
لحظة مفصلية في تاريخ التعليم العالي 
تواكب وثيقة الخمسين

ماضون في صقل همم شبابنا باعتبارهم 
عماد المستقبل

«حمدان الذكية» تخرج الدفعة الـ 9
 في برامج 

ً
 خريجا

الماجستير والبكالوريوس 
سيتسلمون شهاداتم 

الجامعة تواصل مسيرة التمّيز في 
تخريج رواد أعمال مؤهلين لتوجيه 

االقتصاد نحو االبتكار والتنافسية
222

«كلية الذكاء االصطناعي» 

تدعم التحّول نحو 
اقتصاد تنافسي 

قائم على المعرفة



02

APHEA

 

ASPHER
EUPHA
EPHA
EHMA

.«EuroHealthNet

إعداد: مرفت عبد الحميد - غرافيك: أسيل الخلييل

يعترب الذكاء االصطناعي من أهم التطورات التي نشهدها يف عرصنا الحايل، وال سّيام أّن تأثريه طال جميع مجاالت الحياة، وليس هنالك 
أدىن شك بأن تقدم الشعوب وازدهارها يتوقف عىل مواكبة هذا التطور واالستثامر فيه لترسيع وترية التنمية، وخصوصاً أن حياتنا 

أصبحت تتجه نحو الرقمنة أكرث فأكرث، واستجابة لهذه التغريات، أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية كلية الذكاء االصطناعي.

ردم الهوة الحاصلة بني 
املهارات الحالية 

ووظائف املستقبل

توفري منصة متكاملة 
الختبار األفكار 

والتطبيقات الجديدة

دعم التحول الذي 
تتبناه الدولة نحو 

املدن الذكية

دعم ريادة الدولة 
يف الثورة الصناعية 
الرابعة

دعم تحسني تصنيف 
الدولة يف مؤرش 
االبتكار العاملي

توفري خريجني رواد 
أعامل وتقنية القطاعني 
العام والخاص

تأسيس فريق 
لألبحاث يف الذكاء 
االصطناعي

فضالً عن طرح عدد من الربامج والدبلومات املهنية القامئة 
عىل الكفاءات والتي تقدم بطريقة التعليم الذيك والدمج

«حمدان 
الذكية» 
تثري المعرفة 

وتعيد هندسة 
التعليم

الذكاء االصطناعي 
 يتّوج مسيرة

اإلنجاز والريادة

خطوات سّباقة 
على درب تطوير 

المنظومة التعليمية 
وفق دعائم حديثة 
قوامها التكنولوجيا 

المتقدمة

.«

IASTEM

مشاركات دولية متميزة تدعم جود توظيف البحث العلمي 



 

 Smart Siemens
Trane Citti
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«التشارك في 
النمو»قيمة جوهرية 
لدفع عجلة اإلنجازات 

المعرفية 

الجامعة حققت 
خطوات متقدمة على 

درب بناء شراكات 
نوعية 

التعاون الدولي 
محرك الريادة إلعادة هندسة التعليم العالي

االعتراف الدولي.. محطة فارقة في تاريخ الجامعة

جوائز دولية تحمل اسماء نخبة من العلماء 



تعزز نج التواصل الحضاري عبر التعليم الذكي

 

ITU

«حمدان الذكية» 
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خلفيات ثقافية 
تحت مظلة ذكية 

 وراء 
ً
واحدة سعيا

العلم والمعرفة 
والريادة
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