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اتي ارات بناء اس   قائمة ع اقتصاد املعرفة جيات وسياسات وطنية م
نامج  داف ال   أ

نامج إ   :دف ال
ارات الالزمة لبناء وتقييم  - ن بامل ن املتدر اتيجيات وســــياســــات وطنية قائمة ع اقتصــــاد املعرفةتمك  التعرفمن خالل    اســــ

اتيجية اقتصاد املعرفة وأدوات وآلية تقييم  أساسياتع  وم اس  ا، مف
ـا  عرض  - ــــــتفـادة م ـانيـة االســــــ ـدف إم ـال  ـذا ا ـة   ـــاد املعرفـة  لنمـاذج مبـادرات نـا ـــ ــ ــ ـ اقتصـ ــــتوى املعرفـة و ـــ ــــ ن مسـ ــــ ـــ ـ ــ لتحســ

اتيجية القتصاد املعرفة ارات الالزمة لتصميم خطة اس ن بامل د املتدر م  تزو س ية بما   .للمؤسسات العر
امج ذات العالقة باال  - ـــــات وال ـ ــ ــــياســ ك ع الســــــ نامج، ال ثمار  رأس املال الفكري. و ختام ال ــــ م    ســــــ ـــــاركون رؤ ـ ــ يقدم املشــ

ا من خالل أسلوب العرض والتقديم وتبادل األدوارلل اتيجية شاملة القتصاد املعرفة، وتتم مناقش   .بدائل املتاحة لبناء اس
دفة    الفئات املس

: ن  نامج العامل دف ال   س
  والتنمية وزارات االقتصاد والتخطيط -
اص - ن العام وا  مؤسسات القطاع
ة   - شر اصة ومؤسسات النفع العامإدارات التنمية ال كومية وا  املؤسسات ا
 وزارات التعليم والتعليم العا -
 مجال اإلعالم االقتصادي -
ــياســــات التنمية.مؤســــســــات النفع العام ذا - ــياغة ســ تصــــة  صــ ت العالقة مؤســــســــات التعليم مراكز البحوث والدراســــات ا

طط االقتصادية لوالوطنية. مجابالتنمية القطاعية  . إعداد ا   واالجتماعية ع املستوى الك والقطا
ة. - امج واملشروعات التنمو   مجال تقييم ال

سية نامج الرئ ات ال   مكونات ومحتو
ور األول  اتيجية اقتصاد املعرفة وآلية تقييمه  ا وم اس  .مف

ي ور الثا اقتصاد    ا ة لرفع مستوى املعرفة و  .املعرفة  املؤسساتنماذج عملية ملبادرات نا
ور الثالث ن مؤشرات اقتصاد املعرفة ع مستوى املؤسسات  ا اتيجية لتحس ارات تصميم خطة اس  .م
ع ور الرا ثمار  الرأسمال الفكري للتوجه نحو االقتصاد القائم ع   ا رامج لالس  .املعرفةسياسات و

امس ور ا يةمنطلقات نحو    ا اتيجية وطنية القتصاد املعرفة  الدول العر  .اس
ور السادس اتيجيات وطنية من منظور اقتصاد املعرفة.  ا  تطبيقات عملية لبناء اس

  معلومات أخرى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


