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مقدمة:
تاتي أهمية )إدارة المعرفة( في مجال تحسين األداء¡ فإدارة المعرفة عبارة عن العمليات التي تساعد المنظمات على توليد والحصول على المعرفة، اختيارها،  تنظيمها، استخدامها، 
والتخطيط  التعلم،  المشكالت،  حل  القرارات،  كاتخاذ  المختلفة  اإلدارية  لألنشطة  تعتبر ضرورية  والتي  المنظمة  تمتلكها  التي  والخبرات  الهامة  المعلومات  وتحويل  ونشرها¡ 
االستراتيجي. تشتمل هذه الدورة " قيادة ممارسات إدارة المعرفة وإدارة التعلم التنظيمي  " على عدة محاور في إدارة المعرفة من خالل تقديم نبذة عن مراحل التأسيس، والفرق 
بين إدارة المعلومات وإدارة المعرفة، ومكونات المعرفة وخصائصها، ومراحل تنفيذ إدارة المعرفة ومصادر المعرفة، وتغطية االطار النظري واالطار العملي التطبيقي لمنهجية 

إدارة المعرفة.

وستساعد هذه الدورة المشاركين فيها لعملية كيفية االعداد والتجهيز الستراتيجية إدارة المعرفة بالشركات والمؤسسات، والتعرف على مصفوفة إدارة المعرفة وتطبيق استراتيجيات 
وأدوات إدارة المعرفة ، وادارك واستيعاب تجهيز الخطوات األساسية لتكوين فريق العمل المسؤول عن إدارة المعرفة بالشركة، وكيفية االعداد للمحتوى الجيد بناء على المواصفات 

العالمية، والتعرف على المواصفة ISO 30401  لنظام إدارة المعرفة، وعرض التجارب للشركات العربية والدولية التي طبقت إدارة المعرفة.

اهداف الدورة:
تحديد أفضل الممارسات في اتجاه تطوير منظمة إلى منظمة تعليمية، ووضع خرائط لها ودعمها 	
قيادة وإدارة ممارسات إدارة المعرفة من خالل التواصل والممارسة الجيدة والمكافآت 	
تعلم المشاركين أصول ومبادئ وأهداف واهمية ادارة المعرفة 	
التعرف على طرق توليد المعرفة الالزمة لتحقيق عمليات التعليم وعمليات نشر المعرفة إلى كل األطراف ذات العالقة 	
تطوير وتجديد وتحديث المعرفة بصورة مستمرة 	
تحديد طبيعة ونوع رأس المال الفكري من خبراء ومديرين وفنيين والذي يلزم للمنظمة وإيجاد قيادة فاعلة 	
التحكم والسيطرة على العمليات المتعلقة بإدارة المعرفة مثل : تشكيل قاعدة البيانات والمعلومات وترتيبها وتحليلها وجدولتها 	
تيسير العمل الجماعي وتحويل المعرفة إلى وسيلة صالحة لالستخدام من خالل تفعيل دورها في الرشاقة التنظيمية 	

المحتويات األساسية:

إدارة المعرفة:

مفهوم المعرفة 	

ما هي المعرفة؟ 	

مناهج إدارة المعرفة 	

عناصر إدارة المعرفة 	

قادة إدارة المعرفة 	

	 )KMMM( .نموذج نضج إدارة المعرفة

عوامل نجاح إدارة المعرفة الشاملة 	

االسباب اجلوهرية ادارة المعرفة بالرشكات:

أهمية إدارة المعرفة 	

اهداف ادارة المعرفة 	

لماذا نحتاج ادارة المعرفة 	

ادارة التغيير فى ادارة المعرفة 	
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المنظمة المتعلمة:

مراحل مجتمع المعلومات والمعرفة 	

اجيال التعلم والتعليم 	

المنظمة المتعلمة 	

قياس المنظمة المتعلمة 	

الثقافة التنظيمية:

ماهية ودورة الثقافة التنيظيمية بادارة المعرفة 	

ربط الثقافة التنظيمية مع المنظمة المتعلمة 	

كيف تعرف ان المنظمة متعلمة 	

دورة تداول المعرفة وانتاجها:

دورة تداول المعرفة وانتاجها 	

	 SECI Model نموذج المعرفة

جدارات )الكفاءات( ادارة المعرفة:

مقدمة فى جدارات ادارة المعرفة 	

مكونات الجدارة )الموضوعات التخصصية( 	

تقاسم المعرفة:

العوامل المؤثرة فى تقاسم المعرفة 	

عوائق تقاسم المعرفة 	

األثار اإلدارية 	

بروتوكول تبادل المعرفة 	

األنماط األساسية لخلق المعرفة فى المؤسسات 	

النظريات المستخدمة الكتساب المعرفة الضمنية وتدريسها 	

طرق استخدام المعرفة الضمنية والواضحة عملياً 	

إدارة المعرفة واستراتيجية الجودة 	

دور الموارد البرشية يف إنتاشر المعرفة:

إستراتيجيات تطبيق إدارة المعرفة 	

إستراتيجية غدارة معرفة الموارد البشرية 	

تطبيق استراتيجية كيف-تعرف 	

خلق بيئة مدعمة لبرامج إدارة المعرف 	

الدور اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية فى التخطيط المعرفي 	

عالقة التوظيف )الموظفين ببعض( 	

إدارة عالقات التوظيف 	

دور تكنولوجيا المعلومات ىف إدارة المعرفة:

العمل المعرفي واإلنتاجية 	

أنظمة العمل المعرفي والمعلومات: 	

توزيع المعرفة: أنظمة المكتب وإدارة التوثيق 	

خلق المعرفة: أنظمة العمل المعرفي 	

تقاسم المعرفة: أنظمة تعاون مجموعات العمل والمعرفة الداخلية 	

الذكاء المؤسسي: دراسة حاله 	

األشخاص )الوكالء( األذكياء 	

الرأسمال الفكرى والبرشي:

تعريفات الرأسمال الفكري 	

تصنيفات الرأسمال الفكري 	

الرأسمال البشري 	

رأسمال عالقات الموظفين 	

الرأسمال الهيكلي 	

عجلة عملية المعرفة 	

مقياس الرأسمال البشري 	
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إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail:booking@euromatech.ae

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

لتحجزمكانابشكلمؤقت.�	 اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

إدارةالتدريب:4571801  4  �00971	  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة�	 أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) أفضل الممارسات في إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي  ®( 
مراجعة واستحداث منهجيات عمل بناء عىل أفضل املامرسات يف مجال إدارة املعرفة

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد
c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد, دبــي

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


