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نظم المعلومات   :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء
( 0407231)اإلدارٌة

  :اسم المدرس  االقتصاد والعلوم اإلدارٌة: الكلٌة 

 : موعد المحاضرة  إدارة األعمال: القسم 

( 0402338)إدارة المعرفة والحكمة: عنوان المقرر  : الساعات المكتبٌة 
  

 وصف المساق 
المساق ادارة المعرفة واهمٌتها وانواعها، ومواضٌع متعلقة بها مثل نظم ادارة المعرفة واقتصاد المعرفة والتعلم  مادة تتناول

. ومجتمعات المعرفة
 

 
 

: ٌهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب على:اهداف المساق 
 

  .المعرفة وانواعها وخصائصها  مفهومالتعرف على .1

 .لى ادارة المعرفة وعملٌاتها واستراتٌجٌاتهاالتركٌز ع .2

 بعض انواع نظم ادارة المعرفة والتعرف على خطوات تطوٌرها ومستلزماتهااستعراض  .3

 .مفهوم اقتصاد المعرفة وخصائصه ومٌزاته ومتطلباتهالتركٌز  .4

. التركٌز على مفهوم التعلم ودوره فً بناء مجتمع المعرفة .5

 
        

 : مخرجات التعلم

 

A. المعرفة 

 .المفاهٌم االساسٌة للمعرفة والحكمة وادارة المعرفة ونظم ادارة المعرفةفهم : المعرفة بالمفاهٌم  . 1

. المنطقً لتطور المعرفة والوصول الى الحكمة، والتمٌٌز بٌن انواعهافهم التسلسل : المعرفة بالنظرٌات و المبادئ .2
. معرفة استراتٌجٌات المعرفة ومتطلبات وطرق بناء مجتمع المعرفة: المعرفة باإلجراءات . 3

 
B.   المهارات اإلدراكية

. فهم وتحلٌل اهمٌة المعرفة للمنظمات واتساقها مع الخطة االستراتٌجٌة لهاالقدرة على : التحلٌل الفكري الناقد. 1
ما تم تعلمه فً تحدٌد حاجة المنظمات للمعرفة وادارتها فً سبٌل الوصول الى المٌزة التنافسٌة تطبٌق : تطبٌق المبادئ . 2

.  وتحدٌد انواع نظم ادارة المعرفة المالئمة لحاجات المنظمة
 

C.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

من خالل النقاشات خالل المحاضرات ومن خالل العمل : تحمل مسؤولٌة التعلم واستمرار التطوٌر الذاتً و المهنً . 1

. ضمن فرٌق لتحلٌل ودراسة ومقارنة بعض القضاٌا والحاالت الدراسٌةالمتعلقة بالمعرفة، التً ٌتم تكلٌف الطالب بها
. ٌبادر فً انجاز األعمال المتعثرة إلنجاح مهمة فرٌقه: التصرف بمسؤولٌة فً العالقات الشخصٌة و المهنٌة . 2
. ٌحترم أراء اآلخرٌن و مبدأ التعددٌة: االلتزام بالقٌم األخالقٌة العالٌة على المستوى الشخصً العام . 3

 
D. مهارات االتصال و تقنية المعلومات و المهارات العددية 

 خالل المناقشات الٌومٌة  على كسر حاجز الخجل عند التعامل مع اآلخرٌن تمكٌن الطالب: االتصال بفاعلٌة شفوٌا و كتابٌا. 1

. فً قضاٌا المعرفة وادارتها
 التً ٌتم طرحها حول القدرة على استثمار االنترنت فً إٌجاد الحلول للمشاكل: استخدام تقنٌة االتصاالت و المعلومات. 2

. ابرز واحدث مواضٌع نظم ادارة المعرفة الحاسوبٌة
  
E.  المهارات الحركية و النفسية

 فٌما ٌتعلق بموضوعات ادارة المعرفة ونظمها وطرق بناء اقتصاد المعرفة ومجتمع القدرة على التعبٌر اللغوي الدقٌق.1

. المعرفة
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  :هيكل المقرر 

 طزق انخؼهٍى أصهىة انخذرٌش انًىاظٍغ يخزجبث انخؼهى ػذد انضبػبث األصبىع
انًذخم إنى إدارة  A1, A2 3 األول

