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 1. اسم المادة إداسج انًؼشفح 

 2. رقم المادة 0807763

 (ح،ػًهُحانساػاخ انًؼتًذج )َظشَ ساػاخ يؼتًذج 3
.3 

 (ح، ػًهُحانساػاخ انفؼهُح )َظشَ ساػاخ َظشَح 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال َىجذ

 5. اسم البرنامج ػهى انًكتثاخ وانًؼهىياخ

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة انجايؼح االسدَُح

 8. الكمية انؼهىو انتشتىَح

 9. القسم ػهى انًكتثاخ وانًؼهىياخ

 10. مستوى المادة سُح حاَُح

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016االول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انًاجستُش

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انؼشتُح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015/2016األول 
 15. مخطط المادة الدراسيةمراجعة 

 

 يُّسق انًادج .16

 .: سقى انًكتة، انساػاخ انًكتثُح، سقى انهاتف، انثشَذ اإلنكتشوٍَيا َهٍ انشجاء إدساد
 rebhi1954@yahoo.com 0775380900َىو ٌ ، س  انًىتاَم  12:00-11:00،  366أ.د. ستحٍ ػهُاٌ 

 مدرسو المادة .71

 .انًكتة، انساػاخ انًكتثُح، سقى انهاتف، انثشَذ اإلنكتشوٍَ: سقى يا َهٍ انشجاء إدساد
 أ.د. ػًش هًششٌ )يجاص اجاصج اضطشاسَح ( 

 
 

 

 وصف المادة .71

 .يزكىس فٍ انخطح انذساسُح انًؼتًذج هى كًا
انًؼهىياخ واقتُائها ويؼانجتها وخذياتها وتسىَقها استشاتُجُح يفهىو اداسج انًؼهىياخ وانًؼشفح ،انًؤسساخ انشتحُح وغُش انشتحُح ، انًؼهىياخ االستشاتُجُح ،اَتاد 

 -1خالقُاخ اداسج انًؼشفح.انًؼشفح واداستها ، تُاء انًؼشفح ،اقتصاد انًؼشفح ،اداسج انًؼشفح وَظى انًؼهىياخ االداسَح ،قُاس وتقُُى اَتاجُح انؼًم انًؼشفٍ ، ا
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
 -:األهذاف -أ

 تؼشَف انطهثح أ. اداسج انًؼشفح واهًُتها وخصائصها ويصادسها واخالقُاتها -1

 ب. اقتصاد انًؼشفح ويتطهثاخ انتحىل انُه.

 سأس انًال انفكشٌ -د

 استشاتُجُح اداسج انًؼشفح ويُظًح انًؼشفح وادواخ تًخُم انًؼشفح. -د

 تؼشَف انطهثح تطشَقح إػذاد وسقح تحج نهًادج . -2
 ػهً... ا  َكىٌ قادس أٌانًادج  إَهاءانتؼهّى: َتىقغ يٍ انطانة ػُذ  َتاجاخ -ب

 انتؼشف ػهً االتؼاد انُظشَح انًختهفح إلداسج انًؼشفح . -1
 اػذاد وسقح تحج تطشَقح ػهًُح وػشضها ويُاقشتها -2

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 

 

 أسانُة .2 انًشاجغ .1

 انتقُُى

َتاجاخ  .3

انتؼهّى 

انًتحق
 قح

 انًحتىي .6 األسثىع .5 انًذّسس .4

أ.د.ستحٍ  .10  .9  .8  .7

 ػهُاٌ
االسثىع  .11

 االول
 هشو انًؼشفح .12

االسثىع  .16 أ.د.ربحي عميان  .15  .14  .13
 انخاٍَ

 أَىاع انًؼشفح .17

االسثىع  .21 أ.د.ربحي عميان  .20  .19  .18
 انخانج

خصائص  .22
 انًؼشفح

االسثىع  .26 أ.د.ربحي عميان  .25  .24  .23

انشاتغ 
 وانخايس

 اداسج انًؼشفح .27

 االسثىع .31 أ.د.ربحي عميان  .30  .29  .28

انسادس 
 وانساتغ

ػًهُاخ اداسج  .32

انًؼشفح 
 وًَارجها

االسثىع  .36 أ.د.ربحي عميان  .35  .34  .33
 انخايٍ

استشاتُجُح  .37
 اداسج انًؼشفح

االسثىع  .41 أ.د.ربحي عميان  .40  .39  .38

 انتاسغ

اقتصاد  .42

انًؼشفح 

يجتًغ 
 انًؼشفح

االسثىع  .46 أ.د.ربحي عميان  .45  .44  .43

 انؼاشش

َظى  .47

انًؼهىياخ 
 االداسَح

االسثىع  .51 أ.د.ربحي عميان  .50  .49  .48

انحادٌ 

 ػشش

ساس انًال  .52
 انفكشٌ

انسثىع  .56 أ.د.ربحي عميان  .55  .54  .53

انخاٍَ 

ػشش 

نُهاَح 

 انفصم

ػشض  .57

نثحىث انطهثح 
 ويُاقشتها

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
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 انتانُح: انُشاطاخ واالستشاتُجُاخ انتذسَسُحتطىَش َتاجاخ انتؼهى انًستهذفح يٍ خالل  َتى

 انًحاضشاخ وانًُاقشح وػشض انشفافُاخ وػشض انتقاسَش وانثحىث وانقشاءاخ انخاسجُح  -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتقُُى وانًتطهثاخ انتانُح: أسانُةخالل يٍ  انًستهذفح َتاجاخ انتؼهى تحققإحثاخ  َتى
 االيتحاَاخ  -
 كتاتح انتقاسَش -
 ػشض انتقاسَش ويُاقشتها . - -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 : حسب تعميمات وانظمة الجامعة  والغياب سياسة الحضور -أ

 : حسب تعميمات وانظمة الجامعة الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 : حسب تعميمات وانظمة الجامعة والصحة إجراءات السالمة -ج

 تعميمات وانظمة الجامعة : حسب الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 : حسب تعميمات وانظمة الجامعة إعطاء الدرجات -ه

 : حسب تعميمات وانظمة الجامعة في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 مختبر الحاسوب -

 

 المراجع .22

 

 طيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الطالب تغ المقررة، والقراءات التي يجب عمىالكتب -أ
 م2015أ.د. ربحي عميان .ادارة المعرفة . عمان : دار الصفاء -
 م  2013عمان : دار الصفاء  –أ.د. عمر همشري . ادارة المعرفة : الطريق الى التميز والريادة -
  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 2001اقتصاد المعرفة . القاهرة : مجموعة النيل العربية  الخضري ، محمد.-
 2005عمان دار وائل ، –الرشدان ،عبداهلل . اقتصاديات المعرفة -
 2004السامرائي ،ايمان ، نظم المعمومات االدارية . عمان : دار الصفاء  -
 2007الممكاوي ، ابراهيم . ادارة المعرفة . عمان دار الوراق ، -

 2015عمان / الدار االهمية ، –. ادرة المعرفة  حجازي ، هيثم
 2007ياسين ، سعد . ادارة المعرفة . عمان دار المناهج ،
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 معمومات إضافية 26.

 
- 
 
 

 
 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


