
 

- 

 

  
  
  
  
  
  

امج الداعمة القتصاد املعرفة    السياسات وال
داف  نامج أ   ال

نامج إ   :  دف ال
امج الداعمة القتصاد املعرفة من خالل تناول عدد من املوضوعات ذات الصلة، حيث  - م السياسات وال ن بأ ف املتدر عر

ـــتفادة من التجارب الدولية  بناء  ــاد املعرفة  املؤســــســــات من خالل االسـ اقتصــ ـــيات تنمية املعرفة و ـــاسـ يتم التعرف ع أسـ
ا،  انية االستفادة م م  اقتصاد املعرفة و

شغيلية ع مستوى املؤسسات، استعراض   - ئة املؤسسية وال  للظروف والتحديات ال تحيط بالب
ً
 مستفيضا

ً
 تحليال

ر املؤسسات.   - ف بالدور الذي تقوم به منظومة اقتصاد املعرفة  تطو  التعر
ارات الالزمة لرصد اآلليات  - ن امل ر املؤسسات من منظور اقتصاد املعرفة.  إكساب املتدر  الالزمة لتطو
ر املؤسسات من منظور اقتصاد املعرفة.   عرض للتطبيقات -   العملية واإلجراءات العملية واآلليات لتطو

دفة    الفئات املس
دف :  س ن  نامج العامل   ال

  وزارات االقتصاد والتخطيط والتنمية. -
ن العام   - اص.مؤسسات القطاع  وا
اصة ومؤسسات النفع العام. - كومية وا ة  املؤسسات ا شر  إدارات التنمية ال
- .  وزارات التعليم والتعليم العا
 مجال اإلعالم االقتصادي. -
تصة  صياغة سياسات التنمية. -  مؤسسات التعليم مراكز البحوث والدراسات ا
 القطاعية والوطنية.مؤسسات النفع العام ذات العالقة بالتنمية  -
- . طط االقتصادية واالجتماعية ع املستوى الك والقطا   مجال إعداد ا
ة. - امج واملشروعات التنمو   مجال تقييم ال

سية نامج الرئ ات ال   مكونات ومحتو
ور األول  اقتصاد املعرفة  املؤسسات.  ا   مدخل عام لتنمية املعرفة و

ي ور الثا اعرض لبعض   ا انية االستفادة م م  .التجارب الدولية  بناء اقتصاد املعرفة ع مستوى املؤسسات و
ور الثالث شغيلية الداعمة ملنظومة اقتصاد املعرفة  املؤسسات  ا ئة املؤسسية وال  .تحليل الب
ع ور الرا ر املؤسسات  ا  .دور منظومة اقتصاد املعرفة  تطو

امس ور ا شطة املعرفية  خطط التنمية  ا ارات تصميم السياسات واآلليات الداعمة لأل  .م
ور السادس امج الداعمة القتصاد املعرفة.  ا  تطبيقات عملية للسياسات وال

  معلومات أخرى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


