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 امللخص:

ييدف البحث إلى التعرف عمى مدى تحقيق الجامعات المصرية لمتطمبات وظائف 
ستخدم الباحث المنيج الوصفي لجمع وتحميل  المستقبل في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وا 

الباحث الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرىا عمى كافة المجاالت السياسية  شرحالمعمومات، و 
واإلقتصادية واإلجتماعية والتعميمية، كما تناول أىم المجاالت التي توفر وظائف في 

لمطموبة ليذه الوظائف، وتناول مستقبل التعميم في ضوء الثورة المستقبل، والميارات ا
الصناعية الرابعة، ودور الجامعات في استشراف المستقبل واإلستعداد لو، وقدم الباحث مقترحا 
بإنشاء ىيئة تسمى " مجمس المستقبل" في كل الجامعات المصرية، بحيث تضم خبراء في 

ستشراف مستقبل التعميم وعبلقتو بسوق بتحميل  تقوممختمف التخصصات الجامعية، الواقع وا 
العمل، ووضع خطط مستقبمية تمبي متطمبات الوظائف الجديدة التي يتطمباىا سوق العمل 

البرامج الجديدة والتخصصات الجديدة يتكون من تقديم تصور قابل لمتنفيذ أخيرا العالمي، و 
 .التي تمبي متطمبات وظائف المستقبل

الثورة  -وظائف المستقبل -متطمبات  - الجامعات المصرية : الكممات المفتاحية
 الصناعية الرابعة

  



 م1012( 88) -2ج-أغسطسعدد                                ...    متطلبات وظائف المستقبل حقيقوت المصرية جامعاتال

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 3 - 

 

Egyptian Universities and achieving requirements of future jobs In 

light of the Fourth Industrial Revolution 

The research aims to identify the extent of Egyptian universities 

achieving the requirements of future jobs in light of the fourth industrial 

revolution. the researcher used the descriptive approach to collect and analyze 

data. And he explained the fourth industrial revolution and its effect on all 

areas of politician, economic, social and, education. Also, the researcher 

demonstrated the most important areas that provide jobs in the future and the 

skills sets for these jobs. The researcher addressed the future of education in 

light of the fourth industrial revolution and the role of universities on the future 

outlook in prepration for it; moreover, he submitted a proposal to establish an 

association in all Egyptian universities named: "Future Council" that includes 

experts in various majors of Universities, which is for analysing the reality and 

anticipating the future of education with its relationship in the labor market. 

developing future plans that meets the requirements of new jobs, that is a 

necessity for the global labor market. Finaly this Council presents an 

implementable proposal consisting of new programs and new specializations 

which meets the requirements of future jobs. 

key words:  egyptian universities -  requirements -  future jobs 

                    - the fourth industrial revolution 
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 مقدمة:

يشيد اإلنسان في ىذا العصر تحوالت ثورية أعادت ترتيب التوازنات الدولية، وستغير 
في المستقبل وبشكل مستمر ىذه التوازنات إستنادا إلى مدى اإلستعداد لممستقبل، إن مستقبل 

المعاصرة التي  المجتمع العربي  وفي القمب منو المجتمع المصري في ظل ىذه التغيرات
تعصف بكل مجاالت الحياة، وفي ظل مخرجات التعميم العربي الحالي، يمكن القول أنو 
مستقبل في خطر، األمر الذي يتطمب البحث عن مقومات الجودة والتميز والتنافس في عالم 

 .المستقبل
وىو ما يؤكد ضرورة إستشراف المستقبل بكل أبعاده، فالمستقبل لم يعد ىو ذلك 

جيول الذي ينتظره اإلنسان ليأتي بالمفاجآت، ولكن جاء المستقبل إلينا ولم ينتظر أن الم
طوفان نذىب إليو، حيث فرض عمى المجتمع اإلنساني مقدماتو التي جاءت في شكل 

من عاصفة تكنولوجي يتغمغل في كل مجاالت الحياة وبسرعة غير متوقعة، وفي صورة 
، وفي صورة أمواج عاتية من اإلبتكارات واإلبداعاتو  رفوالمعا معموماتالبيانات الضخمة وال

 الذي يعتري كل مجاالت الحياة. التغيير
آلالف السنين ظل الناس يقولون أن العالم يتغير، وأنو لن يعود أبدا كما كان، إال أن 
التغيرات الجبارة التي تحدث اليوم تختمف تماما عن سابقاتيا، ألنيا ترتبط بالتحول 

، حيث بات كل شيء يمكن تسجيمو سواء كان قوال أو رسما أو واإلنفجار الرقمي التكنولوجي
فعبل، األمر الذي أصبح معو يمكن حفظ كل شيء، ويمكن ألجيزة الحاسوب إيصال كل ذلك 

 والميول لمعالم من خبلل اإلنترنت، بل باتت تطبيقات الحاسوب قادرة عمى إستخراج المعاني
حقا لقد تغير وجو من ىذه المعمومات والصور  المرسمة، المتوقعة وكيات والتوجيات والسم

العالم بغتو فكل شيء مسجل عمى أجيزة الحاسوب الذي يقبع في مكان ما من ىذا العالم، 
كل ما يقوم بو الناس عمى أجيزة المحمول أو الحاسوب يختزل في تمك المغة الرقمية، والتي و 

