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 10 14 المشاركة  و التكاليف 1

 20 6 االختبار الفصلي األول 2

 20 11 االختبار الفصلي الثاني 3

 50 16 االختبار النهائي 4

 100  المجموع 5
 أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ(

 

 

 اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة -هـ 

 ساعات مكتبيه 6

  ساعات ارشاد6
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 . قائمة مصادر التعلم:1

 للمقرر المرجع الرئيس

,إرما بيرسا ـ فرنانديز, راجيف سابريوال النظم والعمليات -كتاب ادارة المعرفة   
 ترجمة/ د. محمد شحاتة وهبي

 م2014  / هـ1435 - سنة اإلصدار
 

 المراجع المساندة

إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ، ياسر الصاوي ، دار السحاب للنشر والتوزيع ، 

 2007مصر ،–القاهرة 

إدارة المعرفة )المفاهيم ، النظم ، التقنيات ) د. سعد غالب ياسين . دار المناهج للنشر 

 2007والتوزيع ، عمان _االردن ،

 اإللكترونيةالمصادر 

   -المكتبة الرقمية  رابط المكتبة الرقمية

      http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx 

 البالك بورد

 

  أخرى 

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ()القاعات الدراسية، 

 قاعة دراسية

 معمل حاسب

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 جهاز عرض البيانات

 ال يوجد )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:
  

 التقييمطرق  المقيمون مجاالت التقويم

 مباشر منسقة القسم فاعلية التدريس

 مباشر الطالب طرق تقييم الطالب

 مباشر قيادات البرنامج تحصيل مخرجات التعلم ومصادر التعلم 
 )مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 )الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها(المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 
 مجلس القسم االعتماد جهة

 هـ1441-3/3/3/1440مجلس القسم  الجلسة رقم

 هـ 17/2/1441اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء الـموافق  الجلسة تاريخ
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