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 انطالقة 
الري و  مً ألاٌو للسابع سبُت الىاطعت الري خللخه اإلاإجمساث الدولُتبعد الىجاح اإلالمىض واإلاؼازهت الع

وذلً بالخعاون مع وخدة الخعلُم الالىترووي بجامعت اللاهسة اإلاإطظت العسبُت للتربُت والعلىم وآلاداب ،  مهظمته

ت جدذ عىىان اكخصاد اإلاعسفت سكمي و جدذ عىىان الخعلُم ال الثاوي بالخعاون مع ولُت آلاداب حامعت الاطىىدٍز

، وما إلاظىاه في والثالث افتراطُا عً جداعُاث حائدت هىزوها والسابع الخدماث اللىحظدُت لروي الاعاكت 

لُىىن  الخامعالدولي  مىاكؼاث اإلاإجمساث وجىصُاتها وجطلعاث الباخثين اإلاؼازهين فُه . هبعذ اػيالُت اإلاإجمس 

امخداد طبُعي بخىطع اإلاجاٌ والسؤٍت خٌى اطدثماز السكمىت والخلىُاث مً زالٌ اكخصاد  اإلاعسفت في عصس 

 الفظاء والرواء الاصطىاعي. 
 إشكانية ادلؤمتز

حائدت هىزوها اعادث حؼىُل الاهخماماث في العالم ، وواحهذ العلىم الخطبُلُت جددي أزبىها واعاد 

وأصبذ العلم هى صاخب اليلمت  وهىعا؛ هما هبيرة معسفُت ا ، وادزن العالم وله خاحخه اإلالحت للفصةخظاباته

مىاحهت زطس اإلاىث دزحاث جلدمها العلُا بل صاخب اليلمت ألاولى وألازيرة خُث واحهذ ألامم على ازخالف 

 .  91الىاجج عً فلس اإلاعسفت بصائس حدًد في علم البُىلىجي الا وهى فيروض هىفُد 

فهي ألاهم ومً هىا وان على العالم الاججاه هدى جىخُد ول العلىم ؤلاوظاهُت وعلى زأطها جسبُت اليؼأ 

مع العلىم الخطبُلُت بيل كطاعاتها ، وال ػً أن الاجصاالث وجبادٌ البُاهاث وأمً إلاظخلبل ألامم وخظازتها 

ول هره الخىىىلىحُا اإلاخباًىت واإلادظازعت وطع اإلاعلىماث وطسعت وصٌى اإلاعلىمت وهُفُت الخعامل ؤلاوظاوي مع 

وفهم ول ما ًمىً أن ًىىن مفُد ومهم لحُاة البؼس  لدزاطتامام اإلاخسصصين واإلاهخمين مدي ألاهمُت البالغت 

جىىىلىحُا الفظاء وعصس الاجصاالث والرواء الاصطىاعي  علىم  وطالمتهم وزفاهُتهم . ولرا جطلعذ ألاهظاز ئلى

خدزب بفهم على هره العلىم الخطبُلُت  وجخىخد الدزاطاث ألادبُت جس للمظاهمت في  بُت حُل حدًد ٌظخىعب ٍو

 لخدلُم هفع الهدف.

 أهذاف ادلؤمتز

 يهدف  اإلاإجمس ئلى جدلُم حملت مً ألاهداف:

 والعلىم العلمُت الخطبُلُت .العلىم ؤلاوظاهُت هال مً ئكامت حظىز بين اإلاهخمين بالدزاطاث وألابدار في  .9

 بين العلىم ؤلاوظاهُت والعلمُت. والسؤي اإلاؼترهتُم الحد ألادوى مً وخدة الخفىير جدل .2

جىفير وطائل و دزاطاث هدى جىخُد اإلاعسفت بين اإلاجاالث اإلاخىىعت في دزاطاث و ابدار  التربُت والعلىم  .3

  وآلاداب

 . وآلاداب العلىمالتربُت و اإلاعسفت في اكخصاد  ة في مجاٌ ز عسض الخجازب و الىماذج اإلاخمي .4
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 حماور ادلؤمتز

 انذكاء االصطناعي ودوره يف انتنًية ادلستذاية احملور األول:
 مصس والعالم العسبي.أداة ال جلدز بثمً مً أحل جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت في هفظاء ال -

لُت ئوؼاء بِئت في البلدان الىامُت جدعم الىعي العام لدي مخسري اللسازاث وكادة الصىاعت والهُئاث الخ -  .مٍى

 .ذاث أهمُت خاطمت لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت فىائد جىىىلىحُا الفظاء الجمهىز بأنجىعُت  -

 انتنًية االقتصادية عهى بعذ عن واالستشعار انفضائية ادلالحة تطبيقات تأثري احملور انثاني:

 واجملتًعية
صلت باطخىؼاف الفظاء الخازجي واطخسدامه في ألا  -

َّ
عاث الىطىُت اإلاخ  .تارغساض الظلمُالدؼَس

 اطالق ألاكماز الصىاعُت وما لها مً فىائد على حمُع اللطاعاث. -

انذكاء  تتطبيقانفضاء وعهوو و ا استخذايات عهوو ادلالحة و تكنونوجيااحملور انثانث: 
   ياالصطناع

 أهداف جأطِع خدائم العلم والخىىىلىحُا. -

ت.: ملازبت اإلافهىم و خدائم العلىم وخاطىاث الخىىىلىحُا -  اإلالازباث الىظٍس

 .فاعل لسبط هخائج البدث بلطاعاث ؤلاهخاجواخاث اإلاعسفت هىطُط  -

 .اإلاالخت وجىىىلىحُا الفظاءدوز الرواء الاصطىاعي في الىللت الىىعُت للعلىم  -

 احملور انزابع: اننقهة اننوعية نعهوو انفضاء وانرتبية احلذيثة
 العسبي.ىطً في ال الخىعُت بعلىم الفظاءجددًاث  -

