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 المقدمة

 
ركز اىتماـ الباحثيف عمى ييعتبر التعميـ أحد العكامؿ المؤثرة في عمميات النمك كالتنمية االقتصادية، حيث 

 :يتحدد بأساليب متعددة، منياك ،كعكائدىا عمى النمك االقتصادمالعالقة بيف التعميـ كالتنمية 
 

 .عف طريؽ إكساب األفراد الميارات المرتبطة بالعمميات اإلنتاجية -
 .يسيـ التعميـ في إكساب قكل العمؿ باالتجاىات المالئمة لإلنتاج -
كاإلبداع كحؿ يب التفكير يزّكد التعميـ قكل العمؿ بالمعارؼ كالمعمكمات كالبيانات كأسال  -

 .ركاتخاذ القرات المشكال
 

 التنمية االقتصادية:
 اإلجراءات المستدامة كالمنسقة التي يتخذىا صناع السياسة، كالتي تسيـ في تعزيز مستكل العيشة ىي

 . كالصحة االقتصادية لمنطقة معينة
 العالقة بين التعميم والتنمية االقتصادية:

 تخضع إلى المبدأ العاـ في التفاعؿ بيف مختمؼ جكانب المجتمع.  •
 تجميع رأس الماؿ البشرم كاستثماره في تطكير النظاـ االقتصادم.  •

 Knowledgeأواًل: المعرفة 

 .، كىي مرتبطة بكافة مناحي الحياةالمعرفة ىي العمـ باألشياء كمضامينيا، كتفسير الظكاىر 
 (2010)نكرالديف،

 المعرفة:هرم 

 

 

 الحكمة
 معرفة المنظمة

 ذكاء األعمال

 إدارة المعمومات

 البيانات العممياتية

 البيانات الخام
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 (Coakes, 2003, 74)نموذج هرم المعرفةأ

                                                                                     : المعرفة شبكات

ير فييا المعمكمات بمعدالت أصبح االقتصاد يقاد مف قبؿ سمسمة ىرمية مف شبكات المعرفة التي تتغ
 (2009كآخركف،)العمي،سريعة

  Knowledge Management إدارة المعرفةثانًيا: 
أنيا ىندسة كتنظيـ البيئة اإلنسانية، كالعمميات التي تساعد المنظمة عمى إنتاج المعرفة كتكليدىا 

 (2008كالغامدم ،2010)نكرالديف،كنشرىا.
بأنيا إدارة لألفراد مع مراعاة الجكانب التنظيمية، كالنفسية، كاالجتماعية، كالتكنكلكجية  وتعرفها الباحثة:

 فيي شاممة لكؿ عناصر النظاـ كالتنظيـ كاألفراد كالتكنكلكجيا.
  Knowledge Society مجتمع المعرفةثالثا: 

ـ المستمر التعميمؤتمر "كيؤكد ، الحصيمة المعرفية لمجتمع ما ىي القكة التي تقكد حاضره كتؤمف مستقبمو
معيا تحكالت كبرل لعؿ حممت األلفية الثالثة بأٌ (1433،جامعة طيبة)دالمنعق "كتحديات مجتمع المعرفة

 .(ICT)أبرزىا التطكر اليائؿ في تقنية المعمكمات كاالتصاالت
نتاجيا  كتكظيفيا بكفاءة في مفيكـ مجتمع المعرفة: ذلؾ المجتمع الذم يقكـ أساسا عمى نشر المعرفة كا 

جميع مجاالت النشاط المجتمعي كصكال لالرتقاء بالحالة اإلنسانية باطراد أم إقامة التنمية 
 (2011)القيسي،.اإلنسانية

 
 (( Knowledge Economy  اقتصاد المعرفة

( إنو عبارة عف مجمكعة مف المعمكمات التي 21، ـ2010 ،)جاسـ يعرفو التعريف االصطالحي:
متخصصة  تعميميا كترقيميا بحيث نحصؿ مف تراكمية ىذه المعمكمات كخصكصيتيا عمى معرفةيمكف 

 كمنيا ظيرت النظـ المبنية عمى قكاعد المعرفة. في مكضكع معيف،
 

( ىك نظاـ تعميمي قائـ عمى الكسائؿ التقنية كالبحث العممي لإلفادة مف 27، ـ2009 ،كيعرفو )الياشمي
قدرات األفراد بأعمارىـ المختمفة بكصفيا الثركة االقتصادية الفاعمة لمتمكف المعرفي الكظيفي تطكيرنا لمحياة 

نتاجيا.   الكطنية كاإلنسانية باكتساب المعرفة كاستخداميا كا 
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جيكدا مضاعفة لتحقؽ التنمية الشاممة في عصر اقتصاد المعرفة؛ كسعيا منيا تبذؿ كزارة التربية كالتعميـ 
لدعـ ىذا التكجو نظمت المؤتمر الدكلي األكؿ لمجكدة الشاممة في التعميـ العاـ كالذم سعى مف خالؿ 
جمساتو ككرش العمؿ المصاحبة لو التأكيد عمى ممارسات الجكدة كتطبيقاتيا كاالستفادة مف تجارب الدكؿ 

لمتقدمة بما يسيـ في رفع كفاءة النظاـ التربكم، مع الرغبة الجادة لكزارة التربية كالتعميـ في المممكة في ا
البحث عف األفكار الجديدة كالمبادرات كاالبتكارات التي تسيـ في تطكير جكدة التعميـ العاـ، كتكجييو 

  ـ(2011نحك تعزيز اقتصاد المعرفة كاالستثمار في اإلنساف.)الفايز، 

 Knowledgeأواًل: المعرفة 
 مفهوم المعرفة:

(ىك اإلدراؾ الجزئي أك البسيط، كعمى ىذا تككف 17ـ، 2008المعنى المغكم لممعرفة كما ذكره)الزيادات، 
المعرفة مرادفة لمعمـ في حيف أف العمـ يقاؿ لإلدراؾ الكمي أك المركب، أما المعنى الفمسفي ليا كما جاءت 

 بو الفمسفة اإلغريقية فيي تدؿ عمى أنيا تصكر مجرد كاسع. 
(اإلجرائية لممعرفة: أنيا مزيج مف الخبرة كالقيـ 27-26ـ، 2009فات)العمي، كآخركف، كمف تعري

