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والتنمية المعاصرة  التقنية علومالو التصاالتل المؤتمر الدولي الثاني

 والتطوير

 "تطوير المجتمع عبر الوسائل الرقمية والتقنيات الحديث"

 مقدمة

في خضم تطور التقنيات ووسائل االتصال والتواصل الجاري بجميع صوره 

دور  وأشكاله وفي مختلف المجاالت؛ أصبح من الضروري تسليط الضوء على

هذه التقنيات في تفعيل برامج التنمية والتطوير وتنسيقها بما يخدم الهدف األول 

لهذه البرامج أال وهو اإلنسان، ولكي تأخذ التقنية دورها المناسب في هذا المجال 

كان البد من تخصيص جانب من الجهود العلمية التخصصية لتحقيق هذا 

نظيم الفائدة من الخيارات المطلب؛ وهو األمر الذي من شأنه تركيز وت

والخدمات المتعددة التي توفرها التقنيات الحديثة؛ خصوصاً مع وضع منهج 

علمي رصين لمتابعة تطور التقنيات ذاتها ومزامنة أحدثها مع برامج التنمية 

والتنمية الشاملة لمتابعة وتحصيل الفوائد المرجوة من هذا اإلجراء، وهو ما 

ً في تقديم بر امج أفضل باإلضافة إلى تطوير البرامج التي أثبتت سيسهم حتما

نجاحها وحققت مردوداً ذا قيمة عالية في تطوير األفراد والمؤسسات وبالتالي 

 تطوير المجتمعات اإلنسانية عموماً.

 

 :األهداف

أوالَ: بناء قدرات متقدمة في مجال استثمار التقنيات المعاصرة لخدمة اإلنسان حيثما 

 قيق أقصى منفعة ممكنة منها في تفعيل برامج التنمية والتطوير.وجد وذلك عبر تح

ثانياً: السعي لتفعيل برامج التنمية والتطوير عبر التقنيات الحديثة مع محاولة وضع 

 قواعد رصينة لهذا المشروع.
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ثالثاً: تنسيق القدرات والدراسات العلمية لتحقيق مزامنة احترافية لخيارات التقنيات 

 يثة مع برامج التنمية والتطوير.الرقمية الحد

رابعاً: تحديد أسس وقواعد يتم على ضوئها تمييز التقنيات التي من شأنها خدمة 

برامج التنمية والتطوير عن تلك التي ال عالقة لها بهذا الهدف لتوفير فرص أكبر 

 للباحثين في هذا المجال.

خامساً: نشر الدراسات العلمية المتخصصة في مجال المؤتمر لتوسيع الفائدة من 

معرفة المجتمعات اإلنسانية في هذا المجال مع نشر ثقافة التنمية عبر التقنيات 

 الرقمية.
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