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د. محمد داوود

كلية الهندسة

فـــروع  مـــن  فـــرع  هـــو  االصطناعـــي  الـــذكاء 
ــة  ــر األنظمـ ــم بتطويـ ــث يهتـ ــوب حيـ ــم الحاسـ علـ
التقليديـــة التـــي تقلـــد خصائـــص الـــذكاء البـــري، 
وبذلـــك فهـــو يتكـــئ عـــى فهـــم الســـلوك، 
وتحليلـــه، فضـــاً عـــن التدريـــب، والتعلـــم واالســـتدالل 
لحـــل املشـــاكل وتحســـن األداء للربامـــج التقليديـــة. 
الســـيارات،  النقالـــة، وصناعـــة  وهـــو يدخـــل يف عـــدة مجـــاالت كالهواتـــف 

واملجـــاالت الطبيـــة، وألعـــاب الكمبيوتـــر وإنتـــاج األفـــام.

الصعوبات التي يواجهها الخريجني يف سوق العمل

تعترب هذه املشكات من أصعب املشكات التي يواجهها بعض خريجي جامعة 
عى  للحصول  تقدمهم  وعند  البعض  تخرج  يف  املشكلة  هذه  وتتلخص  العن، 
الوظيفة املناسبة للتخصصات التي قاموا بدراستها يحصلون عى وظائف غري 
مناسبة للتخصصات ورمبا ال يحصلون عى وظائف بسبب قلة توافر فرص عمل، 
تكفي  ال  منخفضة  برواتب  ولكن  لتخصصاتهم،  املامئة  الوظائف  يجدون  ورمبا 

للوفاء باحتياجاتهم وهذا ما يؤدي إىل إصابة البعض منهم باإلحباط

جامعة العني الثانية يف اإلمارات ضمن تصنيف التاميز 

العاملي لتأثري الجامعات 2021

 600-401 و  الثانية  املرتبة  عى  بحصولها  اإلمارات  جامعات  العن  جامعة  تصدرت 
2021، والذي  الجامعات  لتأثري  العاملي  التاميز  العاملضمن تصنيف  عى مستوى 
يعد التصنيف األكرب عاملياً والذي يضم 1240 جامعة من 98 دولة. وقد تم اإلعان 
عن النتائج خال »قمة االبتكار والتأثري 2021« التي تستعرتض كيف تتعامل الجامعات 
مع بعض املشكات اإلنسانية الطارئة من خال البحث واإلرشاف والتوعية والتعليم.

تعزيز سبل التعاون بني جامعة العني وهيئة أبوظبي 

الرقمية

برئاسة  العن  جامعة  من   وفد  قام  املعرفة،  وتبادل  التعاون  سبل  تعزيز  بهدف 
الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة وعضوية األستاذ الدكتور عامر 
قاسم نائب رئيس الجامعة، والدكتورة فاتن خربط نائب عميد كلية الهندسة بزيارة  
هيئة أبوظبي الرقمية، حيث كان يف استقبالهم سعادة منصور محمد املرزوقي 

املدير التنفيذي لقطاع التخطيط االسرتاتيجي يف الهيئة.

الخريجة فرح نبيل الكامل    

بكالوريوس يف إدارة األعامل – موارد برشية 

ضابط موارد برشية

األعامل  بكالوريوس  خريجة  الكامل  نبيل  فرح  الخريجة  مع  نتوقف  اللقاء  هذا  يف 
تخصص إدارة املوارد البرية سنة 2018 والتي تعمل حالياً كضابط موارد برية يف 

كلية أبوظبي لإلدارة.

بدايًة عرفينا بنفسك؟

فرح نبيل الكامل سورية الجنسية من مواليد دولة اإلمارات درست يف كلية األعامل 
تخصص املوارد البرية يف جامعة العن تخرجت يف عام 2018 بتقدير امتياز،
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مساحة أكادميية

جديــد الجامعــة

مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

مكتب الخريجني

مستقبل الذكاء االصطناعي وتأثريه 

عىل املجتمع

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـدإقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

ـــاكل  ـــل املش ـــه لح ـــي وقدرت ـــذكاء االصطناع ـــي بال ـــامم العامل ـــور االهت ـــع ظه وم
التـــي تحـــايك الواقـــع البـــري، تـــم تطويـــره لعـــدة علـــوم جزئيـــة حســـب طريقـــة 
معالجتـــه للبيانـــات والخوارزميـــات املســـتعملة ليتفـــرع منهـــا لعـــدة فـــروع ميكـــن 

إدراجهـــا يف املجـــاالت التاليـــة:

1-  التعلـــم اآليل )Machine learning(: يعتـــرب جـــزًءا مـــن علـــم الـــذكاء االصطناعـــي 
ــول  ــول لحلـ ــدة للوصـ ــوبية معقـ ــات حاسـ ــتعامل خوارزميـ ــوم باسـ ــث يقـ حيـ
ــتخراج  ــابقة واسـ ــارب السـ ــذا العلـــم عـــى تحليـــل التجـ ــبة. ويعتمـــد هـ مناسـ
األمنـــاط والـــدالالت املناســـبة حســـب رغبـــة املســـتخدم حيـــث يقـــوم بالتنبـــؤ 
باملخرجـــات املســـتقبلية بنـــاء عـــى التجـــارب الســـابقة مـــن برمجـــة حتميـــة 

ــتقبل.  للمسـ

اقرأ األعداد السابقة

https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.snapchat.com/add/aau_uae
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
https://aau.ac.ae/ar/contact-alain-university/
https://aau.ac.ae/ar
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/the-future-of-artificial-intelligence-and-its-impact-on-society
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduated-from-farah-nabil-al-kamel-bba-human-resources
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/difficulties-that-graduates-face-in-the-labor-market
https://aau.ac.ae/ar/news/2021/aau-ranked-2nd-in-uae-based-on-%e2%80%9cthe-impact-rankings-2021%e2%80%9d
https://aau.ac.ae/ar/news/2021/enhancing-cooperation-between-al-ain-university-and-the-abu-dhabi-digital-authority
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter

