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 اىذساصح

 االوىيح

 ٍغ اىَؼشفح اقتصاد في االصاصيح تاىَفاهيٌ اىطيثح اىذساصي اىَقشس يزود :اىَادج وصف

 اىَضتقثيي، اىؼَو صىق في واهَيح  جذيذج وخثشاخ وٍضتيزٍاخ تخصائص اىطاىة تزويذ

 اىفجىج اىزميح، اىَذُ ) اىَؼشفي االقتصاد في  اىتطىساخ ث اهٌ ػِ اىطاىة واطالع

 اىَؼشفي االقتصاد ّحى اىتحىه ٍتطيثاخ ،(اىَؼشفي االقتصاد ٍقاييش اىَؼشفيح،
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 وحذاخ( 2)
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   ػذد  اىضاػاخ اىؼَييح صاػح( 2)

  

ِ اىَفشداخ األصاتيغ   اىتفاصيو ػْاوي

1 
 تفاصيو اىَْهج وتؼشيف اىطاىة ػيى ٍؼْى واصْاف اىَؼشفح  ٍفهىً اىَؼشفح، ّضثيح اىَؼشفح، تصْيف اىَؼشفح

2 
 تؼشيف اىطاىة ػيى اهَيح ٍذُ اىَؼشفح واُ اىَؼشفح صيؼح اقتصاديح ٍذُ اىَؼشفح، اىَؼشفح مضيؼح اقتصاديح

3 
 اصاصياخ وٍفهىً اقتصاد اىَؼشفح ٍفهىً االقتصاد اىَؼشفي، وجهاخ اىْظش حىه االقتصاد اىَؼشفي

 ٍضتيزٍاخ وخصائص اىَؼشفح اىخصائص واالهَيح واىَضتيزٍاخ 4

5 

 ٍىقغ االقتصاد اىَؼشفي في اىثيذاُ اىْاٍيح وىَارا يؼذ ضؼيفا في اىثيذاُ اىْاٍيح اقتصاد اىَؼشفح في اىثيذاُ اىَتقذٍح واىْاٍيح

6 
 ٍزايا وقىج االقتصاد اىَؼشفي في اىثيذاُ اىَتقذٍح االقتصاد اىَؼشفي واىتَْيح االقتصاديح

7 
 اىتؼشف ػيى اىَؼاييش واىَؤششاخ اىَؼتَذج ٍِ قثو اىثْل اىذوىي ،  خصائص قىج اىؼَو(KAE) (KAM)ٍؼاييش تصْيف اقتصاد اىَؼشفح 

8 
 ميف يَنِ اىتحىه اىى اقتصاد اىَؼشفح ٍتطيثاخ اىتحىه ّحى االقتصاد اىَؼشفي

9 
 ّىػيح اىتؼييٌ اىََيزج في االقتصاد اىَؼشفي اىتؼييٌ واالقتصاد اىَؼشفي

10 
 اهٌ اىضياصاخ اىتؼييَيح  اىَتثؼح في االقتصاد اىَؼشفي اىضياصاخ اىتؼييَيح واالقتصاد اىَؼشفي

11 

 ودوسها في االقتصاد اىَؼشفي( ٍتغيشاخ اىحىمَح)اىَتغيشاخ اىَؤصضاتيح  اىَفهىً، اىَتغيشاخ اىَؤحشج في اىحىمَح/ اىحىمَح

12 
 اهٌ اىَتغيشاخ اىَؼتَذج في اىحىمَح ٍحذداخ اىحىمَح، ٍتطيثاخ اىحىمَح

13 
 ٍاهيح االتذاع  واالتتناس واىَؼيىٍاتيح واالتصاالخ اىَفهىً ، اىَْافغ، ٍتطيثاخ ّظاً االتذاع/ االتذاع

14 
 دوس اىَؼيىٍاخ واالتصاالخ في اقتصاد اىَؼشفح اىَفهىً، دوس اىَؼيىٍاخ في اىْشاط االّضاّي/ تقْيح اىَؼيىٍاخ واالتصاالخ

15 
 اٍخيح ٍِ اىؼاىٌ  اَّىرجا( ٍصش، اىهْذ)تجاسب دوه في االقتصاد اىَؼشفي 

 كلية اإلدارة وااللتصاد/ جامعة الموصل 

 (2022-2021)العام الدراسي 

 استمارة المفردات الدراسية للممرر الدراسي

 ٍِخض ٌٛطف اٌّمشس اٌذساعٟ

 عناوين المفردات المنهجية وتفاصيلها
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االلتصاد المعرفي ودوره في تحميك التنمية )، خالد و ليدبان، ناصر، الشيخ 

اوراق بحث  في الريادة واإلدارة باإلبداع، 2016، (االلتصادية االجتماعية

-1. ، ص ص2016الــهنـدســـة الـــمــعــلــومــاتـيــة بــجــامــعــة دمــشــك، 

58. 