ضخمة والمسجمة عمى أجيزة الحاسوب، وفي مراكز بيانات تنتج كم ىائل من البيانات ال
 .الشركات الكبرى

إن تقدم المجتمعات اإلنسانية المعاصرة  وقدرتيا عمى معالجة المشكبلت المصاحبة 
السريع والمعقد، رىن والتربوي  والسياسي لمتحول التكنولوجي والتغير  اإلقتصادي واإلجتماعي

، ذلك متطمباتو المستقبل واإلعداد لو والتخطيط لمتعامل مع بقدرة تمك المجتمعات عمى تصور
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ألن الفاصل الزمني بين الحاضر والمستقبل أوشك أن يكون فاصبل إفتراضيا، وما لم يضع 
اإلنسان إحدى قدميو في المستقبل، فإن قدرتو عمى إجتياز  الصدمة حين تدق عميو أبوابو 

 تبدو أمرا محفوفا بالمخاطر.
يغير القيم والمين  غيير المدوي صار من القوة بمكان بحيث راحإن طوفان الت

كما أن ىذا الطوفان يتوقع أن يأخذ في طريقو ، والتخصصات والتوجيات واألفكاروالوظائف 
المستقبل، وأصبح لزاما إعادة النظر في  متطمباتأنظمة التعميم التقميدية التي لم تعد تساير 
زو بيا المستقبل غ، وىذا التغيير  ىو العممية التي يمنظمات التربية والتعميم في كل دول العالم

وعن قرب في اآلثار المترتبة عمى ىذا  حاضر اإلنسان، األمر الذي يتطمب النظر بعمق 
تحدث عنو "أوجبورن" الذي أوضح  الطوفان وما يمكن أن يحدثو من " ىوة ثقافية " وىو ما

أن التغيير المتسارع يحدث مشكبلت حقيقية في المجتمع ، ونادى بضرورة التوازن ليس فقط 
بين معدالت التغيير في القطاعات المختمفة، ولكن كذلك بين سرعة التغيير في ىذه 

دالت التغيير القطاعات، ألن صدمة المستقبل تحدث نتيجة اليوة المطردة في اإلتساع بين مع
 وسرعة التغيير في كافة مجاالت الحياة.

إن ىذا الطوفان الذي يغير كل شيئ في الواقع المعاصر جاء نتيجة لما سمي بالثورة 
وىي نتيجة طبيعية لثبلث ثورات سابقة، حيث بدأت الثورة الصناعية األولى الصناعية الرابعة، 

م واآلالت التي تعمل بالفحم والبخار كالقطارات في القرن الثامن عشر وكانت ثورة البخار والفح
وغيره، ثم جاءت الثورة الصناعية الثانية في القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 
العشرين، حيث  ظير النفط ومشتقاتو وأكتشفت الكيرباء وظيرت السيارات والسينما واإلذاعة، 

ية األولى، وشيدت ظيور الحاسوب ثم جاءت الثورة الصناعية الثالثة أو الثورة المعمومات
ستمرت حتى نياية القرن العشرين، ومع بداية القرن الحادي والعشرين ظيرت  واإلنترنت وا 

 م2102الثورة الصناعية الرابعة، وأول ظيور رسمي ليذا المصطمح كان في ألمانيا في عام 
 مانية.حيث ذكر في وثيقة " إستراتيجية التقنية" التي إعتمدتيا الحكومة األل

وعميو فالثورة الصناعية الرابعة في ميدىا وىي مازالت تتطور، وأبرز ما يميزىا ىو 
نترنت  نترنت النقل الذاتي واإلقتصاد الرقمي وا  نترنت اإلتصاالت وا  إنترنت الطاقة المتجددة وا 

لبيانات األشياء والذكاء اإلصطناعي والتكنولوجيا النانوية والطباعة ثبلثية األبعاد والروبوتات وا
وىو ما أحدث تغييرات جوىرية في حياة اإلنسان اليومية، وبدخول إنترنت الطاقة ، الضخمة
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كتمال إنتشار إنترنت المواصبلت المرتبط بالطائرات بدون طيار  المتجددة بشكل كامل، وا 
نترنت األشياء وشيوع إستخدام الروبوتات، كل ذلك سوف يحدث  والسيارات ذاتية القيادة، وا 

 تغييرات جوىرية في حياة اإلنسان المستقبمية.
إن الثورة الصناعية الرابعة من شأنيا أن تغير ليس فقط من ىياكل اإلنتاج ووظائف 
المستقبل، وخصائص المجتمعات وموازين القوى، بل تغير كذلك من المنظور المعرفي لمبشر 

جيل جديد من المجتمعات، تجاه األشياء عامة، فالبشرية أصبحت عمى وشك التحول نحو 
وينذر ىذا التحول بظيور مجتمع فائق الذكاء تكون فيو اليد العميا لآللة، وتتحقق فيو نبوءات 
أفبلم الخيال العممي بتآكل المجتمع من داخمو عبر إزالة الخطوط الفاصمة بين ما ىو إنساني 

