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برعاية كريمة من سمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو المجلس األعىل حاكم أم القيوين، استضافت       

مؤسسات التعليم   –جامعة أم القيوين المؤتمر الدولي الثالث: التكنولوجيا الرقمية من التأصيل إل االبتكار  

ة من   ي للفتر من ثمانية   علماء وباحثي   ركة  بمشا    2022ديسمت     14  -13العالي ومستقبل سوق العمل العرب 

 : ي أربعة محاور أساسية هي
 عشر جنسية عربية وأجنبية قدموا أوراقهم البحثية ف 

 االتصال واإلعالم  -

 إدارة األعمال  -

 القانون  -

 اآلداب والعلوم -

ي    كنولوجيا الت  الجامعة بحتمية  من إيمانانعقاد المؤتمر      وجاء
مؤسسات التعليم العالي تجويد  الرقمية ف 

ات والتحوالت   ي ظل التغت 
وما تصنعه من تأثت  عىل فكر الفرد وتنمية مهاراته، بحيث تصبح   المستجدةف 

سوق العمل، مثلما    توجهاتتالئم  للمخرجات المطلوبة ل  بتكاريهذه المؤسسات قادرة عىل تهيئة المناخ اال 

    ُيعد  أن هذا المؤتمر   
ً
ي نظم التعليمتغيت  هيكلية اسلمفتاحا

اتيجيات  اإلدارات التقليدية المتعارف عليها ف    ، تر

افية ي باتت بحاجة ماسة إل توظيف الرقمنة وتأهيل كوادرها للتعامل مع منظوماتها بكل سالسة واحتر
 . والتر

  وقد هدف المؤتمر إل: 

 :
ً
ي بناء واستثمار التكنولوجيا  أوال

العلم واإلنسانية وتحقيق أقىص  الرقمية لخدمة    إرساء قواعد متقدمة ف 

ي تعزيز برامج التنمية المستدامة. 
 درجات المنفعة الممكنة ف 

 :
ً
وفق   ثانيا الحديثة  الرقمية  بالتكنولوجيا  وربطها  العالي  التعليم  مؤسسات  ي 

ف  األكاديمية  امج  الت  تفعيل 

 ضوابط منهجية متقدمة. 

 :
ً
تمي  ثالثا القادرة عىل  الرصينة  والقواعد  األسس  امج  تحديد  الت  بخدمة  المتعلقة  الرقمية  التكنولوجيا  ت   

 التنموية والتطوير واالبتكار. 

 :
ً
ي لتحديد المؤهالت   رابعا  التعليم العالي ومؤسسات سوق العمل العرب 

ي بي  
فتح قنوات التبادل المعرف 

 والمخرجات القادرة عىل االبداع واالبتكار. 

  :
ً
ي محاو خامسا

ر المؤتمر  لتوسيع الفائدة واستلهام األفكار الجديدة  نشر الدراسات العلمية المتخصصة ف 

وع التطوير واالبتكار من أجل مواكبة الثورة الرقمية.   المكملة لمشر

 

 

 



ات علمية تناولت قضايا واهتمامات تكنولوجية  الثالث  تضمنت أعمال المؤتمر  و  تقديم ورش عمل ومحاض 

اف المستقبل وتواكب   ي سوق العمل، تتعلق بدور المشاري    ع  معاضة تقوم عىل استشر
التطورات الجارية ف 

 عن 
ً
ي لتقنية البلوك تشي   فضال

، والتنظيم القانوب  ي التمكي   االقتصادي واالجتماعي
ة والمتوسطة ف  الصغت 

ي ومهارات المستقبل   . 2030متطلبات سوق العمل العرب 

ي مة مع أهداف ومحاور المؤتمر، حيث سلطت الضوء  ئجاءت أوراق العمل البحثية  المشاركة متوا  مثلما 
ف 

افية مستقبلية  بعضها استكشافية  ، دراسات تحليلية وأخرى ميدانيةعىل  مجال االتصال   ،  وأخرى استشر