 المراجع الرئيسية

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 ِفَٙٛ اٌّؼشفخ:االعجٛع االٚي









 ثشىً ٠زٕبِی اٌؼبٌُ فٟ اٌزم١ٕخ ِٚذْ اٌّؼشفخ ِذْ ظٙٛس ثذأ
 دٌٚخ ألٞ ٚااللزظبد اٌز١ّٕخ ػغٍخ دفغ فٟ أل١ّ٘زٙب رٌه ،ٍِؾٛظ
   .اٌزٛظ١ف فشص ٚص٠بدح االعّبٌٟ اٌّؾٍٟ إٌبرظ ص٠بدح فٟ ٚدٚس٘ب

 ٚرؼزّذ 
  ٚاعزخذاَ اٌجششٞ اٌؼٕظش وفبءح ػٍٝ اٌّؼشف١خ اٌظٕبػبد

 ِٓ أوضش اٌظٕبػخ ٘زٖ فٟ ٚاٌزط٠ٛش االخزشاع فٟ اٌؼمً صاػّبي
 لطبػبد فٟ اٌظٕبػخ ٘زٖ ٚرذخً اٌخبَ، اٌّٛاد ػٍٝ االػزّبد

 طٕبػبد ِٓ عؼٍذ لذ وبٔذ اٌذٚي ثؼض  اْ ؽزٝ ، وض١شح
 .ٌٙب سئ١غ١ب ِٛسدا اٌّؼشف١خ

 
 
 

 (KNOWLEDGE CITIES)ِذْ اٌّؼشفخ : االعجٛع اٌضبٟٔ



 ِبٟ٘ ِذْ اٌّؼشفخ ، ِزٝ ظٙشد؟  ٚ ِبٟ٘  ِؾشوبد ّٔٛ٘ب ٚ اٌزٟ عبّ٘ذ فٟ ظٙٛس٘ب ؟ : ط

 اىجىاب



 اىجىاب



 ٍاهي ٍَيزاخ ٍذُ اىَؼشفح؟ : س

رز١ّض ِذْ اٌّؼشفخ ثبٔٙب ِٕبطك الزظبد٠خ ٠زُ ف١ٙب رظذ٠ش •
 .اٌغٍغ راد اٌم١ّخ اٌّضبفخ اٌؼب١ٌخ

 . اْ ٘زٖ اٌغٍغ  رزٌٛذ ِٓ خالي اٌجؾش ٚاٌزم١ٕخ ٚاِمذسح اٌؼم١ٍخ•
 .  ِذْ اٌّؼشفخ رإدٞ اٌٝ ّٔٛ عش٠غ فٟ دخً اٌّغزّغ ٚصشٚرٗ•
، ٚل١ٍٍخ (طذ٠مخ اٌج١ئخ)ِذْ اٌّؼشفخ رز١ّض ثبٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ •

 اٌزٍٛس ث١ئ١ب
رؼزّذ  فٟ ػٕبطش٘ب االعبع١خ ػٍٝ االثذاع ٚاالثزىبس ٌزؾم١ك •

 .اٌز١ّٕخ  ثظٛس٘ب  اٌّخزٍفخ
اٌغشػخ فٟ اٌٛطٛي اٌٝ رىٌٕٛٛع١ب االرظبالد ِٓ لجً ع١ّغ •

 .  اٌّٛاط١ٕٓ
 .ِذْ اٌّؼشفخ ٟ٘ ٔمبط ٌٍغ١طشح ػٍٝ اٌؼبٌُ•
 . ِّزٍئخ ثشاط اٌّبي اٌجششٞ اٌؼبٌٟ اٌّغزٜٛ ٚاٌّب٘ش•
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Subtitle 



 ِبٟ٘ اٌج١ٕخ االعبع١خ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب ِذْ اٌّؼشفخ؟ : ط







 ٍذيْح اىَؼشفح اىَصشيح 



رجبع ٚرشزشٜ؟ ( ػبِخ)و١ف ٠ّىٓ اْ رىْٛ اٌّؼشفخ عٍؼخ الزظبد٠خ  













ٔشىش طٍجزٕب االػضاء 
 ٌؾغٓ االطغبء ٚاٌّزبثؼخ 





فٟ ٘زٖ اٌّؾبضشح، ع١زُ االعبثخ ػٓ ِغّٛػخ 
:ِٓ االعئٍخ ٟٚ٘  

 
 

 االلزظبد اٌّؼشفٟ؟( رؼش٠ف)ِب٘ٛ ِفَٙٛ 1.