لزراعة والصناعة وما ىو مادي، وىو ما ينبئ بظيور  مجتمع خامس بعد مجتمع الصيد وا
والمعمومات وىو مجتمع ما بعد المعمومات، حيث تندمج فيو المعمومة واآللة مع عقل 

 اإلنسان، ويعتبر اإلنترنت أو الفضاء اإللكتروني ىو العمود الفقري ليذا المجتمع.
إن طوفان التغيير الناشئ عن الثورة الصناعية الرابعة، سيؤدي إلى ظيور مين 

ختفاء مين ووظائف ووظائف جديدة، و  ، وظيور  تخصصات جديدة في سوق العمل موجودةا 
ختفاء تخصصات  األمر الذي يتطمب إعادة النظر في نظام ، في مجال التعميم أصبحت قديمةوا 

 والسياسات، من حيث األطر الفكرية والفمسفية في مصر التعميم الجامعي وقبل الجامعي
والبنية التحتية ومواصفات الخريج، ومعايير إعداد واألىداف والمناىج  التخصصاتالبرامج و و 

لممستقبل المنشود، ومدى تمبية التعميم الجامعي الحالي لمتطمبات سوق العمل من  المعمم
والتغييرات المنشودة عمى كافة  ومراكز البحث في مجاالت المستقبل، الوظائف المستقبمية،

 ، وتكون قادرة عمىعمل المستقبميةالمستويات، لموصول إلى مخرجات تمبي حاجات سوق ال
 .العيش في عالم المستقبلو  التكيف

 :يف اجلامعات  تعليم املستقبل

دولة من دول العالم لم يعد خدمة تقدم ألبناء مما ال شك فيو أن التعميم في أي  
نما أصبح يمثل أحد أركان األمن القومي لممجتمع، ألن التعميم غير الجيد  المجتمع فحسب، وا 
يقدم لممجتمع في كل عام أعدادا ىائمة من أنصاف المتعممين غير المؤىمين، وىذه األعداد 
تتبوأ وظائف ميمة في الدولة، األمر الذي يؤثر سمبا عمى مؤسسات الدولة، لعدم كفاءة 
الخريجين، ومع مرور الزمن وضخ ىذه األعداد من أنصاف المتعممين تضعف مؤسسات 
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لمجاالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والتعميمية، ويصبح الدولة، وتضعف معيا كل ا
 المجتمع عرضة ألطماع الدول القوية، فيستباح أمنو القومي بتدخبلت ىذه الدول.

يتناسب ومتطمبات المستقبل، ، بحيث لذا تحرص كل دول العالم عمى تقديم تعميم جيد 
البشري، باعتباره قوة حامية لممجتمع من حتى يتسنى ليا تحقيق السبق في تنمية رأس المال 

ناحية، وقوة دافعة لتقدم المجتمع من ناحية أخرى، إن التعميم الجيد في أي مجتمع من 
المجتمعات يثمر مخرجات تعميمية جيدة، ويرفد المجتمع عاما بعد عام بيذه المخرجات 

 .بكفاءة عاليةالمؤىمة والتي تتولى وظائف ميمة في الدولة وتقود مؤسسات المجتمع 
كافة مؤسسات المجتمع، وتعمل في كافة وبمرور الزمن تستثمر ىذه الكفاءات في 

نتاجا، وتكون النتيجة تعزيز موقع الدولة التنافسي ووضعيا  بتكارا وتنمية وا  المجاالت إبداعا وا 
واإلنتاج عمى خريطة التنافس الدولي، وتقوية مكانتيا وحفظ أمنيا الداخمي بالتنمية واإلبداع 

وارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق طفرات في كافة المجاالت، وتحقيق أمنيا الخارجي بحماية 
حترام العالم من حوليا، األمر الذي يؤكد أن التعميم  حدودىا، فتنال الدولة إحترام مواطنييا وا 
ن الجيد لم يعد خدمة تقدم ألبناء المجتمع، بقدر ما ىو ضرورة ماسة لحماية المجتمع م

 الداخل والخارج
مجتمع موقفو المتميز من الماضي والحاضر والمستقبل، وىو إنحياز  لكلإال أن  

، وىو من أقوى عوامل تحديد السموك ومتطمبات المستقبل يأخذ شكل اإلستجابة لمعدل التغيير
اإلجتماعي، وىو ينعكس بوضوح من خبلل إسموب المجتمع في التعميم، ففي المجتمعات 

 اتالمجتمع هالتقميدية يذحف الماضي إلى الحاضر ويعيد نفسو في المستقبل، وفي مثل ىذ
في تزويد األجيال الجديدة بميارات ومعارف الماضي، ألنيا المعارف  متمثبلتعميم صبح الي

  والميارات التي سيحتاج إلييا المتعممون في المستقبل.
والثالثة فقد تغيرت ىذه األفكار وتغيرت  الثورة الصناعية األولى والثانية زمنأما في 

األجيال الجديدة في المجتمع الصناعي الجديد، حيث حاجة ىذا المجتمع إلى وتعميم تربية 
طراز جديد من العمل والوظائف في سوق العمل، وحيث يعمل المجتمع الصناعي عمى إعداد 

