
 
 
 

 مفردات ادارة المعرفة

 

 الساعا ت عنوان الفصل الفصل
 مدخل الى المعرفة  -1

 مفهوم المعرفة واهمٌتها واهدافها  -
 وتطور المعرفة  نشأة -
 خصائص المعرفة -

3 

 مصادر وانواع المعرفة  -2
 مصادر المعرفة  -
 انواع المعرفة  -
 نظرٌات المعرفة  -

3 

 ادارة المعرفة مفاهيم اساسية  -3
 مراحل تطور ادارة المعرفة  -
 ر ادارة المعرفة العوامل التً اسهمت فً تطو -
 مفهوم واهمٌة واهداف ادارة المعرفة  -

3 

 مداخل ومبررات ادارة المعرفة   -4
 مداخل ادارة المعرفة  -
 مبررات التحول الى ادارة المعرفة  -
 مدارس ادارة  المعرفة  -

3 

 عمليات ادارة المعرفة   -5
 تشخٌص المعرفة وتحدٌد اهدافها  -
 تولٌد وخزن المعرفة  -
 نشر وتوزٌع المعرفة  -

3 

 استرجاع وتطبيق المعرفة   -6
 استرجاع المعرفة  -
 ادامة المعرفة  -
 تطبٌق المعرفة  -

3 

 العناصر االساسية الدارة المعرفة   -7
 االستراتٌجٌة واالشخاص  -
 التكنلوجٌا والعملٌة  -

3 

 استراتيجية ادارة المعرفة  -8
 المفهوم واالهمٌة واالهداف  -
 المعرفة  انواع استراتٌجٌات ادارة -
 المداخل االستراتٌجٌة الدارة المعرفة  -

3 

 متطلبات ادارة المعرفة  -9
 تحدٌات ادارة المعرفة  -
 دور مدٌر المعرفة الرئٌس -
 عوامل النجاح والفشل فً ادارة المعرفة  -

3 

 امج ادارة المعرفة نبناء بر  -11
 امج ادارة المعرفة نبرخطوات بناء  -
 وج ادارة المعرفة ضنماذج ن -

3 



 
 
 

 مفردات ادارة المعرفة

 

 بناء الخرائط المعرفٌة  -

 ادارة المعرفة واالقتصاد المعرفي   -11
 مفهوم وخصائص االقتصاد المعرفً  -
 مبررات التحول الى االقتصاد المعرفً ومتطلباته  -
 االستثمار فً الموجودات المعرفٌة  -

3 

 المعرفة في عمليات االعمال  دور ادارة  -12
 مفهوم ادارة عملٌات االعمال والمناطق المستهدفة  -
 ادوار ادارة المعرفة فً عملٌات االعمال  -
 توظٌف ادارة المعرفة لتحقٌق المٌزة التنافسٌة  -

3 

 ادارة المعرفة واالبداع التنظيمي   -13
 العالقة بٌن ادارة المعرفة والقدرات االبداعٌة للموارد البشرٌة  -
 العالقة بٌن ادارة المعرفة وابداع المنتوج  -
 العالقة بٌن ادارة المعرفة واستراتٌجٌات االبداع  -

3 

  معرفة واالنماط االدارية المعاصرةادارة ال  -14
 ال الشاملة واعادة هندسة االعم ادارة المعرفة وادارة الجودة -
 مات االدارٌة وادارة عالقات الزبون ادارة المعرفة ونظم المعلو -
 ولٌة االجتماعٌة واالخالقٌة المعرفة وراس المال الفكري والمسئادارة  -

3 

 المعرفية وقياس ادارة المعرفة  الرافعة  -15
 الرافعه المعرفٌة  -
 س ادراكٌة الدارة المعرفة مقاٌٌ -
 س المالٌة والكمٌة الدارة المعرفة ٌالمقاٌ -

3 

 