كالمعمكمات المتراكمة لدل العامميف كالمنظمة، كىي عبارة عف معمكمات باإلضافة إلى ركابط سببية 
 تساعد في إيجاد معنى لممعمكمات كتتكلى إدارة المعرفة إيجادىا. في حيف يرل آخركف بأف المعرفة
مجمكعة مف الحقائؽ التي تتمتع بمصداقية كقكاعد استكشافية تعطي ميزة اقتصادية لمستخدميا، فالمعرفة 

ـ(بأنيا مجمكعة مف 2011(لتعريؼ)مرعي كالحيمة 11ـ، 2011قكة كثركة في آف كاحد، كيشير")القيسي، 
رية في الحقكؿ المختمفة التي المعاني كالمعتقدات كاألحكاـ كالمعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ كالتصكرات الفك

 تتككف لدل اإلنساف نتيجة لمحاكالتو المتكررة لفيـ الظكاىر، كاألشياء المحيطة بو.
ـ(: المعرفة ىي العمـ باألشياء كمضامينيا، كتفسير الظكاىر، كىي مرتبطة 2010كلتعريؼ)نكرالديف، 

كاآلداب، كالمعرفة بالسياسة كاالقتصاد بكافة مناحي الحياة؛ كالمعرفة بالطبيعة، كالمعرفة بالعمكـ 
 كاالجتماع، كالمعرفة بالزراعة كالصناعة كالتجارة، كالمعرفة بالمناىج كبالتربية كالتعميـ".

 
 هرم المعرفة:

تؤكد الدراسات السابقة في حقؿ المعرفة عمى أىمية فيـ العالقة بيف البيانات كالمعمكمات كالمعرفة. حيث 
، ك Sveiby, 1997, 42، كDavenport, 19997, 9(أف الباحثيف26ـ، 2005يشير)الكبيسي، 

Spek&Spijkervet, 1997, 13  أشاركا لفكرة كاحدة كىي "أف البيانات: ىي رمكز أك كممات أك حقائؽ
بسيطة متفرقة لـ يتـ تفسيرىا، فيي بصكرتيا البسيطة تككف قميمة الفائدة، كأف المعمكمات: ىي مجمكعة 

عنى جمعت مع بعض لتصبح ميمة يمكف االستفادة منيا، بينما المعرفة: ما ىي إال مف البيانات ذات م
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تجميع لممعمكمات ذات المعنى ككضعيا في نص لمكصكؿ إلى فيـ ُيمكننا مف االستنتاج. فالعالقة  
 حثة، كفيما يمي تعرض البا"السابقة بيف البيانات كالمعمكمات كالمعرفة يطمقكا عمييا الباحثكف ىـر المعرفة

(، أك كما 1في الشكؿ رقـ) عمى النحك التالي Alan&Raddundأنمكذج ىـر المعرفة كما صكره كؿ مف 
 :(2صكره ياسيف في الشكؿ رقـ)

 
 (1الشكؿ)

 
 (Coakes, 2003, 74)نموذج هرم المعرفةأ

 
، كتعكس  البيانات كيكضح أنمكذج ىـر المعرفة السابؽ أف البيانات الخاـ الضمنية تقع في قاعدة اليـر

إجراءات تكاممية، كيتضمف مستكل إدارة المعمكمات بيانات مخزنة   Operationalالعممياتية أك التشغيمية
كمصنفة كمنظمة، كبالصعكد إلى أعمى يتحقؽ الكصكؿ إلى مستكل الكصكؿ المعمكمات الممخصة بشكؿ 

ة أخرل تقكد إلى مستكل ، ثـ القياـ بعممية تمخيص مر Business Intelligenceمركز)ذكاء األعماؿ(
 المعرفة المنظمة، كعند قمة اليـر تككف الحكمة كىي تعني خالصة المعرفة. 

 
 (2الشكؿ) 

 
  
 
 
 

                                    

 

 الحكمة
 معرفة المنظمة

 ذكاء األعمال

 إدارة المعمومات

 البيانات العممياتية

 البيانات الخام

         Right الحق
            

                  Wisdomالحكمة

                     Knowledge المعرفة           

                                         Insightالبصيرة            

                                              Informationالمعمومات              

                                                                             Data البيانات           
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 (33م، 2002أنموذج هرم المعرفة)ياسين، 

 
كتتفؽ الباحثة مع أنمكذج ىـر المعرفة، حيث أف القيمة األىـ في اليـر ىي الحكمة المكصمة لطريؽ 

 الحؽ. 

                                                                                     : المعرفة شبكات

 ارىا باإلضافة إلى تكليدىا طبعا،عمى نشر المعمكمات كاستثم يعتمد اقتصاد المعرفة اعتمادا أساسيا
نتاجية كتكليد اإل عمى فعاليتيا في جمع المعرفة كاستعماليا لرفع ح المؤسسات كالشركات يعتمد كثيرافنجا

ير فييا ، كقد أصبح االقتصاد يقاد مف قبؿ سمسمة ىرمية مف شبكات المعرفة التي تتغسمع كخدمات جديدة
شبكات المعرفة مثؿ شبكات الجامعات كشبكات مراكز المعمكمات بمعدالت سريعة. كىناؾ أنكاع عديدة ل

ات اكز التكثيؽ كشبكات الصناعالبحكث كشبكات مؤسسات المعمكمات كالمكتبات كدكر النشر كمر 
ني بتشبيؾ مؤسسات المعرفة مجتمعا . كأصبح المجتمع الذم ال يعتالمختمفة كغير ذلؾ مف الشبكات

 (257-256ـ، 2009)العمي، كآخركف،  .ادم العالميعف الركب االقتص متأخرا

حد التجارب العربية الحديثة في تشبيؾ مؤسسات الذم مركزه دمشؽ أ نادم المعمكمات العربيكيعتبر 
قميميا كعالميا لتكثيؽ كالمعمكمات حيث تقكـ تكنكلكجياا كأصبحت أحد  المعمكمات بتشبيؾ المعرفة كطنينا كا 

  National Innovation Systemبداع بداع كالتجديد كفي تفعيؿ النظاـ الكطني لإلاألدكات اليامة في اإل

  أهمية المعرفة:
يعاني مف ترل الباحثة أىمية المعرفة في ككنيا أداة إليجاد القيمة المضافة فيي المكرد الكحيد الذم ال 