ظروف الزحام واإلنضباط  أجيال قادرة عمى التكيف مع العمل داخل أربعة جدران والعيش في
اإلجتماعي، األمر الذي تطمب نظام تعميمي وتربوي يحاكي ىذا المجتمع الصناعي الجديد، 

الجامعة التي المدرسة أو حيث يتم تجميع كتل من المتعممين ليعالجوا بواسطة معممين في 
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كذا أصبحت تحتل مكانا متميزا كالمصنع، كل ذلك كان لمحة من عبقرية التعميم الصناعي، وى
 الجامعية مدخبل مثاليا إلى المجتمع الصناعي. المدرسية أو الحياة الحياة

غرست الجامعات بمباقة في الطبلب  السابقة عمى مدى الثورات الصناعية الثبلثة
اإلنحياز الزمني الذي فرض التصنيع ضرورتو، وىو تكريس قدر متزايد من طاقاتيم لفيم 

واآلن  ومع وجود الثورة الحاضر، فكان التعميم يتحول ببطء من الماضي إلى الحاضر، 
ولم يعد كافيا لو خصائصيا، لم يعد يكفي لممتعمم أن يفيم الماضي، بل  لالصناعية الرابعة بك

أن يفيم الحاضر، ألن مبلمح مجتمع الحاضر سوف تتبلشى، والبد من دراسة ومعرفة إتجاه 
، وستصبح الجامعات في حاجة ومعدل التغير، ووضع الفروض اإلحتمالية حول المستقبل

تتناول الجوانب المادية فيل  محتممة لممستقبل،وسيناريوىات  ماسة إليجاد صور متتابعة و
واقعية أم أن المستقبل سيتطمب  لمباني تعميمية وقاعات درسية ومعامل ون عندئذ حاجةستك

والوظائف نوع المين والتخصصات البرامج و وجود كل ذلك بشكل إفتراضي، وكذلك ماذا عن 
 التي يحتاج إلييا المجتمع في األربعين سنة القادمة.

في عالم المستقبل سوف تتضاءل أىمية اإلنتاج الكبير المتمثمة في مركزية العمل، 
فكما كانت إقتصاديات اإلنتاج الكبير تقتضي تجميع أعداد كبيرة من العمال داخل المصانع، 

مباني وقاعات كذلك كان اإلنتاج التعميمي الكبير يقتضي تجميع أعداد كبيرة من الطمبة داخل 
تظمة ورقابة عمى مثل ىذا التنظيم بما يتطمبو من نظم موحدة وساعات عمل منالجامعات، إن 

الحضور واإلنصراف، كل ذلك يمثل قوة تنميطية كبرى، لم تعد تناسب تعميم المستقبل، حيث 
داخل حجرة الطالب في منزلو، وفي الوقت بشكل إفتراضي سيتم جانب كبير من التعميم والتعمم 

بات اإلفتراضية وقاعات الدرس اإلفتراضية، حيث يتحرر الطبلب من الذي يناسبو، وفي المكت
 قيود الزمان والمكان وغيرىا من القيود التي تفرضيا قاعات الدرس التقميدية.

ومن أجل وضع سفينة الفضاء بما تحممو من أجيزة ومعدات وبشر في رحمة الفضاء  
يندسين والجيولوجيين والخبراء عمى سطح الكوكب، تكرس مواد وأموال ىائمة وجيوش من الم

وغيرىم من األخصائيين، من أجل ضمان " اليبوط برفق " لحظة مبلمسة المركبة لسطح 
ال ضاعت أرواح بشرية ومميارات الدوالرات،  إن الثورة الصناعية الرابعة وبالمثل فالكوكب، وا 

الوصول، وبينما وما نجم عنيا من تغييرات متسارعة تعجل بسرعة إقتراب اإلنسان من لحظة 
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يقترب من لحظة الوصول تتجمع األدلة عمى أن جيازا من أخطر األجيزة مصاب بأعطال 
 .خطيرة وىو  "التعميم"

ليس إال مفارقة تاريخية عمى مستوى العالم إن تعميم اليوم حتى في أفضل الجامعات 
ومازال يعتمد عمى  تو عمى الحاضر  دون المستقبل،طألنو مازال يركز جل أنشميؤوس منيا، 

لى الحاضر في جزء يسير منو،  جمو تقميدي متعمي في حين وينحاز إلى الماضي في معظمو وا 
فتقار جامعات اليوملممستقبل، و المتعممين إلى تعميم يييء  لمجتمع المعاصريتطمع ا إلى  ا 

وأكثر م الغد، إنو اليوم الفي ع خريجينسوف يقمل من فرص عمل ال مقومات تعميم المستقبل
متوقفا عمى نوع التعميم الذي يتمقاه، والبد أن  إلنسانمن أي وقت مضى يكاد يكون مستقبل ا

، يكون متناسبا مع متطمبات سوق العمل والوظائف المتاحة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة
 .األمر الذي يتطمب من الجامعات إستشراف المستقبل بإعتباره ضرورة حياة لؤلجيال القادمة

