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اإلتجاهات الحديثة في إدارة المعرفة ®

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

وتنظيمها،  واختيارها  المعرفة،  توليد  على  المؤسسات  التي تساعد  العمليات  تلك  بأنها  وتوصف  لها  محدد  تعريف  يوجد  ال  أنه  إال  المعرفة،  إدارة  بمفهوم  االهتمام  تزايد  رغم 

واستخدامها، ونشرها، وأخيرا تحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المنظمة والتي تعتبر ضرورية لألنشطة اإلدارية المختلفة كاتخاذ القرارات، حل المشكالت، التعلم، 

والتخطيط االستراتيجي. وهي تلك العملية التي تقوم المؤسسات من خاللها بإيجاد قيمة من عناصرها الفكرية المبنية على المعرفة من أجل التوصل ألفضل الممارسات

يقوم مفهوم إدارة المعرفة بتوفير المعلومات وإتاحتها لجميع العاملين في المؤسسة، والمستفيدين من خارجها، حيث يرتكز على االستفادة القصوى من المعلومات المتوافرة في 

المؤسسة، والخبرات الفردية الكامنة في عقول موظفيها. لذا، فإن من أهم مميزات تطبيق هذا المفهوم هو االستثمار األمثل لرأس المال الفكري، وتحويله إلى قوة إنتاجية تسهم في 

تنمية أداء الفرد، ورفع كفاءة المؤسسة. وعلى ضوء ذلك جاء هذا البرنامج التدريبي متناوال بالشرح والتفصيل إستراتيجية إدارة المعرفة في عدة محاور تدور حول: )االتجاهات 

الحديثة إلدارة المعرفة، مصادر المعلومات والمفاهيم المرتبطة به، إستراتيجية إدارة المعرفة، واألهداف التنظيمية(.

اهداف البرنامج:

سوف يتعرف الماشرك من خالل الربناجم عىل:

خصائص  إدارة المعرفة½	

التعرف على مصفوفة إدارة المعرفة½	

تطبيق استراتيجيات وأدوات إدارة المعرفة½	

إدارة المعرفة وعالقتها برأس المال البشرى½	

مجاالت االستفادة من إدارة المعرفة½	

اإلدارة االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية وإدارة المعرفة½	

مسارات ومحاور إدارة المعرفة½	

إدارة المعرفة والتمكين اإلداري½	

كيفية رفع كفاءة أداء المنظمات½	

الفئات المستهدفة:

يسهتدف الربناجم العاملني يف:

إدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي في مؤسسات القطاعين العام والخاص½	

إدارات التنمية البشرية في المؤسسات الحكومية½	
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المحتويات األساسية:

اإلتجاهات الحديثة في إدارة المعرفة ®

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

التخطيط االسرتاتيجى إلدارة الموارد البرشية وآليات حتسني األداء 
التنافىس للمؤساست

مفهوم وأهمية التخطيط االستراتيجى للموارد البشرية½	

اهداف إدارة الموارد البشرية االستراتيجية½	

 التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية االستراتيجية½	

اآلليات الالزمة لتطوير المؤسسات وتحقيق الميزة التنافسية½	

التميز اإلدارى والتميز المؤسسى½	

محاور المنظمة المتميزة½	

 الموارد البشرية المبدعة½	

أهم التحديات التى تواجه التخطيط االستراتيجى للموارد البشرية½	

جداراات الموارد البشرية فى ظل إدارة المعرفة½	

التدريب وتنمية الموارد البرشية وإدارة رأس المال الفكرى

مفهوم وأهمية التدريب وتنمية الموارد البشرية½	

كيفية التعرف على االحتياجات التدريبية للوظائف المختلفة½	

التطوير الوظيفى والمسارات الوظيفية½	

تأهيل وإعداد القيادات المستبلية½	

تصميم البرامج التدريبية½	

تقييم البرامج التدريبية½	

إدارة رأس المال البشرى فى ظل االقتصاد المبنى على المعرفة½	

منافع استثمار رأس المال الفكرى½	

السياسات والبرامج ذات العالقة باالستثمار فى رأس المال الفكرى½	

منطلقات فكرية ىف إدارة المعرفة ) المفهوم واألهمية والمكونات (

المفهوم واألهمية½	

عناصر إدارة المعرفة½	

 أهداف ادارة  المعرفة½	

 التوظيف الوظيفي لموظف المعرفة½	

الدور الريادي لمسؤل المعرفة والتزاماته½	

مهام موظف المعرفة½	

مجاالت االستفادة من إدارة المعرفة½	

أدوات إدارة المعرفة لتحسني األداء التنافىس للمؤسسة

الظروف والتحديات التى تحيط بالبيئة المؤسسية والتشغيلية على مستوى ½	
المؤسسات

تقييم مستوى المعرفة واقتصاد المعرفة½	

المهارات الالزمة لبناء وتقييم استراتيجيات وسياسات وطنية قائمة على اقتصاد ½	
المعرفة

التعرف على أساسيات مفهوم استراتيجية اقتصاد المعرفة وأدوات وآلية تقييمها½	

مفهوم إدارة المعرفة½	

تصنيف المعرفة½	

عناصر إدارة المعرفة½	

القيم الخاصة بإدارة المعرفة½	

المهارات الالزمة لتصميم خطة اسرتاتيجية القتصاد المعرفة

محاور إدارة المعرفة½	

مواصفات فريق المعرفة½	

ممارسات إدارة المعرفة فى المنظمات الحديثة½	

راس المال البشرى½	

دور إدارة المعرفة فى تطوير وتحسين األداء التنافسى للمؤسسة½	

المهارات الالزمة لتصميم خطة استراتيجية½	



نمـــــوذج التسجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

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

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

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

:  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

التــاريــخ :........................)اإلتجاهات الحديثة في إدارة المعرفة ®(

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

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.


