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تصدر عن مكتب الخريجني
alumni@aau.ac.ae

مساحة أكادميية
مستقبل الذكاء االصطناعي وتأثريه
عىل املجتمع
د .محمد داوود
كلية الهندسة
الـــذكاء االصطناعـــي هـــو فـــرع مـــن فـــروع
علـــم الحاســـوب حيـــث يهتـــم بتطويـــر األنظمـــة
التقليدي ــة الت ــي تقل ــد خصائ ــص ال ــذكاء الب ــري،
وبذلـــك فهـــو يتكـــئ عـــى فهـــم الســـلوك،
وتحليلــه ،فضـاً عــن التدريــب ،والتعلــم واالســتدالل
لحــل املشــاكل وتحســن األداء للربامــج التقليديــة.
وهـــو يدخـــل يف عـــدة مجـــاالت كالهواتـــف النقالـــة ،وصناعـــة الســـيارات،
واملجـــاالت الطبيـــة ،وألعـــاب الكمبيوتـــر وإنتـــاج األفـــام.

وم ــع ظه ــور االهت ــام العامل ــي بال ــذكاء االصطناع ــي وقدرت ــه لح ــل املش ــاكل
الت ــي تح ــايك الواق ــع الب ــري ،ت ــم تطوي ــره لع ــدة عل ــوم جزئي ــة حس ــب طريق ــة
معالجت ــه للبيان ــات والخوارزمي ــات املس ــتعملة ليتف ــرع منه ــا لع ــدة ف ــروع ميك ــن
إدراجه ــا يف املج ــاالت التالي ــة:
 -1التعلــم اآليل ( :)Machine learningيعتــر جــز ًءا مــن علــم الــذكاء االصطناعــي
حيـــث يقـــوم باســـتعامل خوارزميـــات حاســـوبية معقـــدة للوصـــول لحلـــول
مناســـبة .ويعتمـــد هـــذا العلـــم عـــى تحليـــل التجـــارب الســـابقة واســـتخراج
األمنـــاط والـــدالالت املناســـبة حســـب رغبـــة املســـتخدم حيـــث يقـــوم بالتنبـــؤ
باملخرجـــات املســـتقبلية بنـــاء عـــى التجـــارب الســـابقة مـــن برمجـــة حتميـــة
للمســـتقبل.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

الصعوبات التي يواجهها الخريجني يف سوق العمل
تعترب هذه املشكالت من أصعب املشكالت التي يواجهها بعض خريجي جامعة
العني ،وتتلخص هذه املشكلة يف تخرج البعض وعند تقدمهم للحصول عىل
الوظيفة املناسبة للتخصصات التي قاموا بدراستها يحصلون عىل وظائف غري
مناسبة للتخصصات ورمبا ال يحصلون عىل وظائف بسبب قلة توافر فرص عمل،
ورمبا يجدون الوظائف املالمئة لتخصصاتهم ،ولكن برواتب منخفضة ال تكفي
للوفاء باحتياجاتهم وهذا ما يؤدي إىل إصابة البعض منهم باإلحباط

جامعة العني الثانية يف اإلمارات ضمن تصنيف التاميز
العاملي لتأثري الجامعات 2021
تصدرت جامعة العني جامعات اإلمارات بحصولها عىل املرتبة الثانية و 600-401

عىل مستوى العاملضمن تصنيف التاميز العاملي لتأثري الجامعات  ،2021والذي

يعد التصنيف األكرب عاملياً والذي يضم  1240جامعة من  98دولة .وقد تم اإلعالن
عن النتائج خالل «قمة االبتكار والتأثري  »2021التي تستعرتض كيف تتعامل الجامعات
مع بعض املشكالت اإلنسانية الطارئة من خالل البحث واإلرشاف والتوعية والتعليم.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك

الخريجة فرح نبيل الكامل

تعزيز سبل التعاون بني جامعة العني وهيئة أبوظبي
الرقمية

بكالوريوس يف إدارة األعامل – موارد برشية
ضابط موارد برشية

يف هذا اللقاء نتوقف مع الخريجة فرح نبيل الكامل خريجة بكالوريوس األعامل
تخصص إدارة املوارد البرشية سنة  2018والتي تعمل حالياً كضابط موارد برشية يف
كلية أبوظبي لإلدارة.
بداي ً
ة عرفينا بنفسك؟
فرح نبيل الكامل سورية الجنسية من مواليد دولة اإلمارات درست يف كلية األعامل
تخصص املوارد البرشية يف جامعة العني تخرجت يف عام  2018بتقدير امتياز،

بهدف تعزيز سبل التعاون وتبادل املعرفة ،قام وفد من جامعة العني برئاسة

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.

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة
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