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ر املؤسسات من منظور اقتصاد املعرفةلآ   والتحول الرق يات تطو
نامج  داف ال   أ

نامج     :إدف ال
ــاد املعرفة   - ــ ـــ ــــ ــــــــســــــــــــات من منظور اقتصـ ر املؤســــ ن باآلليـات الالزمة لتطو ن املتـدر من خالل تنـاول عدد من والتحول الرق تمك

ية  ن ع من ــلة، حيث يتعرف املتدر ـــوعات ذات الصـــــــ ــــتوى املوضــــــ ـ ــ ـــاد املعرفة ع مســ ــ ــ ـــرات اقتصــ ــــ يص وتحليل مؤشــ ـــ ــــ ــ
اقتصاد املعرفة. العملية ومعاي التقي  املؤسسات، إ جانب اإلجراءات  يم ملستوى املعرفة و

اقتصــاد املعرفة  املؤســســات،   - يص وتحليل مســتوى املعرفة و ــ م تجارب الدولية    واالطالعإجراء تطبيقات عملية ل ع أ
ة  بناء ا انية االستفادة مالنا  ا.  قتصاد املعرفة وطرق إم

 للظروف والتحديات ال تقديم   -
ً
ــا  مســــتفيضــ

ً
  تحليال

ً
ــا ـــغيلية ع مســــتوى املؤســــســــات، وعرضــ شـ ـــســــية وال ئة املؤسـ تحيط بالب

اقتصاد املعرفة.  لنماذج عملية لتقييم مستوى املعرفة و
ـــتفادة من عدد من التطبيقات واإلجراءات  - ية من منظور اقتصــــاد املعرفة من خالل االسـ ـــات العر ر املؤســــسـ تحديد ســــبل تطو

ذا الشأن.واآللي  ات العملية  
ن  اســـتعراض   - ة املتدر ر املؤســـســـات من منظور اقتصـــاد املعرفةرؤ ا من قبل و ،  والتحول الرق للســـبل املتاحة لتطو مناقشـــ

ن   من خالل أسلوب العرض والتقديم وتبادل األدوار.  املتدر
دفة    الفئات املس

: ن  نامج العامل دف ال   س
  وزارات االقتصاد والتخطيط والتنمية. -
اص.مؤسسات   - ن العام وا  القطاع
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
 لتنمية القطاعية والوطنية.مؤسسات النفع العام ذات العالقة با -
- . طط االقتصادية واالجتماعية ع املستوى الك والقطا   مجال إعداد ا
امج واملشرو  - ة.مجال تقييم ال   عات التنمو

سية نامج الرئ ات ال   مكونات ومحتو
ور األول  يص وتحليل مؤشرات اقتصاد املعرفة ع مستوى املؤسسات.  ا ية    من

ي ور الثا اقتصاد املعرفة  املؤسسات   ا  .اإلجراءات العملية ومعاي تقييم مستوى املعرفة و
ور الثالث ي  ا االت عملية ل اقتصاد املعرفة  املؤسساتتطبيقات   .ص وتحليل مستوى املعرفة و
ع ور الرا اقتصاد املعرفة    ا  املؤسسات. عرض لنماذج لتقييم مستوى املعرفة و

امس ور ا ر املؤسسات من منظور اقتصاد املعرفة  ا . آليات تطو  والتحول الرق
ور السادس ية من منظور ا  ا ر املؤسسات العر  . والتحول الرق قتصاد املعرفةسبل تطو
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