ٌّبرا ٠ؼذ ِفَٙٛ االلزظبد اٌّؼشفٟ ارغب٘ب ؽذ٠ضب فٟ  2.
 اٌشؤ٠خ االلزظبد٠خ اٌؼب١ٌّخ؟ 

 ٕ٘بن اسثؼخ ٚعٙبد ٔظش ٌاللزظبد اٌّؼشفٟ ٚضؾٙب؟ 3.

 ِبٟ٘ ا١ّ٘خ الزظبد اٌّؼشفخ؟ ٚضؾٙب ثبٌزفظ١ً؟4.

 اللزظبد اٌّؼشفخ خظبئض ِّٙخ ٚوض١شح، ػذد٘ب ع١ّؼب؟ 5.
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 اِضٍخ ٚالؼ١خ ػٓ االلزظبد اٌّؼشفٟ 
ثذأ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ثزغ١شاد عزس٠خ ٘بِخ رطشػ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزؾذ٠بد 
ٚاٌفشص، فضالً ػٓ رؼبظُ أ١ّ٘خ اٌّؼشفخ فٟ االلزظبد ؽزٝ اطجؾذ عّخ 

الزظبد اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ٟ٘ االلزظبد اٌّؼشفٟ ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ 
 .ِغزؼبد اٌغذ عزىْٛ لبئّخ ػٍٝ اٌّؼشفخ ١ّٕ٘ٚزٙب

  اٌزظ١ُّ•
ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ، اٌزظ١ُّ . خٍك ِٕزغبد ٚخذِبد ٚث١ئبد ٚخجشاد عذ٠ذح

 .اٌذاخٍٟ ٌّطؼُ
  إٌٙذعخ•

فشع ِٓ فشٚع اٌزظ١ُّ ٠زطٍت ِؼشفخ ٚاعؼخ ثبٌش٠بض١بد ٚاٌؼٍَٛ ِضً 
 .رظ١ُّ ٔٛع عذ٠ذ ِٓ اٌمطبساد فبئمخ اٌغشػخ

 رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد•
ئٔشبء ٚرشغ١ً األٔظّخ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ أرّزخ األش١بء ٚاٌزطج١مبد اٌزٟ 

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ، ِطٛس ثشاِظ ٠مَٛ ثأشبء أدٚاد . ٠غزخذِٙب األشخبص
 .ٌزٕظ١ُ اٌج١بٔبد ٚاعزىشبفٙب

 اٌؼ١ٍّبد اٌزغبس٠خ•
ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ، ِذ٠ش اٌزظ١ٕغ اٌزٞ . رؾ١ًٍ ٚرؾغ١ٓ اٌؼ١ٍّبد اٌزغبس٠خ

٠غزخذَ اٌّؾبعجخ اإلداس٠خ الوزشبف اٌزؾغ١ٕبد فٟ اٌىفبءح ٚاٌغٛدح ػٍٝ 
 .خظ اإلٔزبط

 



 اٌزغ٠ٛك•
ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ، شخض ِجذع . اٌزغ٠ٛك ثّب فٟ رٌه اٌزش٠ٚظ ٚرط٠ٛش إٌّزغبد ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌّج١ؼبد

 .٠ظُّ ئػالٔبد إلششان اٌؼّالء ٚئٌٙبُِٙ
 رغبسة اٌؼّالء•

 .رط٠ٛش ٚرمذ٠ُ رغشثخ اٌؼّالء ِضً ِذ٠ش اٌفٕذق اٌزٞ ٠ؼًّ ثبعزّشاس ػٍٝ رؾغ١ٓ خذِخ اٌؼّالء
 اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش•

ػ١ٍّبد ِىضفخ الوزشبف اٌّؼشفخ اٌغذ٠ذح أٚ رط٠ٛش ل١ّخ عذ٠ذح ِضً ثذء اٌزشغ١ً اٌزٞ ٠خزشع ّٔٛرط ػًّ 
 .عذ٠ذ

 ٚعبئً االػالَ•
 .رط٠ٛش اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزشف١ٗ ِضً األفالَ ِٚمبطغ اٌف١ذ٠ٛ ٚاٌىزت ٚاٌظؾف ٚاٌّغالد ٚاٌّذٚٔبد ٚاألٌؼبة