ي العالقات
العامة واإلدارات    تناولت أهمية توظيف التكنولوجيا الرقمية ومنها تقنيات الذكاء االصطناعي ف 

ي  الحديثة للمؤسسات والقنوات الفضائية التلفزيونية وصناعة األخبار و 
الصحافة الرقمية  إنتاج المحتوى ف 

ي عرص التكنولوجيا الرقمية، وتوظيف اإلعالم التفاعىلي 
يعات اإلعالمية ف   عن التشر

ً
وإدارة األزمات، فضال

ي نشر قيم التسامح وثقافة التعايش الحضاري
 . ف 

الجرائم         القانونية عىل  المسؤولية  ة منها: 
ّ
الدراسات عىل موضوعات عد القانون، ركزت  ي محور 

وف 

اضية واالشكاليات القانونية إلبرام عقود الحوسبة والحماية  ي للعمالت االفتر
المعلوماتية، والتنظيم القانوب 

ي مكاف 
ونية. الجنائية لألدلة الرقمية وتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي ف   حة الجرائم اإللكتر

ي 
النتائج اإليجابية تناولت الدراسات المقدمة قضايا عديدة ، من أهمها،  فقد    محور إدارة األعمال،    أما ف 

تطبيق الذكاء االصطناعي  و ،  Covid-19 والسلبية للرقمنة التكنولوجية عىل سلوك الموظفي   وأدائهم بعد

التوظيف،   عملية  ي 
موارد و ف  تخطيط  ونظم   ، الرقمي والتسويق  والمواقع  كات  للشر كة  المشتر التطورات 

المخاطر  و المؤسسات،    من  الحد  اتيجيات  استر الموارد   المالية  دور  وتنوع  االستثمار،  قرارات  اتخاذ  ي 
ف 

تقنية  لمتطلبات  ا 
ً
وفق المواهب  بإدارة  ية وعالقته  إدارة    البشر تكامل عمليات   عن 

ً
الذكية، فضال األعمال 

 المعرفة مع آليات التحول الرقمي وتلبية احتياجات سوق العمل للوظائف المستقبلية. 

خاء   النفسية لالستر للقياسات  الويب  تناولت دراسات محور اآلداب والعلوم، استخدام تطبيق  ي حي   
ف 

واست  الجامعات،  األساسي عىل طالب  الالفندر  الفسيولوجية  لزيت  للقياسات  الذكية  التكنولوجيا  خدام 

 عن انتقال المخاطر ، جائحة كوفيد 
ً
ي باكستان.  19-فضال

 وسلوك الصناعة ف 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توصيات المؤتمر الدولي الثالث: 

ي محور االتصال واإلعالم: 
 ف 

ي   -
ف  المهمة   األصول  أحد  السمعة هي  أن  المجاالت عىل  ي جميع 

ف  الباحثون  القيمة  يتفق  توفت  

عت    السمعة  إلدارة  مناسبة  اتيجية 
استر إل  المؤسسات  تحتاج  وبالتالي  للمنظمات.  األساسية 

عملية   تأمي    عن   
ً
فضال سمعتها  وتحسي    حماية  أجل  من  الحديثة  الرقمية  التقنيات  استخدام 

 التنمية  واالستدامة. 

ات - استر وثيقة  ي 
تبت  العامة عىل  العالقات  وجمعيات  منظمات  مفاهيم تشجيع  شاملة حول  يجية 

وتقنيات الذكاء االصطناعي ليتست  تعميمها عىل كافة المؤسسات عىل أن تحيط بكل المستجدات  

 .  و متابعة التحديثات والتطورات المتعلقة بالذكاء االصطناعي

ء لوسائل التواصل االجتماعي ، تستوجب اطالق  - ونية واالستخدام السي ان خطورة الجرائم اإللكتر

يعات والقواني   واألخالقيات، هذه ا  مستخدمي حمالت توعوية لحث   ام بالتشر لوسائل عىل االلتر 