 الخىىىلىحُت الحدًثت.في ظل  التربُت وجطلعاث الؼبابجددًاث  -

 .تالعلىم ألادبُت والخطبُلُاإلاعسفت بين  ظل اكخصادحظىز الاجصاٌ في  -

 احملور اخلايس: اقتصاد  ادلعزفة و قضايا انعهوو االنسانية

 الجُل الجدًد.ا في حعلُم مو أزسهوالبُاهاث اإلاعلىماث  أمً -

 .جىخُد العلىمزسها في أماث و الؼبىت العاإلاُت للمعلى  -

ت وألادبُت مع العلىم الخطبُلُت -  .دمج البدىر التربٍى

 تأثري تكنونوجيا انفضاء عهى اجملتًع احملور انسادس:
ص  - د مً اليظاء والفخُاث مً لعب دوز وؼط حعٍص  الابخياز والاطخىؼاف. في وجمىين اإلاٍص

ص اطخسدام جىىىلىحُا الفظاء للحد مً مساطس الىىازر وعملُاث الطىازئ  -  .حعٍص

ت وجدبع وزفع الىعي بؼأن ئشالت الغاباث والخصحس  -  .مساكبت الىظم ؤلاًىىلىحُت وخماًت الحُاة البًر
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 احملور انسابع: دور انرتبية وعهى اننفس يف انعهوو انتطبيقية احلذيثة

 هلين للىللت الىىعُت الطخسدام الخلىُاث الحدًثت .اعداد حُل مً ألاطفاٌ واإلاسا -

 اجاخت فسص اإلاعسفت باكخصاد اإلاعسفت وعلىم الفظاء. -

 دوز علىم الفظاء والرواء الاصطىاعي  في جىفير مىار الابداع واإلاىهبت. -

- .ً  دوز اكخصاد اإلاعسفت في زفع هفاءة اإلاىهىبين واإلابخىٍس

 هى انذراسات األدبية احملور انثاين: تأثري تكنونوجيا انفضاء ع

 .عصس الخىىىلىحُا وعلىم الفظاءألاطسة العسبُت و جددًاث  -

 عصس الخىىىلىحُا وعلىم الفظاء.اإلاإطظاث الخعلُمُت في ظل  -

 مإطظاث اإلاجخمع اإلادوي في ظل عصس الخىىىلىحُا وعلىم الفظاء.  -

 ت.عصس الخىىىلىحُا وعلىم الفظاء و جددًاث الخىمُت الاحخماعُت و الاوظاهُ -

 ادلعزفة وانعهوو انتطبيقية ويستقبم انطفم انعزبي احملور انتاسع:
 .وؼأة ألاطفاٌ في اإلاجخمع العسبيجىىىلىحُا اإلاعلىماث و أزسها في  -

 ألاحهصة الرهُت والبِئاث الافتراطُت في ألعاب ألاطفاٌ. -

ب ذوي الاعاكت. -  الخىىىلىحُا في جأهُل وجدٍز

 شزوط نشز أوراق انعًم 
o  على أن ال  وؤلاهجليزي   ،  : العسبياإلاظخسلصين ، مخظمىت  ( صفدت33)عً  للمؼازهت تاإلالدمكت العمل وز خجاوش جال

 .( ولمت233ولماث ول واخد منهما ) جخجاوش 

o ( ًىىن هىع الخط فـي اإلاتن للبدىر العسبُت Times New Roman  ،)  ت )93)  بحجم  Times New (، وللبدىر ؤلاهجليًز

Roman  ،) ( 93بحجم). 

o ( 3-2-9حظخسدم ألازكام العسبُت... Arabic .فـي حمُع زىاًا البدث )  

o  البدث فـي مىخصف أطفل الصفدت.  صفداث  ًىىن جسكُم  

o بعد العىىان مباػسة . ، واإلاإطظت التي ًيخمي ئليها ، أو الباخثين ، واطم الباخث ًىخب عىىان البدث 

o و الباخثين، فـي متن البدث صساخت، أو بأي ئػازة جىؼف عً ًساعى فـي هخابت البدث عدم ئًساد اطم الباخث، أ

خه، أو هٍى   مً الاطم، طىاء فـي اإلاتن، أو الخىزُم، أو فـي اهٍى
ً
تهم، وئهما حظخسدم ولمت )الباخث، أو الباخثين( بدال

  اإلاساحع.  كائمت 

o  ،ىُت  .  الظادض  ؤلاصداز  أطلىب الخىزُم هى هظام حمعُت علم الىفع ألامٍس

o ً.ت ت والىدٍى     خأهد الباخث مً طالمت لغت البدث، وزلىه مً ألازطاء اللغٍى

o  س أهلُخه للجىت العلمُت     ، أو زفظه.للمؼازهت في اإلاإجمس وفم مداوزه خم الفدص ألاّولي للبدث، وجلٍس
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  ادلشاركة :شزوط  
o  ال ًلبل أهثر  مً ازىين مؼازهين في وزكت العمل الىاخدة  . 

o ازهت :أهىاع اإلاؼ 
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 دوالز 953  ىُهح 9333 ـــــ وؼس وزكت العمل في مجلت علمُت مدىمت 

o  اإلاخددزىن في الجلظاث العلمُت جدددهم اللجىت العلمُت  . 

o  2322ًىلُى  95آزس مىعد الطخالم أوزاق العمل. 

o  ًلدم مسهص الؼسق ألاوطط والبدىر اإلاظخلبلُت بجامعت عين ػمع مجمىعت
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