إال أن المطالع لتاريخ الفكر اإلنساني والحضارات المتتابعة يمحظ تعدد ظواىر 
إستشراف المستقبل، فيناك األعمال التي أشتيرت ب "اليوتيوبيا" أو المدينة الفاضمة كما 
جاءت في جميورية أفبلطون، أو كما صورىا "فرنسيس بيكون" فيما أسماه " أتبلنتا الجديدة"، 

وتيوبيا حين ينظرون إلى لمستقبل تعتمد عمى تفنيد عيوب الحاضر، ثم وطريقة أصحاب الي
لممستقبل تكون منزىة عن العيوب، وال سبيل لدييم إلى تحديد إجراءات  مثالية رسم صورة

التحول إلى ىذا المجتمع المثالي، إال أن نوعا جديدا من ظواىر البحث في المستقبل شق 
وىو يقوم عمى أساس بحثي  ربع الثاني لمقرن العشرينطريقو إلى دنيا الناس إبتداء من ال

وفق قواعد منيجية وأصول عممية وسمي بالدراسات المستقبمية التي تستشرف المستقبل وفق 
 .حسابات عممية مضبوطة

وىو يعد وجود "مجمس لممستقبل" وعميو فإن الجامعات المصرية في حاجة ماسة إلى 
التغيير الذي أحدثتو وستحدثو الثورة الصناعية ضرورة من ضرورات التكيف مع طوفان 

ستشراف المستقبل، ضمالرابعة، بحيث ي وفي مجاالت  فريق من الخبراء في مجال دراسة وا 
لوضع خطة تتضمن أشكال مفترضة لممستقبل، وتحديد إستجابات تعميمية  عممية متنوعة،

جالس تقدم مخرجا حقيقيا متناسبة مع ىذه األشكال، وطرحيا لممناقشة العامة، إن ىذه الم
نحو إستحداث تخصصات  من الجمود الذي تعاني منو الجامعات، وترسم خطى المستقبل
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لمخرجات تعميمية تكون  ، والتي بدورىا تؤديجديدة ستكون رائجة اإلستخدام في المستقبل
 الجديدة. المستقبمية قادرة عمى اإلبداع واإلبتكار والعمل في الوظائف

 و وظائف املستقبل: ريةاجلامعات املص

والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا  التقنيات الرقمية الثورة الصناعية الرابعة تدمج بين  
اإلنترنت، ومن أىم خصائص ىذه الثورة إنتشار وسائل التواصل اإلجتماعي، حيث النانوية و 

والذين يستخدمون اإلنترنت ، إنسانات وصل عدد من يممكون اليواتف النقالة خمسة مميار 
أما منصات التواصل اإلجتماعي  ،إنسانوصل عددىم إلى ثبلثة مميارات وسبعمائة مميون 

، وتتصف الثورة الصناعية إنسانفوصل عدد مستخدمييا إلى مميارين وثمانمائة مميون 
اإلجتماعي  والتقنية والذكاء حيث إنتشار األتمتة الرابعة باالستعاضة عن اليد العاممة باآللة

والروبوتات، ومن إيجابيات الثورة الصناعية الرابعة تسريع معدالت النمو اإلقتصادي وتحسين 
  خدمات أوسع وأسرع لئلنسان. فرص عمل و جودة المنتج، وتقديم

إن الثورة الصناعية الرابعة وما يصاحبيا من تغييرات جوىرية في كافة مجاالت  
ر من التخصصات والوظائف الموجودة في الوقت الراىن، إال ، سينجم عنيا إختفاء كثيالحياة

أن األمر الذي يدعو لمتفاؤل ىو أن ىذه الثورة كما ستؤدي إلى إختفاء وظائف ومين 
وتخصصات فسوف تؤدي في الوقت ذاتو إلى ظيور تخصصات ومين ووظائف جديدة، ووفقا 

المتحدة األمريكية خبلل خمسة  فإن ثمث الوظائف الجديدة في الواليات لتقرير شركة ماكنزي
ن كان  وعشرين سنة الماضية لم تكن موجودة من قبل، األمر الذي يؤكد أن المستقبل وا 
لمروبوتات واألتمتة مكان عظيم فيو، إال أن العنصر البشري سيكون موجود بقوة في مشيد 

بالتميز  المستقبل، وىو يتطمب تعميم جامعي يتوافق ومتطمبات المستقبل وتتصف مخرجاتو
متبلكواإلبداع و   الميارات المطموبة لسوق العمل المستقبمي. ا 
إن ظائف المستقبل في جميا ترتبط بتوظيف التكنولوجيا في كافة قطاعات اإلنتاج  

األمر الذي يتطمب دراسة واعية لمتطمبات التغيير في الجامعات، سواء وكافة مجاالت الحياة، 
والمناىج والطرائق وأدوار المعممين والطبلب، والبنية  والبرامج عمى مستوى الفمسفة واألىداف

التحتية والخطط المستقبمية، والتخصصات الجديدة، والميارات المطموبة لسوق العمل 
قادرة عمى مواكبة  المصرية المستقبمي، ومواصفات الخريج الجديدة، حتى تصبح الجامعات

ستمرار التغيير الذي ينجم عن الثورة الصناعية الر  ابعة وتصبح مشاركة بفاعمية في صناعة وا 
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التي ستحتاج خريجين مؤىمين من  المستقبميةىذه الثورة، وفيما يأتي مجاالت الوظائف 
 ليذه الوظائف:المصرية  الجامعات 

