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 الممشسومىرج وصف 

 (األكاديمي()مشاجعت البشوامج العالي )مشاجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

 مبرهناًً تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياًً إيجازاًً هذا المقرر وصف يوفر

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما

 

 خامعح انمىصم انمؤسسح انتعهُمُح .1

 واالقتصاد / خامعح انمىصم اإلدارجكهُح  انقسم اندامعٍ / انمزكز .2

 AEMI18_M407انمعزفح / إدارج اسم / رمز انمقزر .3

 تكانىرَىس نظم انمعهىماخ االدارَح انتٍ َذخم فُهاانثزامح  .4

 حضىر انزامٍ أشكال انحضىر انمتاحح .5

 2118 - 2117 انفصم / انسنح .6

 2 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذراسُح  .7

 1/9/2117 تارَخ إعذاد هذا انىصف .8

 انمقزر:أهذاف  .9
 

 مخزخاخ انتعهم وطزائق انتعهُم وانتعهم وانتقُُم .11

 طزائق انتعهُم وانتعهم أ. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 انمحاضزج .1

 وانتفاعمانحىار  .2

 نقذ انثناءان .3
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 بىيت الممشس .11
 

 الساعاث األسبىع
مخشجاث التعلم 

 المطلىبت
اسم الىحذة / المساق 

 أو المىضىع
 التمييمطشيمت  طشيمت التعليم

1 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

 ممذمت في اداسة المعشفت

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2 2 
لشاءة في تاسيخ اداسة 

 المعشفت

3 2 
: ماهيت اداسة المعشفت
 االسلىب التحليلي

4 2 
الطبيعت التخصصيت المتعذدة 

 الداسة المعشفت

5 2 
الفشق بيه البياواث 

 والمعشفتوالمعلىماث 

 الىىعيه االساسيه للمعشفت 2 6

7 2 
المىظىساث المىظميت الداسة 

 المعشفت

8 2 
-افشاد: اهميت اداسة المعشفت

 مىظمت-عمليت

9 2 
: عملياث اداسة المعشفت
 االكتساب وااللتماط

10 2 
: عملياث اداسة المعشفت
 الخزن والمشاسكت

11 2 
: المعشفتعملياث اداسة 

 التطبيك

12 2 
: دوسة حياة اداسة المعشفت

 1ومىرج 

13 2 
: دوسة حياة اداسة المعشفت

 2ومىرج 

14 2 
: دوسة حياة اداسة المعشفت

 3ومىرج 

15 2 
: دوسة حياة اداسة المعشفت

 4ومىرج

16 2 
ومارج وجاح وظم اداسة 

 1ومىرج : المعشفت



 

17 2 
اداسة ومارج وجاح وظم 

 2ومىرج : المعشفت

18 2 
ومارج وجاح وظم اداسة 

 3ومىرج : المعشفت

19 2 
ومارج وجاح وظم اداسة 

 4ومىرج : المعشفت

20 2 
مىهجياث وتكىىلىجياث 

 اداسة المعشفت

 وظم االكتشاف وااللتماط 2 21

 وظم الخزن والمشاسكت 2 22

 وظم التطبيك 2 23

24 2 
: استشاتيجيت اداسة المعشفت

 الصياغت

25 2 
: استشاتيجيت اداسة المعشفت

 التىفيز

26 2 
: استشاتيجيت اداسة المعشفت

 التمىيم

 1حاالث دساسيت  2 27

 2حاالث دساسيت  2 28

 3حاالث دساسيت  2 29

 4حاالث دساسيت  2 30
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 انثنُح انتحتُح  .12

 انمطهىتح: انقزاءاخ
 كتة انمقزر 
 اخزي  

(ًادارةًالمعرفة2012ًالناصر،ًعامرًعبدالرزاقًعبدالمحسنً)
فيًإطارًنظمًذكاءًاالعمال،ًدارًاليازوريًللنشرًوالتوزيع،ًعمانً

ًاالردن.ً-
(ًلوحات2012ًعبدالمحسنً)ًالناصر،ًعامرًعبدالرزاق

عداداتًاالعمالًكمعماريةًمتكاملةًلنظمًذكاءًاالعمال،ًدارً
 االردن.ً-اليازوريًللنشرًوالتوزيع،ًعمانً

 تنصيب برامج خرائط املعرفة  حمتطهثاخ خاص

وتشمم عهً سثُم انخذماخ االختماعُح )

انمثال محاضزاخ انضُىف وانتذرَة 

 انمهنٍ وانذراساخ انمُذانُح( 

 
 استخدام حماضرات فيديوية

 
 
 

 انقثىل  .13

 مزحهح ثانثح -نظم دعم انقزار انمتطهثاخ انساتقح

 41 أقم عذد من انطهثح 

 91 أكثز عذد من انطهثح 


