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  اقتصاد املعرفة والتحول الرق .8
نامج  داف ال   أ

  : نامج إ   دف ال

ــة   - ـــاديـ ــ ــ ــ مـــا  تحقيق التنميـــة االقتصــــــ ــة والتحول الرق ودور ـــاد املعرفـ ــ ــ ــ وم اقتصــــــ ن بمف ف املشـــــــــــــــارك واالجتمـــاعيـــة  عر

ال. ذا ا ية    والتحديات ال تواجه الدول العر

ارات الالزمة لتحليل مؤشرات اقتصاد املعرفة  - ن بامل .  والتحول اكساب املشارك  الرق

انة - ة مناقشة م ز ية للتحول نحو اقتصاد املعرفة   وجا .  والتحول الدول العر  الرق

مية التحول   - ن بأ ف املشارك ا جائحة كورونا.عر  الرق  ظل األزمات، وم

ة  مجال االقتصاد القائم ع املعرفة. -  االستفادة من التجارب الدولية النا

ية للتحول إ اقتصاد املعرفة   - .  والتحول مناقشة آليات تحف االقتصادات العر   الرق

  

دفة    الفئات املس

: ن  نامج العامل دف ال  س

 .وزارات االقتصاد والتخطيط والتنمية -

اص - ن العام وا  .مؤسسات القطاع

اصة ومؤسسات النفع العام - كومية وا ة  املؤسسات ا شر  .إدارات التنمية ال

 .وزارات التعليم والتعليم العا -

تصـة  صـياغة سـياـسات التنمية. مؤسـسـات   - النفع العام ذات العالقة  مؤسـسـات التعليم مراكز البحوث والدراـسات ا

 بالتنمية القطاعية والوطنية.

- . طط االقتصادية واالجتماعية ع املستوى الك والقطا  مجال إعداد ا

ة. - امج واملشروعات التنمو  مجال تقييم ال

 مجال اإلعالم االقتصادي. -

 

سية نامج الرئ ات ال   مكونات ومحتو

ور األول  يم عامة حول   ا  أساسيات اقتصاد املعرفة والتحول الرقمفا

ي ور الثا   تحليل ومناقشة مؤشرات اقتصاد املعرفة والتحول الرق   ا

ور الثالث ية  اقتصاد املعرفة والتحول الرق  ا ة الدول العر ز انة وجا  م

ع ور الرا  األزمات (جائحة كورونا) دور اقتصاد املعرفة والتحول الرق  التنمية و إدارة  ا

امس ور ا ية للتحول إ اقتصاد املعرفة واالقتصاد الرق  ا  مناقشة آليات تحف االقتصاد العر

  معلومات أخرى 

ــلـــة  ــ ـــ ــــ قـــدم تطبيقـــات عمليـــة وعروض مرئيـــة ذات صـ ، و ـــب الفـــاع ــاليـــب نوعيـــة للتـــدر ــ ـــــــتخـــدام أســــــــــ ـ ــ ـ نـــامج ع اسـ عتمـــد تنفيـــذ ال

نامج.بموضوعات محاور     ال

  

  

  

  