مشكمة الندرة بؿ تبنى بالتراكـ، كيمكف استخداميا في تكليد كتطكير أفكار جديدة بدكف تكمفة إضافية. 
 ( أىمية المعرفة إلى:13ـ، 2005كيعزل)الكبيسي، 

 نة تصميـ الييكمة لممنظمة.إسياـ المعرفة في مرك  -1
 إتاحة المعرفة لمتحفيز كلإلبداع كلالبتكار في المنظمة. -2
 إسياـ المعرفة في تحكؿ المنظمات إلى مجتمعات معرفية. -3
 يمكف لممنظمات االستفادة مف المعرفة كمنتج نيائي يمكف بيعو. -4
 تعد المعرفة البشرية األساس لمقيمة كاألساس لخمؽ الميزة التنافسية. -5
 د المعرفة اإلدارية مديرم المنظمات إلى كيفية إدارة منظماتيـ.ترش -6

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 (لما سبؽ:14-13ـ، 2007كيضيؼ)خمؼ، 
 أف المعرفة العممية كالعممية تمثؿ األساس الميـ في تحقيؽ االبتكارات كاالكتشافات التكنكلكجية. -7
 الزيادة المستمرة في االستثمارات، كالتي ينتج عنيا تككيف رأس ماؿ معرفي. -8
نتاجا، كالتي ال -9 زيادة المستمرة في المؤسسات كالمشركعات التي تعمؿ في مجاؿ المعرفة تكليدا، كا 

 تمثميا البحكث، كاالستشارات، كشركات المعمكمات كاالتصاالت كالبرمجيات، كغيرىا.
  Knowledge Workers الزيادة المستمرة في أعداد العامميف في مجاالت المعرفة عماؿ المعرفة-10

 كبالذات ذكم القدرات كالميارات المتخصصة عالية المستكل.
  Knowledge Management إدارة المعرفةثانًيا: 

في ظؿ األىمية المتزايدة لممعرفة ظيرت كسائؿ كثيرة كمتطكرة إلدارة المعمكمات كاستخداميا في تحقيؽ  
كمنيا ما يسمى بإدارة المعرفة  أىداؼ المنظمات، كبأسمكب عممي قائـ عمى كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة

ذلؾ المجاؿ الذم يجتذب ألمع العقكؿ كأكثرىا حيكية كيستحكذ عمى أكبر االستثمارات. كقد تنكعت آراء 
 (: 23-22ـ، 2011الباحثيف كالخبراء في تعريؼ مناسب لمفيـك إدارة  المعرفة يذكر منيا)القيسي، 

ا ىندسة كتنظيـ البيئة اإلنسانية، كالعمميات التي ـ(: أني2008ـ، كالغامدم 2010"تعريؼ)نكرالديف، 
تساعد المنظمة عمى إنتاج المعرفة كتكليدىا مف خالؿ اختيارىا كتنظيميا كاستخداميا كنشرىا، باإلضافة 
إلى نقؿ كتحكيؿ المعمكمات اليامة كالخبرات التي تمتمكيا المنظمة لألشخاص المناسبيف في الكقت 

 صنع القرارات كحؿ المشكالت، كالتعمـ التنظيمي، كالتخطيط االستراتيجي. المناسب ليتـ تكظيفيا في 
: ىي جيد منظـ لمحصكؿ عمى المعرفة بأشكاليا كمف مصادرىا المتنكعة، (ـ2009 ،)إسماعيؿتعريؼك 

كتخزينيا كاستخداميا بتحكيميا إلى سمع كخدمات؛ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية كالتنظيمية 
 بكفاءة كفاعمية". 
عية، كالتكنكلكجية بأنيا إدارة لألفراد مع مراعاة الجكانب التنظيمية، كالنفسية، كاالجتما وتعرفها الباحثة:

 فيي شاممة لكؿ عناصر النظاـ كالتنظيـ كاألفراد كالتكنكلكجيا.
كتكمف أىمية إدارة المعرفة في الدكر الذم تقكـ بو مف خالؿ ممارساتيا كعممياتيا لتحقيؽ نتائج متقدمة  

تقبمية كتككف في السياؽ التنظيمي، كتحقيؽ القيمة المضافة، كبالتالي تبني المنظمة فرص المشاركة المس
 في مقدمة المنافسيف دكليا. 

كتعزل أىمية إدارة المعرفة أيضا في ككنيا مؤشرا لمتطكير كالتغيير لمكاكبة متطمبات البيئة التعميمية، 
 ( 28ـ، 2009)العمي، كآخركف،  لذلؾ تعد إدارة المعرفة أمرا حيكيا في عصر المعمكماتية.
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  Knowledge Society مجتمع المعرفةثالثا: 
يتسـ مجتمع اليكـ بتدفؽ المعرفة اإلنسانية، كتنكع اإلنجازات الفكرية كالعممية كالثقافية كاالجتماعية، 
كاإلبداعات التكنكلكجية، كالطمكحات االقتصادية، بؿ أصبحت مالمح ىذا العصر تتحدد مف خالؿ قدرة 

ىي القكة التي تقكد حاضره كتؤمف  أعضائو عمى استخداـ المعرفة، كمف ثـ فالحصيمة المعرفية لمجتمع ما
مستقبمو، فاألمة القكية ىي األغنى بمفكرييا كمبدعييا، كفي ظؿ ىذا الكـ مف التغيرات المعرفية 
كالتطكرات التكنكلكجية يقع عمى عاتؽ منظكمة التعميـ مسئكلية ابتكار كتكليد المعرفة المتجددة، كنشرىا، 

معرفة، بينما التدريس الفاعؿ يعتبر كسيمة نشر تمؾ المعرفة، كلذا فالبحث العممي ىك أداة فاعمة إليجاد ال
 يجب أف تسعى المؤسسات التعميمية إلى بذؿ مزيد مف الجيد لمكاكبة مجتمع المعرفة.