 الروبوتات أوال:
يعد الكاتب المسرحي التشيكي كاريل كابيك أول من أستعمل كممة "روبوت" لمداللة  

م، 0221، وذلك في مسرحيتو "روبوتات رسوم عالمية" التي كتبيا عام اإلنسان اآلليعمى 
الروبوتات لمقيام باألعمال كل  اإلنسان سخريوىي تعني في المسرحية "عمل السخرة"، حيث 

الوضيعة، التي يأنف اإلنسان من القيام بيا، لكن تكتشف ىذه الروبوتات أنيا أفضل من 
و اإلنسان، ويرتكب في حقو أبشع الفظائع، فتتمرد ىذه الروبوتات عمى اإلنسان الذي يقتل أخي

 وتحكم العالم. اسادتيا من البشر، فتبيدىم جميع
كما أن أول من إستخدم مصطمح عمم الروبوتات "إسحاق أسيموف" أمريكي روسي 

م، 0290األصل في قصة قصيرة لو من قصص الخيال العممي بعنوان " كذاب" ونشرت عام 
منت قوانين الروبوتات الثبلثة وىي أوال:يجب عمى الروبوت أال يؤذي اإلنسان، ثانيا: وتض

يجب عمى الربوت أن يطيع أوامر اإلنسان ما عدا األوامر التي تتعارض مع القانون األول، 
ثالثا: يجب عمى الروبوت أن يحمي وجوده طالما أن ذلك ال يتعارض مع القانون األول 

 ىي مازالت إلى حد كبير تحكم إنتاج الروبوتات حتى اآلن.والقانون الثاني، و 
تشيد الكثير  والتحول التكنولوجي المصاحب ليا، الثورة الصناعية الرابعة في ضوء 

م 2191، وبحمول عام اتمن دول العالم تقدما سريعا ومذىبل في مجال تكنولوجيا الروبوت
مثل ، حيث تقدم خدمات متنوعة اليوميةستصبح الروبوتات مندمجة بشكل كبير في الحياة 

وغيرىا،  والفندقية التصنيع والرعاية الصحية والدفاع والفضاء والمجاالت الخدمية والمنزلية
دليبل عمى قوة الدولة  واصبح مستوى تطويرىا، وباتت الروبوتات صناعة عالمية واعدة

 .الصناعية
مزيدا من اإلستقبللية  وسوف تحقق الروبوتات التي تجرى عمييا البحوث اآلن

ستثمار الذكاء اإلصطناعي، حيث يجري ا ن تصميم روبوتات نانوية من أجل العمميات آلوا 
الوصول إلى  بجيث تتمكن منالطبية األكثر تعقيدا، فضبل عن تحسين قدرات الروبوتات 

كالحرائق والكوارث، كما أن لمفضاء  األماكن التي يصعب عمى اإلنسان بموغيا لخطورتيا
والمجال العسكري حصة كبيرة من إىتمامات المختصين في مجال الروبوتات المتطورة، كما 
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تجرى بحوث في الوقت الراىن لتصنيع روبوتات من مواد بيولوجية حيث يتم دمج تكنولوجيا 
النانو مع تقنيات الحاسوب والتكنولوجيا الحيوية، وذلك بيدف تصنيع روبوت يستجيب بشكل 

 ع البيئة المحيطة.ذكي في التفاعل م
اإلىتمام بمجال الروبوتات والذكاء عن مسؤولة  الجامعات المصريةفإن  وعميو 

اإلصطناعي وما يرتبط بيا من عموم أخرى مثل النانوتكنولوجي واإللكترونيات الدقيقة، 
وضرورة إنشاء مراكز بحثية متقدمة في مجال الروبوتات، ورصد الميزانيات المناسبة لئلنفاق 

أبحاث تطوير الروبوتات، وعقد بروتوكوالت شراكة مع الشركات الكبرى المتخصصة في  عمى
صناعة الروبوتات لئلستثمار في ىذا المجال، فضبل عن ضرورة عقد المؤتمرات العممية 
المتزايدة عن تكنولوجيا الروبوتات وآفاقيا المستقبمية الواعدة، إلى جانب تشجيع المعرفة 

، من خبلل المناىج والدراسات المستقبمية وبرامج خبلقيات عمل الروبوتاتوأ بثقافة الروبوتات
 التوعية.