هزو انًؼزفت : انًؼزفت

وأهًٍت انًؼزفت 

يزاجؼت نهًحبظزة 

انضببقت ثى شزح يبدة 

جذٌذة 

 

انًبدة انؼهًٍت ربط 

ٌت ين  انىاقغببنحبالث

خالل حًبرٌن انؼصف 

انذهنً وااليثهت 

انخىظٍحٍت وححهٍم 

ودراصت انحبالث 

انذراصٍت انًطزوحت 

 

ػقذ ايخحبنبث قصٍزة 

 بشكم فجبئً

اصخخذاو بزنبيج انؼزض 

انخقذًًٌ ين اجم ػزض 

انًبدة انؼهًٍت اثنبء 

انًحبظزاث يًب ٌضهم 

 حخبغ انًبدة

 

طزح اصئهت نقبشٍت او 

يفبهًٍٍت بهذف قٍبو 

انطالة ببنبحث حىنهب 

ببصخخذاو االنخزنج 

 

بكخببت  انطهبت حكهٍف

حقبرٌز حىل بؼط 

انحبالث انذراصٍت انًىكهت 

انٍهى 

 

حكهٍف انطهبت بكخببت 

ورقت بحثٍت حىل احذ 

انًىاظٍغ انًطزوحت 

حىل ادارة انًؼزفت 

وانحكًت 

 

انًذخم إنى إدارة  A1, A2, B1, D1 3 انثبنً

أنىاع انًؼزفت : انًؼزفت

أهًٍخهب : إدارة انًؼزفت A1, A2, A3 3 انثبنث

وأهذافهب وػًهٍبحهب 

  ,A1, A2, A3 3 انزابغ

B1, B2,  D1, 

D2 

: إدارة انًؼزفت

اصخزاحٍجٍبث ادارة 

انًؼزفت، انًٍزة انخنبفضٍت 

دورة : نظى ادارة انًؼزفت A1, A2, A3 3 انخبيش

حٍبة نظى انًؼهىيبث 

انخقهٍذٌت 

  ,A1, A2, A3 3 انضبدس

B1, B2 

دورة : نظى ادارة انًؼزفت

حٍبة نظى ادارة انًؼزفت 

 ,A1, A3,  B1 3 انضببغ

B2, C1, C2,  

D1, D2 

دور : نظى ادارة انًؼزفت

يهنذس انًؼزفت وصنبع 

انًؼزفت 

  ,A1, A2, A3 3 انثبين

B1, B2,  D1, 

D2 

انىاع : نظى ادارة انًؼزفت

نظى ادارة انًؼزفت 

  ,A1, A2, A3 3 انخبصغ

B1, B2 

: اقخصبد انًؼزفت

انًفهىو، انخصبئص، 

انضًبث 

  ,A1, A2, A3 3 انؼبشز

B1, B2 

: اقخصبد انًؼزفت

انًكىنبث، انؼنبصز، 

انًًٍزاث، انؼٍىة 

 ,A1, A3,  B1 3 حبدي ػشز

B2, C1, C2,  

D1, D2, E 

ينبقشت : اقخصبد انًؼزفت

انخجزبت : حبنت دراصٍت

انهنذٌت فً بنبء انقخصبد 

انًؼزفً 

  ,A1, A2, A3 3 ثبنً ػشز

B1, B2 

رأس :اقخصبد انًؼزفت

انًبل انًؼزفً 

 ,A1, A3,  B1 3 ثبنث ػشز

B2, C1, C2,  

D1, D2, E 

انخؼهى ودوره فً بنبء 

يجخًغ انًؼزفت 

 ,C1, C2, C3 3 رابغ ػشز

D1, D2, E 

 يزاجؼت
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 :الكتاب المقرر الرئيس
  

 عمر احمد همشري". الطرٌقة الى التمٌز والرٌادة: ادارة المعرفة "

 

: المقررات المساندة
 سعد غالب ٌاسٌن ". التقنٌات– النظم - ادارة المعرفة المفهوم ”

  

: طرق التقييم
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول  20 

 االمتحان الثاني  20 

 واجبات+ نشاط  10 

 االمتحانى النهائي  50 
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Zarqa University  Prerequisite: Management 

Information Systems(0407231) 

 

Faculty: Economics and Managerial 

sciences 

Lecture’s time:  

Department: Business Administration Semester:  

Course title: knowledge 

management(0402338) 

Office Hours: 

  

Course description: 

This course discusses the importance of the knowledge management many fields. It defines knowledge 

management in organizations.  
 