مف يـك  المدينة المنكرةبجامعة طيبة  المنعقد في "ـ المستمر كتحديات مجتمع المعرفةالتعميمؤتمر "كيؤكد 
معيا تحكالت كبرل حممت األلفية الثالثة بأٌ  ىػ16/3/1433ق إلى يكـ األربعاء 14/3/1433االثنيف 

، كما نتج عنيا مف تحكالت في كافة (ICT)لعؿ أبرزىا التطكر اليائؿ في تقنية المعمكمات كاالتصاالت
متزايدة عمى  تت تشكؿ ضغكطاظاىرة العكلمة، با مجاالت الحياة. ىذه التحكالت التي جاءت متزامنة مع

عالـ دائـ التغير كنتج عنو مجتمع المعرفة الزاخر  النظـ التربكية الحالية لمقابمة حاجات متغيرة في
يتسـ بأف المعرفة لديو مف أىـ المنتجات. كُتعد المعرفة ذاتيا المقكـ األساسي بالفرص كالتحديات، الذم 

ُيعتبر ضركرة فرضيا استمرار التغّير الذم ييدؼ إلى البناء  الذم Lifelong Educationلمتعميـ المستمرّ 
عمار األرض، حيث تطكرت بتقدمو المجتمعات، كفتحت مف خاللو مياديف تسابؽ م ضنية تحتاج إلى كا 

ستراتيجيات مكافقة لمتطمبات التغيير، مف تطكير لمذات، كاكتساب لممعارؼ الجديدة معطيات مستمرة، كا
فيا في ميارات ينتج مف مشكالت ناتجة عف التغيير االجتماعي السريع، كتكظيتساعد عمى مكاجية ما 

  كالتربكية سكاء المحمية أك الخارجية.كعي حكؿ القضايا الكبرل التنمكية ، إضافة إلى نشر التخدـ المجتمع

يمانا منيا بضركرة دخكليا إلى مجتمع المعر  فة، فكاف كحرصا مف القيادة السياسية عمى مستقبؿ أبنائيا، كا 
ال بد مف العمؿ عمى إيجاد نظاـ تعميمي متميز مف خالؿ التركيز عمى عمميتي التعميـ كالتعمـ، كتبني 
مداخؿ جديدة مثؿ إدارة المعرفة التي أصبحت ذات أىمية في ظؿ مجتمع المعرفة. )البيالكل كحسيف،  

 (180ـ، 2007
ـ(لمفيكـ مجتمع المعرفة بأنو: ذلؾ 2009(" إلى تعريؼ)رسالف كأبكلبف، 23ـ، 2011كيشير)القيسي، 

نتاجيا كتكظيفيا بكفاءة في جميع مجاالت النشاط  المجتمع الذم يقكـ أساسا عمى نشر المعرفة كا 
ـ، 2007المجتمعي كصكال لالرتقاء بالحالة اإلنسانية باطراد أم إقامة التنمية اإلنسانية"، كيعرؼ)دياب، 

عتمد عمى المعرفة في محتكل كىيكؿ كؿ أنشطتو االقتصادية (مجتمع المعرفة" ذلؾ المجتمع الذم ي63
 كاالجتماعية كالثقافية، بكؿ ما يتطمبو ذلؾ مف عامميف في مجاؿ المعرفة كمستخدميف ليا".
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كمف خالؿ استعراض التعريفات السابقة لمجتمع المعرفة، يمكف تعريؼ مجتمع المعرفة بأنو مجتمع يتميز 
كارد البشرية العاممة في مختمؼ منظماتو، كيعزل ذلؾ لفئات العامميف ذكم بالتحكؿ النكعي في تركيب الم

المعرفة المتميزكف بمستكيات عالية مف التعميـ كاإلحاطة بمستجدات العمكـ كالتقنيات، كىـ يتمتعكف 
مكانيات لإلبداع؛ تجعؿ مساىمتيـ في العمؿ ىي األكثر تأثيرا لتحقيؽ  بمقدرات ذىنية كطاقات فكرية، كا 

 نجازات في المنظمات التي يعممكف بيا.اإل
   Knowledge Economy اقتصاد المعرفة

 :وتطور اقتصاد المعرفةنشأة 
التغيرات الجديدة في شتى المجاالت إلى إحداث ثكرة معرفية" نتاج تفاعؿ حيكم لمخبرة الناتجة عف  أدت

في مسيرة اإلنساف كمنيا: انتقالو مف مرحمة الصيد كالزراعة إلى مرحمة الصناعة كمف  التجارب الحياتية
أدت إلى التكجو نحك ما يسمى اقتصاد  ثـ إلى مجتمع المعمكمات، كنتاج الدراسات كاألبحاث العممية التي

 (3ـ، 2010)عمة، (خصائص عصر المعمكمات كالعصكر التي سبقتو. 1المعرفة". كيكضح الجدكؿ رقـ)
 

 صر المعمومات والعصور التي سبقتهعخصائص  (1الجدول)
 المعمكمات الصناعة الزراعة العصر
 ـ، كمستمر1957 ـ1957-1800 ـ1800ما قبؿ الفترة الزمنية
 عماؿ معرفة عماؿ مصانع فالحيف طبيعة العماؿ

 أفراد/أفراد أفراد/آلة أفراد/األرض الشراكة
 

ـ(إلى أف بداية اقتصاد المعرفة 2005ـ(ك)خضرم، 2008(عف)الزيادات، 23ـ، 2011كذكر)القيسي، 
حيث قاـ بدراسات عمى إنتاج المعرفة، كقد  (Machulp Fritz)االقتصادم تعكد إلى الخمسينيات عمى يد

 كاف االىتماـ بمنتجات المعرفة ضعيفا آنذاؾ. 
 Knowledge Societyكمجتمع المعرفة Knowledge Economy كقد ُاستخدـ مصطمحا اقتصاد المعرفة 

لعالـ اإلدارة الشيير  The Age of Discontinuityأكؿ ما ُاستخدـ في الفصؿ الثاني عشر مف كتاب 
Peter F.Drucker.أبكطوك ، مخيمر) ، كمف ثـ ذاع المصطمحاف كأخذا ينتشراف عبر التخصصات كافة، 

 (  10، ـ2009
لقد انتشرت آراء متعددة في تعريؼ اقتصاد المعرفة، كأطمقت تسميات كثيرة لتدؿ  :اقتصاد المعرفةمفهوم 

(مثؿ اقتصاد 334ـ، 2007(ك)ياسيف، 26-24ـ، 2007عمى مفيكمو يشير إلييا)الياشمي، كالعزاكم، 
، االقتصاد المبني Economics of Research، اقتصاديات البحث Economy Informationالمعمكمات 
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، اقتصاديات Economy Numeric، االقتصاد الرقمي Knowledge-Based-Economyعمى المعرفة
ـ، 2011كاالقتصاد الشبكي، كاالقتصاد االلكتركني، كيرل)القيسي، Economics of Innovation االبتكار