 اٌزؼ١ٍُ•
٠ؼزّذ االلزظبد اٌّؼشفٟ ػٍٝ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌّزؼٍّخ ؽ١ش ٠ٕظش ئٌٝ اٌزؼٍُ ػٍٝ أٔٗ ػ١ٍّخ رغزّش ِذٜ 

ٚ٘زا ٠ّضً رؾٛال فٟ اٌزؼ١ٍُ ِٓ إٌظُ اٌزٟ رشغغ اٌؾفع ٚاٌزٛافك ِغ اٌزؼ١ٍُ اٌمبئُ ػٍٝ . اٌؾ١بح
 .االوزشبف ٚؽً اٌّشىالد ٚاٌزظ١ُّ

  اٌضمبفخ•
.  اٌظٕبػبد راد اٌظٍخ ثبٌضمبفخ فٟ ِغبالد ِضً اٌفٓ ٚفٓ األداء ٚإٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ ٚاٌزبس٠خ ٚاٌّأوٛالد

اٌضمبفخ ٟ٘ . ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ، خج١ش فٟ ربس٠خ ِٕطمخ رشبسن فٟ رط٠ٛش طٕبػخ اٌغ١بؽخ فٟ إٌّطمخ
ِٕطمخ ٔبثضخ ثبٌؾ١بح اللزظبد اٌّؼشفخ ثغجت اال٘زّبَ اٌم١ًٍ ثأرّزخ ػ١ٍّبد اإلٔغبْ ِضً اٌفٓ ٚاٌّأوٛالد 

 .اٌشال١خ
 اٌؾشف•

.  ٘زٖ طش٠مخ شبئؼخ ٌٍزٕبفظ ِغ ِٕبفظ أوجش ٚأوضش آ١ٌخ. إٌّزغبد ٚاٌخذِبد اٌمبئّخ ػٍٝ ِٙبسح اٌؾشفٟ
ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ، ال ٠زٕبفظ اٌّضاسع اٌزٞ ٠ٕزظ ِؾظٛاًل ِؽَشف١ًب ِؼزشف ثٗ ثغٛدرٗ اٌؼب١ٌخ ثشىً ِجبشش ِغ 

 .ِٕزغٟ اٌغٍغ
ثشىً . ِٓ األعبط١ش اٌشبئؼخ أْ الزظبد اٌّؼشفخ ٠مزظش ػٍٝ رط٠ٛش اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ اٌغذ٠ذح ِضً اٌجشاءاد

 .ػبَ ، ٠ّىٓ إٌظش ئٌٝ أٞ ِٕٙخ رٕزظ ِؼبسف عذ٠ذح وغضء ِٓ االلزظبد اٌّؼشفٟ

ِإشش اٌّؼشفخ 
 اٌؼبٌّٟ 



اىىد واىشنش اىنثيشيِ التْائي اىطيثح ىحضِ 
 االصغاء تاسك هللا تاىجَيغ



 خصائص اقتصاد اىَؼشفح
 واالهَيح واىَضتيزٍاخ

 اىَحاضشج اىشاتؼح 
3 /4 /2022 



 اعئٍخ ػبِخ فٟ اٌّؾبضشح اٌشاثؼخ
ِبٟ٘ خظبئض الزظبد اٌّؼشفخ؟ اٚ و١ف ٠ّىٓ اٌز١١ّض : 1ط

 ث١ٓ  االلزظبد اٌّؼشفٟ ٚ االلزظبد اٌزم١ٍذ٠خ ؟
 ِبٟ٘ ا١ّ٘خ االلزظبد اٌّؼشفٟ؟  : 2ط
ِبٟ٘ ِزطٍجبد اٌزؾٛي ٔؾٛ الزظبد اٌّؼشفخ؟ أٚ و١ف : 3ط

 اٌغج١ً ٌٍزؾٛي ٔؾٛ االلزظبد  اٌّؼشفٟ؟ 
ِبرا رؼٕٟ اٌفغٛح اٌّؼشف١خ، و١ف رٕشأ، ِٚبٟ٘ إٌمبط : 4ط

 اٌزٟ رٛضؼ ٘زٖ اٌفغٛح؟ 
ِبٟ٘ ٔظش٠بد االلزظبد اٌّؼشف١خ اٌزٟ فغشد ؽظٛي : 5ط

 اٌفغٛح اٌّؼشف١خ؟ رىٍُ ثبخزظبس ػٕٙب؟  
 ِبٟ٘ اسوبْ االلزظبد اٌّؼشفٟ؟ ٚضؾٙب ؟: 6ط

 
  



