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ثالثة أيام مضافا إليها أيام السفر :        مدة اإليفاد       
االتجاهات الحديثة في " لتكنولوجيا المعلومات الرقمية  الدوليحضور المؤتمر . ١:الغرض من اإليفاد     

٢٠١٢/ توبر اك) ١١- ٩(االردن في المدة  –والذي عقد في عمان " تكنولوجيا المعلومات     
  

                ) بناء المنظمات الرقمية على اسس البحث العلمي ( نوان المشاركة في دورة تدريبية بع . ٢ 
             

على حسابي الخاص :يتحمل النفقات   الجانب الذي    
  : اإليفادالنشاطات العلمية والثقافية خالل 

من  ١١، ١٠، ٩لاليام حضور جميع المحاضرات والمشاركة في المناقشات العلمية .١
  ٢٠١٢/ اكتوبر 

 ٩يوم )بناء المنظمات الرقمية بناء على اسس البحث العلمي (المشاركة بورشة عمل  -٢
 -٢٠١٢ -  ١٠  

نبذة عن المؤتمر                                

هو مؤتمر في بحوث التكنولوجيا   "٢٠١٢تكنولوجيا المعلومات الرقمية " إن المؤتمر الدولي في     
ملتقى علمي دولي متخصص في  DIT- MT 2012 وسيكون . الرقميةالمتقدمة في مجال المعلومات 

ويهدف المؤتمر إلى جمع الباحثين والمطورين ومزودي . المعلومات الرقمية وألول مرة في الوطن العربي
المحتوى والمستفيدين في مجاالت تكنولوجيا المعلومات الرقمية إضافة إلى السياسيين واالقتصاديين 

لديهم من أهمية في مجال تجسير الفجوة الرقمية والعلمية والحضارية والثقافية واللغوية  وأصحاب القرار لما
وأكاديمية جلوان للتدريب والدراسات ) ZU(بين الدول المتقدمة والعربية، وقد عملت جامعة الزرقاء 



)JATS ( على تهيئة الظروف لعقد مؤتمرDIT- MT 2012  بأفضل أساليب عقد وتنظيم المؤتمرات
ذو القعدة  ٢٥ - ٢٣الموافق  ٢٠١٢أكتوبر  ١١- ٩الدولية، وذلك في مدينة عمان، األردن في الفترة 

 . هـ١٤٣٣

فأخذ حجم . وقد اتخذت تكنولوجيا المعلومات الرقمية دورًا رئيسًا في مجتمعنا على مدى السنوات الماضية
ت رقمية أو علمية، ثقافية، حضارية، المواد الرقمية ينمو نموا كبيرا ساعد على تجسير الفجوات سواء أكان

أو لغوية بين المجتمعات المتقدمة والنامية واستخدامه بشكل جيد يصبح أكثر فاعلية في كل مكان، نظرا 
وقد أنشئت أساليب . للتحدي المتمثل في الجمع بين تكنولوجيا مستقبلنا وماضينا الرقمي ليصبح أكثر أهمية

. ل التعاوني، وأشكال جديدة من التحدي لمحتوى وأساليب تأسيس المكتبات الرقميةحديثة ومبتكرة من العم
وبالمثل، فإن الحاجة إلى وسائل متطورة على نحو متزايد لدعم وتحليل المحتوى الرقمي العربي والدولي من 

وواجهات  قبل العلماء والممارسين والمهنيين واألكاديميين، ويقودنا إلى مصاعب جديدة للبنية التحتية
التفاعل من مستودعات المعلومات ودور أصحاب القرار في دعم هذه االتجاهات لتتساوى مع الدول 

  المتقدمة في كافة المجاالت

                       
كثيرة وأهمها :الفائدة المتوخاة من اإليفاد  

وتبادل المعرفة العلمية في حقل االختصاص دوليالمشاركة في مؤتمر .١     
التعريف  بالعالم العراقي وٕامكانياته الكبيرة.٢     

.واالتجاهات الحديثةاإلطالع على التطور التي وصلت إليه الدول في مجال الهندسة . ٣   

تمكين المشاركين من النقاش البناء والمستمر بين األكاديميين في الجامعات والممارسين وأصحاب القرار في  -٤
 . التنمية المستدامة بين جميع القطاعات والهيئات في مجال تطوير تكنولوجيا المعلوماتالقطاعين العام والخاص لتحقيق 

توفير االستفادة من خبرات واقتراحات جميع المعنيين للتحسن المستمر بين الجهات المعنية في مجال المعلومات  -٥
   .والعلم وردم الفجوة الرقمية

ت العمل الحديثة في مجال الرقمية والتكنولوجيا لما لھا من فائدة في االطالع على ابرز البحوث والدراسات وورقا - ٦
  ) .CD(لالستفادة من خالل جلب وقائع المؤتمر بشكل جميع المجاالت الھندسية ونشرھا 

 



 
:المقترحات والتوصيات  

في تطوير  تأثيرلها من  االواجب دعمها والتشجيع عليها لم األمورإن حضور المؤتمرات العلمية هو من .١          
بحيث يتمكن من دفع جميع النفقات من نقل  لألستاذهو التخصيص المالي  األمورالجامعي وتجديده واهم  األستاذقابلية 

ما قورن بايفادات الدوائر والوزارات غير  إذاالمؤتمر بصورة تسهل وتشجعه على البحث العلمي وهو  أجوروسكن ودفع 
.التعليم العالي  

على  بشرائها ألتدريسييخول  أنناك الكثير من الكتب الجديدة في جميع االختصاصات الهندسية يجب ه.٢          
.حساب الجامعة واالستفادة منها في مكتبة الكلية  

جميع المخصصات كموفد رسمي يستحق على ضوئها  دوليمؤتمر  رعند حضو يجب معاملة االستاذالجامعي . ٣
  .دة وأال سوف نحرم األستاذ من الحضور إلى مؤتمرات ذات مستوى عالوخاصة النقل في حالة الدول البعي

 
سھى حسن عبد هللا الدھوي . د  

الجامعة التكنولوجية / قسم الھندسة المعمارية   
٢٠١٢/  ١٠/ ١٤  