ـ(أف االقتصاد المعرفي تعبير يستخدـ في عصرنا 2011ـ(ك)الحمكد، 2011(عف")المبسمي، 26
ما في االقتصاد ذم الحاضر إما في ال حديث عف االقتصاد المركز في إنتاج كتكليد المعرفة كنشرىا، كا 

 األساس المعرفي، كيعني استخداـ المعرفة مف أجؿ إنتاج فكائد اقتصادية". 
ـ(بأنو االقتصاد الذم يدكر حكؿ الحصكؿ عمى المعرفة 2010كما يرل عف")الصافي، كآخركف، 

نتاجيا، بيدؼ تحسيف نكعية الحياة بمجاالتيا كافة، مف كالمشاركة فييا، كاستخداميا  كتكظيفيا كابتكارىا كا 
خالؿ اإلفادة مف الخدمات المعمكماتية، كالتطبيقات التقنية المتطكرة، باستخداـ العقؿ البشرم كرأس ماؿ 
معرفي ثميف، كتكظيؼ البحث العممي إلحداث مجمكعة مف التغيرات اإلستراتيجية في طبيعة المحيط 

بأنو االقتصاد الذم يتعمؽ باالستراتيجيات، كأساليب (Teriel&Grump 2004)االقتصادم". بينما يرل عف"
التعمـ الحديثة المكجكدة في" الدكؿ المتقدمة، كالمدارس الجيدة المزكدة بالتكنكلكجيا كاالتصاالت الحديثة".  

إلبداع كأساس في االقتصاد االقتصاد المعرفي: مصطمح يصؼ ا ـ(أف2004بينما يرل عف")العمرم، 
 العالمي، حيث يصبح التركيز عمى العمميات الفكرية بدالن مف المكارد الطبيعية في اإلنتاج كالخدمات". 

بأنو"االقتصاد المبني أساسا عمى إنتاج كنشر (OECD)كعرفتو لجنة منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية
ـ، 2008("، كيعرفو)الشمرم، كالميثي، 25ـ، 2007كاستخداـ المعرفة كالمعمكمات")الياشمي، كالعزاكم، 

(بأنو االقتصاد القائـ بصكرة أساسية عمى عنصر المعرفة مستخدما العقؿ البشرم بتكظيؼ كسائؿ 17
المتاحة باستخداـ الككادر المؤىمة كالقادرة عمى استيعاب جميع  البحث كالتطكير كالمكارد االقتصادية

 المتغيرات التي تطرأ عمى مجمؿ النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية.  
كبناءن عمى التعريفات السابقة؛ تكصمت الباحثة إلى التعريؼ التالي الذم يتناسب مع ىدؼ البحث بأف 

جديد لتطكير منظكمة التعميـ كالتدريب مف خالؿ االستثمار األمثؿ لرأس اقتصاد المعرفة ىك:" االقتصاد ال
الماؿ البشرم في بيئة تقنية تكظؼ البحث العممي، كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت؛ إلحداث تغيرات 

 استراتيجية تدعـ إنتاج، كاستخداـ، كنشر المعرفة".
 
 

 اقتصاد المعرفة: وسمات خصائص
مرحمة النضج كالتطكر القتصاد المعمكمات، كبالتالي فيك يركز عمى قيمة القدرات  اقتصاد المعرفة يمثؿ

الفكرية لمفرد، بكصفو رأس ماؿ فكرم منتجا لممعرفة. كفي إطار ىذا االقتصاد تشكؿ المعرفة مصدرا 
ىاما  لمثركة فكمما تراكمت المعرفة تراكمت الثركة، كلذا أصبح كجكد عماؿ المعرفة في إطار ىذا االقتصاد
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جدنا لتحقيؽ نجاح المؤسسات في بيئة ديناميكية دائمة التغيير. كقد غير اقتصاد المعرفة مف كاقع بيئة 
 العمؿ كأنظمتو كأكجد عالقة بيف زيادة انتاجية العمؿ كزيادة التقنية عمى مستكل الفرد كالمجتمع.

(ك)نجـ،  384-383ـ، 2008(ك)عمياف، 22ـ، 2008(ك)الشمرم، كالميثي، 21ـ، 2010كيشير)جاسـ، 
 (إلى العديد مف خصائص كسمات اقتصاد المعرفة منيا:196-195ـ، 2005
يرتبط اقتصاد المعرفة بالذكاء، كبالقدرة االبتكارية عمى إيجاد كتكليد منتجات فكرية معرفية كغير  -

 معرفية لـ تكف األسكاؽ تعرفيا مف قبؿ.
جغرافية كال زمانية لمدخكؿ إليو، كيمتاز يمتاز بالمركنة، كبسرعة التغيير فال تكجد حكاجز  -

 باالنفتاحية كالمنافسة العالمية.
يتصؼ بالفعالية في تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، لبناء نظاـ معمكماتي كاتصاالتي  -

 فائؽ السرعة كالدقة كاالستجابة.
 يمتاز بالحاجة لمتعمـ مدل الحياة. -
 لمباشرة عبر األقمار الصناعية.أنو شبكي: مف خالؿ كسائؿ االتصاالت ا -
أنو يركز عمى الالمممكسات بدال مف المممكسات: كىذا يعني مف حيث المدخالت فإف األصكؿ  -

 الرئيسة ىي الالمممكسات كاألفكار، كمف حيث المخرجات ىيمنة الخدمات عمى السمع.
الالت، كاألبنية إلى أنو رقمي: يعتمد عمى أف محكر أك جكىر إنشاء الثركة قد انتقؿ مف المكاد، ا -

 المعمكمات، المعرفة، كالرقميات.
إلى االفتراضي، الذم أصبح ممكنا مع -الحقيقي-أنو افتراضي: أم التحكؿ مف العمؿ المادم -

كالقدرة عمى التعامؿ مع العالـ  الرقمنة كالشبكيات كتالشي الحدكد بيف العالـ الحقيقي كالخيالي؛
 في التجارة االلكتركنية. (Virtual Worlds)االفتراضي