 

 
Aims of the course: 

1. To introduce students to the concept of knowledge. 

2. To focus on knowledge management operations and strategies. 

3. To introduce students some of knowledge management systems types and development. 

4. To introduce students to the concept of learning and its role in building knowledge society. 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge and Understanding 

A1. Concepts and Theories:  
1. Understanding main concepts of knowledge, knowledge management, knowledge 

management systems and learning. 

2. Understanding the historical evolution of knowledge, knowledge management, and 

knowledge management systems. 

  

 

A2. Professional Responsibility: the ability to measure and enhance strategic objectives through 

knowledge in organizations. 

 

 

B.  Subject-specific skills 

3. B1. Problem solving skills: the ability to invest the power of the internet to find 

solutions of the latest given problems and challenges knowledge management, and 

knowledge management systems. 

. 

 

B2. Modeling and Design: there is no modeling or design skills in this course. 

 

B3. Application of Methods and Tools: applying what have been learned to build the ability of 

addressing problems of knowledge management and defining the best mechanisms to deal with 

them. 
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C. Critical-Thinking Skills 

C1. Analytic skills: Assess the ability to understand and analyze knowledge management 

program and knowledge management systems. 

. 

 

C2. Strategic Thinking: the ability to understand and analyze knowledge management 

program's consistency with the strategic plan of the organization. 

 

C3. Creative thinking and innovation: To be proactive when dealing with different 

situations 

 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and personal 

development) 

D1. Communication: the ability to communicate with others through discussions of knowledge 

management subjects. 

D2. Teamwork and Leadership: the ability to communicate efficiently with other team members 

through studying and analyzing given cases and discussions of knowledge management. 

 

Course structures: 

Week 
Credit 

Hours 

ILOs Topics Teaching 

Procedure 
Assessment methods 

1 3 

A1, A2 Introduction to 

knowledge 

 

 Reviewing 

former 

lecture and 

then starting 

with a new 

subject  

 

 
Students 

write reports 
about the 
selected 
topics 

 

Pop exams 

are given to 

the students 

to insure 

continues 

reviewing  
 

Students are asked 

to use the 

internet to find 

solutions of 

the given 

problems and 

challenges of 

knowledge 

management 

 

 

Compare traditional 

business operations to 

the new trends  in 

knowledge 

management 

 

 

 

Students should 

2 3 

A1, A2, B1, D1 Introduction to 

knowledge 

 

3 3 

A1, A2, A3 Introduction to 

knowledge 

management 

 

4 3 

A1, A2, A3,  B1, 

B2,  D1, D2 

knowledge 

management :

knowledge 

management 

strategies 

5 3 A1, A2, A3 knowledge 
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management 

systems: SDLC 

prepare for new 

lectures 

 

Students present in 

class certain 

topics in 

knowledge 

management 

  
 

6 3 

A1, A2, A3,  B1, 

B2 

knowledge 

management 

systems:  

KMSDLC 

7 3 

A1, A3,  B1, B2, 

C1, C2,  D1, D2 

knowledge 

management 

systems:  

knowledge 

management system 

Engineer 

8 3 

A1, A2, A3,  B1, 

B2,  D1, D2 

knowledge 

management 

systems: Types of 

knowledge 

management 

systems 

9 3 
A1, A2, A3,  B1, 

B2 

Knowledge 

Economy 

11 3 
A1, A2, A3,  B1, 

B2 

Knowledge 

Economy 

12 3 
A1, A3,  B1, B2, 

C1, C2,  D1, D2, E 

Knowledge 

Economy 

13 3 
A1, A2, A3,  B1, 

B2 

Learning  

14 3 
A1, A3,  B1, B2, 

C1, C2,  D1, D2, E 

Learning and its 

role in building 

knowledge society 

  
C1, C2, C3, D1, 

D2, E 

 مراجعة
  

 

 

References: 

A. Main Textbook: 

"knowledge management : the way to Entrepreneurship" Al-Hamshary. Ahmad 

 

 

 

Assessment Methods: 

 

Methods Grade Date 

First Exam 20  

Second Exam 20  

Attendance, participation, 

and homework 

10  

Final exam 50  
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