 خصائص اقتصاد اىَؼشفح

















 ِزطٍجبد اٌزؾٛي ٔؾٛ االلزظبد اٌّؼشفٟ





















اسوبْ 
االلزظبد 
 اٌّؼشفٟ

االتتناس 
 واالتذاع

 اىتؼييٌ

 اىحىمَح

اٌج١ٕخ 
 اٌزؾز١خ





ِب٘ٛ اٌفشق ث١ٓ االلزظبد اٌمذ٠ُ : ط
 ٚااللزظبد اٌؾذ٠ش؟ 









اٌشىش اٌغض٠ً 
الثٕبئٟ اٌطٍجخ 
ٌؾغٓ االطغبء 

 ٚاٌّزبثؼخ 



 االلزظـــــــبد اٌّؼشفـــــــــــــٟ
 ّزاس اىقهىاجي. د. ً: ٍذسس اىَادج

 االصثىع اىخاٍش
10 /4 /2022 

 االحذ



 الزظبد اٌّؼشفخ فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ



 
 



الزظبد اٌّؼشفخ فٟ اٌذٚي 
 إٌب١ِخ





 إٌّٛ ٚاٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ 







 خ١بساد ِٚشرىضاد اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ



























اٌشىش اٌغض٠ً ٌطٍجزٕب االػضاء 
ٌؾغٓ االطغبء ٚؽغٓ 

 اٌّشبسوخ



 االلزظبد اٌّؼشفٟ
 اٌّؾبضشح اٌغبدعخ

 ِؼب١٠ش اٌزظ١ٕف ٌاللزظبد اٌّؼشفٟ

24  /4 /2022  
 االؽذ 







































 اٌشىش اٌغض٠ً الثٕبءٔب االػضاء ٌؾغٓ 
 االطغبء ٚؽغٓ اٌّشبسوخ



 االصثىع اىضاتغ
 اىحىمَح واالقتصاد اىَؼشفي
 اىتؼييٌ واالقتصاد اىَؼشفي

 اػذاد وتقذيٌ
 ّزاس اىقهىاجي. د.ً

8 /5 /2022 

































 الشكر الجزيل البنائنا الطلبة لحسن االصغاء         



 اعداد وتمدٌم 

نزار صدٌك الٌاس المهواجً. د. م  

15  /5  /20222  

 االبداع 
 و 

 تقنية المعلومات  في االقتصاد المعرفي



















                   ماهو الفرق بين االبداع واالبتكار؟ 

 خطة أو فكرة خلك إلى ٌُشٌر األول أن   هو واالبتكار اإلبداع بٌن الفرق أساس إن   واالبتكار اإلبداع بٌن الفرق
 فإن   وبالتالً ُمسبمًا، تمدٌمه ٌتم لم والذي السوق، فً جدٌد شًء بدء إلى ٌُشٌر األخٌر إن   حٌن فً جدٌدة،
ا وإمكانٌات، وخٌال جدٌدة أفكار لخلك عمل اإلبداع  وٌموم الس وق، إلى وفع ال جدٌد شًء إدخال هو االبتكار أم 
 صلة له لٌس انتاجً عمل هو االبتكار بٌنما جدٌد، بشًء التفكر وعلى الخٌال على أساسً بشكل   االبداع
                                                              :اآلتً فً ٌكُمن االبتكار اإلبداع بٌن الفرق فإن   وبالتالً جدٌد، شًء فً التفكٌر على ٌموم بالخٌال

 ووضعها اإلبداعٌة األفكار وتنفٌذ اإلبداع، ٌُمث ل الوالع فً ووضعها الجدٌدة األفكار فً التفكٌر نوعٌة  .1
 .االبتكار هً التنفٌذ موضع

 .ُمنتجة عملٌة االبتكار إن   الممابل فً ُمبتكرة عملٌة هو االبداع  .2

   .االبتكار لٌاس الممكن من ولكن اإلبداع، لٌاس أبًدا ٌُمكن ال  .3

 

 فً أفضل شًء ٌُمدم والذي االبتكار عكس على نوعها، من وفرٌدة جدٌدة أفكار بتولٌد االبداع ٌرتبط .4
  .السوق

   .ٌتطلبه االبتكار أخرى ناحٌة من المال، ٌتطلب ال اإلبداع .5

     باالبتكار دائًما ُمرتبطة المخاطر أن   حٌن فً اإلبداع، فً خطر ٌوجد ال .6
 

 





















 االسبوع الثالث عشر •
 



 االسبوع الثالث عشر •
 

















 الشكر الجزيل البنائنا الطلبة لحسن االصغاء         



 االسبوع الرابع عشر

















الشكر الجزيل لطلبتنا االعزاء لحسن 

 االصغاء وحسن المشاركة