وًَكٍ نهبادثت أٌ تهخص أهى انخصائص وانسًاث انتٍ تًُس بٍُ انتفكُر االقتصادٌ انتقهُذٌ، وانتفكُر 

(فٍ 213و، 3121(و)جاسى، 24و، 3112االقتصادٌ انجذَذ)اقتصاد انًعرفت( انتٍ أشار إنُها)انقرٍَ، 

 (انتانٍ: 3انجذول رقى)

 
 فكير االقتصادياألسس المتحولة لمت (2جدول)

 التفكير االقتصادي الجديد التفكير االقتصادي القديم عنصر المقارنة
محدكدة كغير محدكدة باعتبارىا أفكار  محدكدة في رأس الماؿ المادم الموارد االقتصادية

 تبدعيا العقكؿ البشرية 
 تزايد المعرفة كاألفكار المجمكع الفعمي لألشياء المادية مبدأ الثروة

اإلنتاج الكؼء كاستخالص الكفاءات مف  األهداف االقتصادية الرئيسية
 العمؿ كاآلالت

تدعيـ االكتشاؼ المستقبمي مف خالؿ 
 تنمية اإلبداع البشرم كالمعرفة
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العكائد متناقصة بسبب ندرة المكارد كينتج  القانون االقتصادي األساسي
 عف ذلؾ ازدياد تكمفة الكحدة الكاحدة

ة ألف تكرار االكتشافات العكائد متزايد
 يؤدم إلى ىبكط تكاليؼ الكحدة الكاحدة

أسكاؽ سمعية قائمة عمى نفس المنتجات  عمل األسواق 
 كالمكارد

 تأسكاؽ قيمة مضافة قائمة عمى منتجا
 مختمفة بشكؿ متميز كككارد فكرية فريدة

 شبكات تعامؿ بيف أنداد أك نظراء تقسيـ العمؿ تنظيم العمل بواسطة
أنو اقتصاد ندرة، حيث تنضب مكارده  ديناميكية النظام هي

 بكثرة االستخداـ
 أنو اقتصاد كفرة، حيث تزداد مكارده

 )المعرفة(بكثرة االستخداـ
سالسؿ قيمة مككنة مف عالقات بسيطة  خمق القيمة يتم من خالل 

 تشبو خط إنتاج
شبكات قيمة مؤلفة مف عالقات معقدة 

 بعضكديناميكية معتمدة عمى 
ىي المحرؾ ((Mechanizationالميكنة المحرك األساسي

 األساسي لالقتصاد الصناعي
ىي المحرؾ (Digitization)الرقمية

 األساسي القتصاد المعرفة
 كمية ككيفية كمية المؤشرات االقتصادية
 (لخصائص اقتصاد المعرفة المتعمقة بالتربية:30-29ـ، 2011كما يشير)القيسي، 

 .فالمعرفة التخصصية ذات أثر إيجابي :(Specialized Knowledge)التخصصيةالمعرفة  -
ُيعرؼ دركر، كسينج منظمة التعمـ بأنيا عبارة  :(Learning Organizations)منظمات التعمم -

عف مجمكعة مف األفراد يتفاعمكف مع بعضيـ، كمع العالـ الخارجي المحيط بيـ، حيث يعممكف 
نتاجيا كفريؽ ضمف مؤسسة، كيشعركف  باالنتماء إلييا، كفييا تتاح ليـ فرص الكتشاؼ المعرفة كا 

 كتطبيقيا، كيتصفكف بأف ليـ قدرة كدافعية لمتعمـ المستمر كاالنفتاح عمى اآلخريف.
كىذا ما دعت إليو الدراسات الدكلية المقارنة كدراسات سكؽ  (:Team Work)العمل في فريق -

 يب التعمـ كالتعميـ لتييئة الخريج لسكؽ العمؿ.العمؿ؛ التي تؤكد عمى ضركرة تعديؿ أسال
: بما أف مجتمع المعرفة منتج لممعرفة كمستخدـ ليا، فيك يكظؼ (Inquiry)االستقصاء -

 االستقصاء تكظيفنا محكما.
إف إثراء الميداف التربكم ببرامج التعمـ المستمر  :(Continuous Learning)التعمم المستمر -

 ي، كيساعد المينييف عمى تجديد معارفيـ كتحديثيا بصكرة مستمرة.سيصبح رديفا لمتعميـ النظام
فالتقدـ في ميداف االتصاالت كتقنيات المعمكمات قد فرض  (:(ICTتقنيات االتصاالت والمعمومات -

 نفسو في كافة مناحي الحياة.  
 خصائص النظام التربوي في عصر اقتصاد المعرفة: 

 كثافة المعرفة ذات الجكدة العالية. -1
 المركنة، كالقدرة عمى مكاكبة التغيير. -2
 االنفتاح، كالقدرة عمى المنافسة العالمية. -3
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 تكظيؼ ُمركز لمتكنكلكجيا، كخاصة الحاسكب، كاالنترنت. -4
 (204ـ، 2007)الياشمي كالعزاكم،  إنتاج مخرجات عالية الجكدة، كالتميز. -5

 مؤشرات التحول نحو اقتصاد المعرفة:
(إلى أف ىناؾ مؤشرات كمعايير أك 11ـ، 2009ك)مخيمر، كأبكطو، ( 51ـ، 2009كيشير)القرني، 

عالمات طريؽ يمكف مف خالليما تقييـ نقاط الضعؼ كالقكة لدل كؿ دكلة فيما يتعمؽ باألعمدة األربعة 
القتصاد المعرفة، كمف المعمكـ أف المؤشرات االقتصادية ىي تمؾ القياسات التي تمخص األداء 

ت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لمعرفة الكضع االقتصادم لمدكلة، االقتصادم، كلقد استخدم
أىـ المؤشرات التي ساعدت أصحاب القرار في كضع األسس (GDP)كاعتبر مؤشر الناتج المحمي

 (43-42ـ، 2004لألىداؼ كلمسياسات االقتصادية. كيشير)إسماعيؿ، 
؛ ُيعد مف أىـ المؤشرات التي Knowledge Based Economy Index(KDIماـ )أف مؤشر اقتصاد المعرفة

تقيس قدرة البمداف عمى التحكؿ نحك اقتصاد المعرفة، الذم يمكف تقديره مف خالؿ قياس مجمكعة مف 
(التالي مؤشر اقتصاد المعرفة 3المحددات تأخذ في حسبانيا أربعة عناصر أساسية. كيكضح الجدكؿ رقـ)