كما بات من الضروري عمى الجامعات المصرية ومن خبلل "مجمس المستقبل" 
قرارىا بعد مناقشتيا عمى مختمف المستويات داخل الجامعة  إستحداث تخصصات متعددة وا 

من الروبوتات، وىذه ت المجتمع المستقبمية في مجال الروبوتات لتمبي حاجا وخارجيا،
األعمال المرتبطة  –صيانة وتشغيل الروبوتات  –التخصصات تتضمن )برمجة الروبوتات 

 – واجيات المستخدمين الخاصة بالروبوتات –تقنية تشغيل الروبوتات  –بالروبوتات 
 المستقبمية.(  وىذه التخصصات ستفتح مجاال واسعا لموظائف الروبوتات واألخبلق

 إنرتنت األشياء ثانيا:

م حين أطمقو " كيفين أشتون" 0222في عام  (IOTظير مصطمح انترنت األشياء ) 
تم إقتراح نموذج التفكير  لبيئة التوصيل المستقبمية م 2119من شركة بروكتر، وفي عام 

لؤلشياء، ومن خبلل ىذه البيئة مكن إنترنت األشياء اإلنسان من التحكم بشكل فعال وسيل 
في األشياء عن قرب وعن بعد، حيث يستطيع اإلنسان التعرف عمى محتويات ثبلجتو من بعد 

بلجة نفسيا أن تتصل بحاسوب إدارة مركز ، بل ويمكن لمثتقنية إنترنت األشياءفقط من خبلل 
توريد مواد غذائية لتخبره عن حاجات الثبلجة من المواد الغذائية التي شارفت عمى اإلنتياء 

عتبارا من  م تطورت تقنية إنترنت األشياء وأصبحت تطبيقاتيا 2102أو إنتيت بالفعل، وا 
نزلية الذكية التي تستخدم تقنية تشمل اإلتصال عن بعد بالسيارة والتشغيل اآللي لؤلجيزة الم
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(WI FI لممراقبة عن بعد، ويصل عدد األجيزة التي تستفيد من ىذه التقنية إلى أكثر من )
 عشرة ببليين جياز  وىي في زيادة مطرة مع مرور الوقت.

في المستقبل سوف تحتوي كل األشياء عمى تكنولوجيا متطورة بحيث تضفي الطابع  
فتممك األشياء تغيير حالتيا المادية كالمون واإلستجابة لممزاج الشخصي عمى األشياء، 

اليومي، أو إرسال المعمومات في الوقت المناسب، فمثبل فرشاة األسنان ستكون قادرة عمى 
، كما وىكذا تحميل نفس اإلنسان وحجز موعد لو عند الطبيب إذا إشتمت رائحة سرطان الرئة

المنزلية في المطبخ أداءىا وتطمب لنفسيا قطع الغيار أن في المستقبل سوف تراقب األجيزة 
ة اأو تتصل مباشرة لطمب الصيانة، األمر الذي يشير إلى أن التكنولوجيا المتطورة ستيسر حي

 ، وسوف تسيم في توفير الوقت والجيد والمال.اإلنسان
ات، ويتوقع الخبراء أن تغير تقنية إنترنت األشياء الكيفية التي تعمل بيا الشرك 

وتحدث ثورة مرتقبة في جميع مراحل العمل، من تصنيع وبيع المنتج إلى خدمات العمبلء 
الذاتية اإلدارة، وسيمكن ربط جميع المنتجات بالشبكة الرقمية، ومن ثم يمكن متابعتيا عن بعد 
حتى بعد أن تصبح في حيازة المشتري، ويرى أنصار تعميم ىذه التقنية أن ىذا التتبع 

 .يمكن الشركات المنتجة من تحسين الخدمات المقدمة لمعمبلءلممنتجات س
من خبلل رصد كيفية إستخدام المواد والمنتجات والتنبؤ الدقيق بمواعيد وذلك 

صيانتيا، وتقميل تعرض السمع اإلستيبلكية إلى المموثات والعوامل البيئية التي تؤثر في 
ي التصميم أو الصناعة يمكن جودتيا أو صبلحيتيا، ومن خبلل معرفة أوجو القصور ف

، ومع الفيم العميق لؤلخطار الفعمية أو المادية يمكن لمشركات تقديم خدمات تحسين المنتج
أفضل في ضوء البيانات والمعمومات الموثوقة التي تم جمعيا بفضل تكنولوجيا إنترنت 

 األشياء.
التكنولوجيا مما سبق يتبين أن ثمة إعصار ىائل من البيانات سيتدفق بفضل 

لموظائف في المستقبل، لذا بات من  اواسع المتطورة، وأن تقنية إنترنت األشياء ستفتح مجاال
األىمية بمكان أن تأخذ الجامعات عمى عاتقيا بناء جيل جديد مسمح بالميارات التي تتطمبيا 

، ومركبو الوظائف التي توفرىا تقنية إنترنت األشياء، ومنيا إعداد أخصائيو أجيزة مستحدثة
 جميعيا تعمل بتقنية إنترنت األشياء.    ، أبنية ذكية، ومراقبو صحة، وأخصائيو أنظمة انذار 
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 الطائرات بدون طيارثالجا:

ن بعد حيث مالطائرات بدون طيار ىي طائرات مسيرة بدون طاقم بشري، وىي توجو 
يتم التحكم في خط مسارىا والسيطرة عمى األنظمة الفنية فييا ال سمكيا، وتستخدم القدرة 
الديناميكية الجوية لرفع الطائرة، وتختمف أحجام الطائرات المسيرة بين الصغيرة والمتناىية في 

ميا الصغر والمتوسطة والكبيرة في الحجم، وذلك بناء عمى نوع الميمة التي صممت من أج
 ويتم إطبلق ىذه الطائرات بطرق مختمفة.الطائرة، 

بشكل تدريجي في الطائرات بدون طيار  رتنتش وبولوج الثورة الصناعية الرابعة
المجتمع المعاصر، وتستخدم في مجاالت السمم والحرب، وىي من األىمية بمكان في تقديم 

وباتت ىذه الطائرات تتمتع خدمات متنوعة لئلنسان، ومع مرور الوقت تتناقص تكمفتيا، 
بتطورات ىائمة وقدرات مبلحية ذاتية، وىي تستخدم في مجاالت متنوعة في تغطية األحداث 
وتصويرىا وفي التصوير السينمائي وفي توصيل الطمبات ونقل البضائع ومكافحة الحرائق ونقل 

بدون  الطائرات م بيااألدوية والدم بسرعة فائقة، وغيره من الميام المتنوعة التي يمكن أن تقو 
  طيار.