خاصة بي   قطاعات الشباب والطلبة    ،  وسائل اإلعالم ، والمؤسسات التعليمية ، واألرسةوذلك عت   

 .  والمراهقي  

الحديثة - المؤسسات  ي 
ف  والكوارث  األزمات  إدارة  بيانات    افر تو   ،تتطلب  تتضمن   يةرقمقاعدة 

األ من  المستفادة  والعت   السابقةالدروس  ي  ، سواء  زمات 
الب  و أ  المؤسسة  ف  ها من  مؤسسات  غت 

لب عليها، منها    المحلية  ،  المماثلة
ّ
والدولية، بهدف االطالع عىل كيفية معالجتها لألزمات والتغ

.  ها واالستفادة من
ً
 مستقبال

الذي   -  للدور الكبت  
ً
تفعيل دور اإلنفوجرافيك كعنرص أساسي من عناض الوسائط المتعددة نظرا

ي ترجمة المادة اإلخبارية 
 . يقوم به ف 

ونية  دور  مستقبلية متخصصة حول    اتإجراء دراس - ي تصميم المواقع اإللكتر
الوسائط المتعددة ف 

 .اإلخبارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محور القانون: توصيات  

ورة إفساح المجال  ؤ بالمسُيهاب   - اضية وتعجيل وجودها، يواكبه ض  ولي   أهمية زيادة المحاكم االفتر

المختصة الجهات  المقام وتقدره  ي    -حسب ما يسمح 
المقتف  ي 

الذابر ي 
وب  اإللكتر الحكم  لموجبات 

ي دعواه بعد رفعها 
؛ وبمقتضاه يكون بإمكان المدعي الحصول عىل حكم ف  لتقنية الذكاء االصطناعي

ا بدقائق. إلكتر   ونيًّ

ي جرائم المعلومات، وللقيام بعملها ال بد لها من   -
ورة انشاء وحدة خاصة بالتحري والتحقيق ف  ض 

 اتباع طرق منهجية وعلمية تتعلق بإدارة معلومات الحادث. 

الجرئم  - ي 
اإلثبات ف  ي 

أهميتها ف  وابراز  الرقمية  باألدلة  الخاصة  والمؤتمرات  والورش  الندوات  عقد 

 . المعلوماتية

اإل - الدعوى  اتاحة  من خالل  المعلومات  تقنية  بوسائل  الجريمة  االستعانة  من  ور  للمرص  ونية  كتر

 
ً
ر أيا  جت  الرص 

كان مكان تواجده مع االستعانة ف  ذلك بمقرات     لتمكينة من الحصول عىل حقه ف 

اإل المحكمة  تطبيق  يتم  للمتقاضي   كما  الخدمة  لتسهيل  الخارج   
ف  ونية  الدولة  تلك  بلنظر  للكتر

اإل  ،الدعاوى الدعوى  إجراءات  ست   لتنظيم  ي    ع  تشر اصدار  األمر  م  أمام ويسلتر  ونظرها  ونية  لكتر

ونية . المحكمة اإل  لكتر

ي الحصول عىل  -
بالقانونيي   يتيح للباحث القانوب  ي خاص 

اض  ي افتر
وب  استحداث سوق عمل إلكتر

ات   والخت  المؤهالت  مع  يتوافق  بما  وميشة  سهلة  بصورة  المناسب  وتعريف العمل  والرغبات 

ي  
ي ذات الوقت مساعدة أصحاب األعمال ف 

القانونيي   به من خالل قنوات التواصل االجتماعي وف 

 سد احتياجاتهم من القانونيي   األكاديميي   وغت  األكاديميي   من السوق.  

ي مختلف المجاالت القانونية المختلفة.  -
 نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا الرقمية ف 

كت   عىل  -
 تدريب القانونيي   عىل التطورات التكنولوجية. التر

تشجيع القانونيي   غت  األكاديميي   وغت  الحاصلي   عىل مؤهالت عليا بمواصلة التحصيل العلمي   -

 بالتوازي مع مواكبة تطورات التكنولوجيا الرقمية. 