 (43ـ، 2004ؿ، )إسماعي كعناصره الرئيسية كالفرعية:
 

 عالمًيا وعربًيا  العناصر الفرعية المكونة لعناصر مؤشر اقتصاد المعرفة الرئيسية. (3جدول)
 مفهوم العنصر المؤشرات المطموبة لمعنصر العنصر الرئيسي م
 البحث والتطوير 1

 )ب(
Research And 

Development 

 تصدير التقنية العالمية كنسبة مف التصدير الصناعي. -
 عدد العمماء كالميندسيف العامميف في مجاؿ البحث كالتطكير. -
إجمالي العامميف في البحث كالتطكير عمى المستكل الكطني  -

 كنسبة لمسكاف.
البحث كالتطكير كنسبة مف الناتج الكطني  إجمالي اإلنفاؽ عمى -

 اإلجمالي.
 المتكسط السنكم ألعداد براءات االختراعات الممنكحة. -
 ما يتـ إنفاقو عمى البحث كالتطكير مف رجاؿ األعماؿ لمفرد.    -

كىك مقياس لمستكل 
البحث كالتطكير 
التقني الذم يعكس 
القدرة عمى االبتكار 
كتطبيؽ التقنيات 

 الجديدة.

 التعميم والتدريب 2
 )ت(

Education And 

Training 

 

 لكؿ فرد. إجمالي اإلنفاؽ عمى التعميـ -1
 القراءة كالكتابة.معدؿ معرفة  -2
 نسبة الطالب/المعمـ في المرحمة االبتدائية. -3
 نسبة الطالب/المعمـ في المرحمة الثانكية. -4
 التسجيؿ في المرحمة الثانكية. -5
 التسجيؿ في المرحمة الجامعية. -6

كيعد المدخؿ 
األساسي لالقتصاد 
 المبني عمى المعرفة,
كىك يركز عمى 
 المكارد البشرية.
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 المعموماتيةالبنية  3
 )ع(

Infostructure 

 مقدار االستثمار في كسائؿ االتصاالت. -1
 اليكاتؼ العاممة المستخدمة لكؿ ألؼ مف السكاف. -2
 اشتراكات الياتؼ المحمكؿ لكؿ ألؼ مف السكاف. -3
 التمفكنات العاممة لكؿ ألؼ مف السكاف. -4
 التمفزيكف كالراديك لكؿ ألؼ مف السكاف. -5
 السكاف.أجيزة الفاكس لكؿ ألؼ مف  -6
 تكمفة المكالمة الدكلية. -7
 الدكريات كالصحؼ المحمية لكؿ ألؼ مف السكاف. -8

كىك عنصر يشمؿ 
كؿ ما يتعمؽ 

بالجكانب المتعمقة 
بنشر المعمكمات عبر 
كسائؿ االتصاالت 

 كاإلعالـ.

البنية األساسية  4
 لمحاسوب
 )ح(

Computer 

Infrastructre 

 نسبة المشاركة الدكلية في الحاسكب. -1
 أعداد أجيزة الحاسكب لكؿ ألؼ مف السكاف. -2
نسبة المشاركة الدكلية في البنية األساسية لمحاسكب  -3

 بالثانية.
 طاقة الحاسكب لكؿ فرد. -4
 أعداد مستخدمي اإلنترنت لكؿ ألؼ نسمة مف السكاف. -5
 مكاقع اإلنترنت لكؿ عشرة آالؼ نسمة مف السكاف. -6

كيعكس ىذا العنصر 
مدل تكافر الحاسكب 

أداة لتقكيـ بكصفو 
 القاعدة المعمكماتية.

 كيتـ حساب مؤشر اقتصاد المعرفة رياضيا مف خالؿ دالة العناصر األربعة عمى النحك التالي:
َح ىي األكزاف النسبية لمعناصر األربعة األساسية عمى  َع, َت, َح, حيث َب, + + ح عَ  + َت + ع َب + ت+ + ب اـ=ك

كاحد صحيح. كمف األىمية اإلشارة إلى أف العناصر األربع الرئيسية تضـ أكثر مف التكالي كتأخذ القيـ مف صفر إلى 
عنصر فرعي في إطار العنصر الرئيسي, كبما ال يتجاكز القيمة المحددة لمعنصر, أك بمعنى آخر, فإف قيمة العنصر 

  المعيارية ىي حاصؿ جمع العناصر الفرعية المككنة لو.
 

واالقتصاد القائم عمى المعرفة يعتمد عمى عدد من  ،لمبني عمى المعرفةاالقتصاد ااقتصاد المعرفة، و 
 م(:2011يشير إليها)األسرج،  ركائز أهمها

كاديميو كغيرىا مف المنظمات الركابط التجارية مع المؤسسات األ: فيك نظاـ فعاؿ مف االبتكار -1
 .االحتياجات المحميةالتي تستطيع مكاكبة ثكرة المعرفة المتنامية كاستيعابيا كتكييفيا مع 

أك رأس  ةاليد العاممة الماىرة كاالبداعي فتكفير ؛نتاجيو كالتنافسية االقتصاديةالتعميـ أساسي لإل -2
كتنامي الحاجة إلى دمج  ،ج التكنكلكجيات الحديثة في العمؿالماؿ البشرم القادر عمى إدما

المناىج التعميمية كبرامج  في ةبداعيصاالت فضال عف الميارات اإلتكنكلكجيا المعمكمات كاالت
 .التعمـ مدل الحياة

فيي تسيؿ نشر كتجييز المعمكمات  البنية التحتية المبنية عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت: -3
 .اجات المحميةحال لتناسب معكالمعارؼ 
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حكافز تقكـ عمى أسس اقتصادية قكية: بحيث تستطيع تكفير كؿ األطر القانكنية كالسياسية التي  -4
كتشمؿ ىذه السياسات التي تيدؼ إلى جعؿ تكنكلكجيا ، يدؼ إلى زيادة اإلنتاجية كالنمكت

المعمكمات كاالتصاالت أكثر إتاحة كيسر، كتخفيض التعريفات الجمركية عمى منتجات 
 .زيادة القدرة التنافسية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطةتكنكلكجيا ك ال

