
 

 

 جمهورية العراق

 

 المعقل  اسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاد اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ادارة االعمال اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية  المرحلة: 
اسم المحاضر  

 الثالثي
 وميض عبدالزهرة خضير 

 استاذ مساعد  اللقب العلمي 
 دكتوراه المؤهل العلمي: 
 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 وميض عبدالزهرة خضير  االسم

 Wameedh36@yahoo.com البريد االلكتروني

 راس المال الفكري  اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

معرفة مفهوم واهمية راس المال الفكري واليات ظهورة وتبنى مداخل دراستة والتطرق الهم 
 االدوار الذي يلعبة في منظمات االعمال.

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 ادارة راس المال الفكري , ادارة راس المال البشري , تشخيص اهمية راس المال الفكري 

 
 الكتب المنهجية

 

 , تاليف االستاذ الدكتور سعد حمود العنزي 2017ادارة راس المال الفكري في منظمات االعمال 

 
 المصادر الخارجية

 

 كمال زكي ( ) احمد 2016راس المال الفكري من منظور منظمات االعمال 

 
 تقديرات الفصل

 

امتحان الشهر 
 االول

 الدرجة النهائية  نهاية الفصل  مشاركة بحثية امتحان الشهر الثاني 

20 20 10 50 100 

      



 

 

 معلومات أضافية
 

 
 

 جمهورية العراق

 

 المعقل  اسم الجامعة:

 واالقتصاداالدارة  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ادارة االعمال اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية  المرحلة: 
 وميض عبدالزهرة خضير  اسم المحاضر الثالثي 
 استاذ مساعد  اللقب العلمي 
 دكتوراه المؤهل العلمي: 
كلية االدارة واالقتصاد / جامعة  مكان العمل 

 المعقل

 األسبوعيجدول الدروس 
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
   المرتكزات الفلسفية في راس المال الفكري االسبوع االول  1

   تحديد بدايات ظهور اس المال الفكري االسبوع الثاني 2

   مفاهيم راس المال الفكري الحديثة االسبوع الثالث  3

   راس المال الفكريمداخل دراسة  االسبوع الرابع  4

   مضمون نظرية راس المال البشرية االسبوع الخامس  5

   مفاهيم راس المال البشري االسبوع السادس  6

   القيم االقتصادية لراس المال الفكري االسبوع السابع  7

   تحليل كلف راس المال البشري واستثماره االسبوع الثامن  8

   المفاهيمي لتصنيف راس المال البشرياالطار  االسبوع التاسع  9

   اليات بناء راس المال الفكري ومرنكزات قياسة االسبوع العاشر  10

   تشخيص وتحديد متطلبات راس صناعة راس المال الفكري االسبوع الحادي عشر 11

   المنظور المعرفي لمحافظ راس المال الفكري االسبوع الثاني عشر 12

الثالث عشراالسبوع  13    تشخيص خصائص محفظة راس المال الفكري 

   ادارة راس المال الفكري في ضوء ادارة المصارحة باالرقام االسبوع الرابع عضر 14

   تشخيص وتصنيف منهج ادارة المصارحه باالرقام االسبوع الخامس عشر  15
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 عطلة نصف السنة
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