اإل - اء  للشر االتحادي  النظام  تعميم  ورة  عىلض  األخرى  الالمركزية  األنظمة  وكذلك  ي 
وب  ي  لكتر

بافر  

ي البلدان  اإل 
ي حتر اآلن، كما أنه يمكن االستفادة من هذه األنظمة ف 

وب  ئ نظام إلكتر ي لم تنسر
مارات التر

ي لم تقم حتر اآل
، وذلك من  العربية التر اء الحكومي

ي عمليات الشر
ن بإدخال الوسائل التكنولوجية ف 

 خالل تعميم هذه التجربة الفريدة. 

 

 

 

 

 

 



 األعمال: محور إدارة  توصيات  

ي برامج تدريبية  -
توجيه إدارة المؤسسات التعليمية نحو تشجبع العاملي   بمختلف مستوياتهم لتلفر

ي يوتطو 
ي اطار تعاوب 

ي والجماعي ف 
مع منظمات  ريه للمهارات والمعارف وتعليميهم العمل التنسيفر

ي هذا المجال
 . تعليمية دولية متطوره ف 

ي التعبت  عن وجهه نظرهمأ كون تتطوير ثفافة عمل مواتية للموظفي    -
  . كتر حرية ف 

ي الجامعات من خالل توفت  بيئة تعل -
   . اعي طنميه محسوسة تدعم الذكاء االصيالتحول الرقمي ف 

ي الجامعات من خالل توفت  مناهج عملية -
تمكن الطالب من مهارات الذكاء  التحول الرقمي ف 

 . االصطناعي 

ي معظم المؤسسات حيث يوفر بيئة عادلة للحصول عىل -
 الذكاء االصطناعي اصبح حاجة ملحة ف 

ي 
 . فرص العمل للمواهب وكذلك فرص التقدم الوظيف 

كات ستخدام أساليب الذكاء اال أهمية ا - ي التنبوء بالعش المالي للشر
 صطناعي ف 

ً
ة للدقة المتوافر نظرا

 ى. خر مقارنة بأساليب التنبوء األ فيها، 

 

 توصيات محور اآلداب والعلوم: 

ي  التكنولوجية لمهاراتتتعلق با  تعليمية ومواد مفاهيم طرح العمل عىل -
 الجامعات و المدارس ف 

ي  تسهم بحيث ، المهاراتهذه  للطلب المستقبىلي عىل    وفقا 
 الشباب لدى الرقمية  العقلية تطوير ف 

 .الرقمية والخدمات ىالمحتو  بخصوص نقدي بشكل ليفكروا  هملدي الشغف خلق أهمية مع

ي  البحث تعزيز لضمان ،  المستقبلية المهارات ألبحاث مركز نشاءدعوة إل   -
 المستقبلية المهارات ف 

كات عىل الرقمية التعامالتو   التكنولوجيا   تأثت   عىل والتعرف  عملي أن ويمكن ، داراتواإل  الشر

 دى ل المعارف لتبادلة كمنص
ّ
 .القرار اعصن

التدريب - ي  للشباب  الالزم توفت 
 المستقبلية المهارات  بعض إلكسابهم التعليمية المراحل مختلف ف 

امج  وهذه ،  العمل أرباب وكذلك  ،  الحكومية المؤسسات مع  بالتعاون تكون أن  يجب التدريبية  الت 

كات  تستوعبها التر  المهارات بأنواع  التعريف وكذلكمل  الع سوق اتجاهات  لفهم ، االعمال ورسر

ي  الحاجة
ضية أر  وإيجاد  التعليمية  المؤسسات أداء عىل  تنعكس هذه النتائج بحيث العمل، مكان ف 

 . بتكارال وا للتنمية مناسبة 

 

 

 

 

 