 
لقد  :Knowledge Indexودليل المعرفة Knowledge Economy Index معايير دليل اقتصاد المعرفة

إلى  اتجو برنامج األمـ المتحدة الخاص بتقييـ مستكيات إدارة المعرفة في مجتمعات بمداف العالـ المختمفة
 معايير أساسية في تحديد مستكلاعتبار أربعة عكامؿ رئيسية بكصفيا العناصر الرئيسية التي تعد 

 .أنشطتو إلى المعرفةي بمكغ مجتمع المعمكمات المرتكز ف الكطنية باتجاهات ياالقتصاد
 (178-165ـ، 2011ة: يشير إلييا)تقرير المعرفة العربي، ذه العكامؿ أربعة محاكر جكىريكشممت ى

  المحور األول: منظومة االقتصاد الوطني
  لمحور الثاني: التعميم والموارد البشريةا

  والقدرة التنافسية المحور الثالث: االبتكار
 المحور الرابع: البنية التحتية لممعمومات واالتصاالت

 
 (44م، 2002العالقة بين مؤشرات اقتصاد المعرفة)مخيمر، وأبوطه، 

 :  دور اقتصاد المعرفة
إف اقتصاد المعرفة اقتصاد جديد، يستمد خصكصيتو مف اعتبارات الماضي كالحاضر، كمف دكره الذم 
سيقـك بو في المستقبؿ، كىك مرتبط بالتطكير كاالبتكار كباالكتشافات الحديثة، كلما كانت المعرفة أكثر 

ذلؾ في مدخالتيا أك في األمكر أىمية كحيكية لممشركعات، فإنيا مرتبطة بالمنظمات التفاعمية سكاء كاف 
نظاـ عممياتيا أك في مخرجاتيا. فمف يمتمؾ المعرفة في الكقت المناسب كبالجكدة المطمكبة يمتمؾ القدرة 

 عمى اتخاذ القرار المناسب في الكقت المناسب. فالمعرفة ىي مصدر رئيس لمقكة.  
(عف 28ـ، 2010ك)القيسي، (28ـ، 2007(ك)الياشمي، كالعزاكم، 99-90، ـ2007 ،كيرل)خمؼ

 فكائد اقتصاد المعرفة:ـ(أف مف 2010)الصافي، كآخركف، 
 يساعد عمى إنتاج كنشر المعرفة كتكظيفيا في جميع المجاالت. -
 يساىـ في تكليد الثركة كزيادتيا كتراكميا. -
 يحقؽ التبادؿ اإللكتركني، كيستحدث كظائؼ جديدة. -
 يحقؽ نكاتج تعميمية لمخرجات مرغكبة كجكىرية. -
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 في تكفير فرص عمؿ لمميف المطمكبة.يساىـ  -
 يساعد المؤسسات عمى التطكر كاإلبداع، كاالستجابة الحتياجات المستيمؾ. -
يساىـ في التخفيؼ مف قيد المكارد التقميدية، بإضافة استخدامات جديدة لممكارد المعركفة، كبذلؾ  -

                           يضمف استمرار التكسع في النشاطات االقتصادية، كنمكىا.
 

 :في منظومة التعميم في النقاط التالية اقتصاد المعرفة وترى الباحثة دور
 التحكؿ مف االىتماـ بالكـ إلى االىتماـ بالكيؼ. -
 تكجيو التعميـ نحك التعمـ الذاتي، كالمستمر مدل الحياة. -
 إنتاج مخرجات ذات جكدة عالية تستطيع المنافسة عالميا في سكؽ العمؿ. -
 مركز لمتكنكلكجيا الحديثة في بيئات التعميـ كالتدريب.تكظيؼ  -
  تحكيؿ الطالب مف مستيمؾ لممعرفة إلى منتج ليا. -
رشادىـ بما يكفؿ عدـ عزلتيـ عف الثقافة  - تكجيو الطالب نحك إيجابيات كسمبيات العكلمة، كا 

 العالمية مف جية، مع المحافظة عمى اليكية كالعادات كالقيـ مف جية أخرل.
 

 جعالمرا

، ط، إدارة انًعرفت انتذذَاث وانتقُُاث وانذهىلو(3112إسًاعُم، خضر يصباح) -

  1عًاٌ: دار انذايذ نهُشر وانتىزَع

، ط، عًاٌ: دار انبذاَت يقذيت فٍ االقتصاد انرقًٍو(3121جاسى، جعفر دسٍ) -

  1َاشروٌ ويىزعىٌ

انًسُرة نهُشر ، عًاٌ: دار 3، طانًذخم إنً إدارة انًعرفتو(3112انعهٍ، وآخروٌ) -

  1وانتىزَع

إدارة انًعرفت كًذخم نتطىَر اإلدارة انتعهًُُت نهبُاث و(3114انغايذٌ، َىال سعُذ) -

  1، رسانت ياجستُر غُر يُشىرة، جايعت أو انقري: يكت انًكريتبًذافظت جذة

يتطهباث انتذىل انتربىٌ فٍ يذارش انًستقبم انثاَىَت (3112انقرٍَ، دسٍ َعٍ هللا) -

، رسانت دكتىراة يُشىرة، انعربُت انسعىدَت فٍ ضىء اقتصاد انًعرفتبانًًهكت 

 .يكت انًكريت :جايعت أو انقري

ياليخ االقتصاد انًعرفٍ انًتضًُت فٍ و(3122انقُسٍ، يذًذ بٍ عهٍ بٍ أدًذ) -

، يذتىي يقرراث انعهىو انشرعُت تطىَر انتعهُى انثاَىٌ بانًًهكت انعربُت انسعىدَت

  1جايعت يؤتت: األردٌ

، ط، عًاٌ: دار أسايت إدارة انًعرفت وانتكُىنىجُا انذذَثتو(3121َىر انذٍَ، عصاو) -

  1نهُشر وانتىزَع
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، انًُهج واالقتصاد انًعرفٍو(3112انهاشًٍ، عبذانردًٍ وانعساوٌ، فائسة يذًذ) -

  1ط، عًاٌ: دار انًسُرة نهُشر وانتىزَع

، ط، عًاٌ: دار انتقُُاث-انُظى-انًفاهُىإدارة انًعرفت و(3112َاسٍُ، سعذ غانب) -

 1انًُاهج نهُشر وانتىزَع

  

 


