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 أهداف المقرر .8

دراسة االقتصاد  في لمتاحة والوسائل ا المواردهو استخدام  اقتصاد المعرفةدف من مادة الهـ 1

لالستفادة منها في تحديد اتجاهات   الوسائل الظواهر والفعاليات االقتصادية والعالقات بين هذه 

في الوقت  والسيطرة على قيمة الظاهرة في الفترات الزمنية اتاالقتصادي الواجب توفيرها في 

 .اقتصاد المعرفةالمستقبلية وألغراض  الحالي و

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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وايجاد من عرضها بطريقة انشائية  الً ائق بصورة عددية واضحة ودقيقة بدالتعبير عن الحق - 2

 قات القائمة بينهاالعال

 مقارنة المجموعات المختلفة -3

 المعرفة  نميةمستقبلية مما يساعد عملية الت بالموارد التي يمكن توفرها فيالتنبؤ  -4

 استخالص النتائج واتخاذ القرارات المناسبة بقدر كبير من الصحة بتحليل البيانات المتوفرة -5

  النتائج ومحاولة تطبيقها في االقتصاداستخدام  -6

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

  األهداف المعرفية  -أ

 لتطبيق.ا  قدرة الطالب على التفسير و -1أ

 استخدام ما تعلمه الطالب في مواقف حياتية جديدة وغير مالوفة  -2أ

 توظيف المعلومات في حل المشكالت والتقويم وإصدار الحكم  -3أ

 اقتراح البدائل والحلول  -4أ

 من النماذج. لكل نموذجللموارد االقتصادية يكسب الطالب معرفة وفهم لطرق التحليل   -5أ

قتصادية االفهم الجوانب لعمال اساسيات تخطيط وتنفيذ اال عرفة وفهمكسب الطالب م  -6أ

 المختلفة

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المهارات الخاصة باألساس والمعرفة الخاصة بالموارد البشرية تطبيق  - 1ب

 احة اليهبالكيفية التي يمكن فيها تنمية المهارات البشرية المتيفكر بشكل منطقي   - 2ب

 المختلفة الجهود المبذولة بهدف تفسير وتقدير  الوسائل و الدواة جمع   - 3ب

 بكيفة اإلدارة المهارات المختلفة يلم الطالب    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 ـ طريقة القاء المحاضرات 1

 ورش العمل  - 2

 ـ التقارير 3

 رقمية للمواضيع التي تتطلب ذلكـ استخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض ال4

 

 طرائق التقييم      

 ـ االمتحانات بمختلف أنواعها 1

 ـ طريقة التعبير بالوجوه 2

 ـ التقارير والدراسات3

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب  -1ج

   التجديدتطوير وتعزيز قدرة الطالب على االبداع و  -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

ى امتحان شهر اول وامتحان شهر ثاني زائداً الواجبات وينقسم ال الكورس االولـ امتحان 1

 40بدرجة وحضور المحاضرات 

 درجة 60نهائي من ـ امتحان 2

اول وامتحان شهر ثاني زائداً الواجبات  امتحان الكورس الثاني وينقسم الى امتحان شهر ـ 3

 40وحضور المحاضرات بدرجة 

 درجة 60ـ  امتحان نهائي من 4

 طرائق التقييم    

  التقارير والدراسات
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 التحليل والتحقق  من خالل ن الطالبالعمل الجماعي بي -1د

 التخطيط والتنظيم  -2د

 إدارة الوقت بصورة صحيحة  -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

ال األسبوع

سا

عا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

مفاهيم حول  2 االول

 اقتصاد المعرفة 

لكتروا اقتصاد المعرفة 

 ني

 األسئلة السريعة

مضامين اقتصاد  2 الثاني

 المعرفة 

الكترو اقتصاد المعرفة 

 ني

 الحوار والمناقشة 

خصائص اقتصاد  2 الثالث

المعرفة مع بقيه 

 لعلوم االقتصادية ا

الكترو اقتصاد المعرفة 

 ني

الحوار والمناقشة بين 

 الطلبة

سمات اقتصاد  2 الرابع

 المعرفة 

الكترو  اقتصاد المعرفة

 ني

 األسئلة والمناقشة بين الطلبة

مراحل تطور  2 الخامس

 اقتصاد المعرفة 

الكترو اقتصاد المعرفة 

 ني

 األسئلة والمناقشة بين الطلبة

الكترو اقتصاد المعرفة  الثورة الصناعية  2 السادس

 ني

 األسئلة والمناقشة بين الطلبة

مراحل الثورة  2 السابع 

العلمية 

 والتكنولوجيا

الكترو اقتصاد المعرفة 

 ني

 امتحان

تكنولوجيا  2 الثامن 

المعلومات 

 واالتصاالت

الكترو اقتصاد المعرفة 

 ني

 األسئلة والمناقشة بين الطلبة

اختبارات شفوية وطرح الكترو اقتصاد المعرفة ثورة التكنولوجيا  2 التاسع
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 ة البنية التحتي .12

د.جمال داود سلمان , اقتصاد المعرفة , دار  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .2009البازوري للنشر والتوزيع ,

محمد مراياتي اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا  -2

 المعلومات ,

2003 . 

 

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اسئلة حوارية ني الحيوية

الكترو المعرفة اقتصاد  تكنولوجيا المواد 2 العاشر

 ني

اختبارات شفوية وطرح 

 اسئلة حوارية

الحادي 

 عشر

الكترو اقتصاد المعرفة  امتحان  2

 ني

 امتحان

الثاني 

 عشر

مكونات وسمات  2

 اقتصاد المعرفة

الكترو اقتصاد المعرفة 

 ني

 األسئلة والمناقشة بين الطلبة

الثالث 

 عشر

عناصر التي تتالف  2

منها اقتصاد 

ب المعرفة وعيو

 اقتصاد المعرفة

الكترو اقتصاد المعرفة 

 ني

اختبارات شفوية وطرح 

 اسئلة حوارية

الرابع 

 عشر

انعكاسات اقتصاد  2

المعرفة على 

 عناصر المنهج

الكترو اقتصاد المعرفة 

 ني

اختبارات شفوية وطرح 

 اسئلة حوارية

الخامس 

 عشر

الكترو اقتصاد المعرفة  امتحان 2

 ني

 امتحان
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( لعلمية , التقارير ,.... المجالت ا) 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

اقتصاد المواقع االلكترونية المتخصصة بالمجاالت 

وتجارب البلدان في تنميتها وانعكاسها ع راس  المعرفة

 المال البشري

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 %5تتجاوز  الالمقرر وبنسبة  اضافة مفردات للمناهج ضمن التطور الحاصل في  

 

 