 دول العالمسوف تحمق الطائرات بدون طيار في سماء كل  م2191ومع حمول عام 
 ليذه التقنية المعاصرةاإلستعداد المصرية تقريبا بأعداد ىائمة، وىو ما يتطمب من الجامعات 

نشاء مر  وذلك من خبلل  توفير الخبراء في ىذا المجال، ،من اآلن كز البحث المتخصصة اوا 
في تصميم وبرمجة وتطوير  الطائرات بدون طيار، وتوفير الميزانيات المناسبة لمصرف عمى 

ستحداث التخصصات التي تسيم في مواصمة اإلستفادة من البحوث العممية في ىذا المجال،  وا 
تصميم وبرمجة الطائرات ىذه التخصصات )  نالطائرات بدون طيار بأكبر قدر ممكن، وم

صيانة الطائرات بدون  –تقنية النظم الطائرة  –مركز قيادة الطائرات بدون طيار  -بدون طيار 
 نجم عنيا مجاال واسعا لموظائف في المستقبل.ي( وىذه التخصصات ساألمن الجوي  –طيار 
 الطباعة ثالثية األبعاد: :رابعا

موجودة منذ فترة لكنيا تطورت بسرعة في اآلونة األخيرة  الطباعة ثبلثية األبعاد 
وىي تقوم بتحويل المعمومات الرقمية إلى أجسام مادية، بتنفيذ تعميمات من بفضل اإلنترنت، 

ممف إلكتروني)مخطط(، وبإتباع إرشادات ممف التصميم، وباستخدام بعض المواد الخام، 
تطور مستمر ، وىناك إحتماالت مستقبمية  يتحول المخطط إلى مجسم، وىذا المجال في حالة
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غير محدودة نظرا لمجمع بين ىذه الطابعة والتقنيات الرقمية واإلنترنت والدوائر اإللكترونية 
 .المتناىية في الصغر والتطورات اليائمة في عمم التقنية الحيوية

 حيث افية،ر العصا السحرية في حكايات األطفال الخ إن الطباعة ثبلثية األبعاد تشبو
التحكم في العالم المادي من حولنا، فيي تتيح أدوات جديدة وقوية لمتصميم واإلنتاج، بتعدنا 

وفي عالم المستقبل المعتمد عمى الطباعة ثبلثية األبعاد سيصنع الناس ما يحتاجون إليو، إال 
البد أن  ألن اليدف من التصنيع ،ستخدام ىذه التقنيةافي تطبيق و  أخبلقية تتحدياأن ىناك 

يكون إيجابيا يخدم الناس والمجتمع، إال أن مستخدمي ىذه التقنية والتي سوف تنتشر بشكل 
أدوية ضارة أو سامة، وربما تمتمئ البيئة بالقمامة كبير في المستقبل قد يصنعون أسمحة أو 

من األجسام الببلستيكية الجديدة المصنوعة حسب الطمب، والتي يتخمص منيا الناس بنحو 
يع، كما أن تجار السوق السوداء سييتمون بالكسب السريع وبطرق غير مشروعة سر 

سيقومون بتصنيع وبيع آالت معيبة، يمكن أن يؤدي تركيبيا الردئ إلى تعطميا في أوقات 
 حرجة.

في بريطانيا يمسح فني أقدام وكواحل العدائين ومن خبلل ىذه العصا السحرية  
 ، وبعمل تصميم، يساعدإلى كمبيوتر، يقوم ببعض الحساباتاألولمبيين وينقل ىذه البيانات 

عمى نحو ثبلثي األبعاد أحذية عدو جديدة مصممة خصيصا لتناسب الوزن أن يطبع  الفني
والشكل الفريدين لجسد كل العب وطريقة عدوه، كما أن في اليابان أرادت أم أن تحتفظ بذكرى 

بالموجات فوق الصوتية، وطبعت عمى نحو ثبلثي لجنينيا، فحرر ليا الطبيب صورة األشعة 
األبعاد نسخة دقيقة مميئة بتفاصيل الجنين، والنتيجة كانت نموذجا ببلستيكيا متطورا  ثبلثي 
األبعاد لمجنين موضوعا في حافظة من الببلستيك الشفاف والصمد لئلحتفاظ بو، ىذه المعجزات 

ل مزيدا من إنجازات الطباعة ثبلثية التطبيقية تحدث عمى أرض الواقع وسيشيد المستقب
 األبعاد في مختمف مجاالت الحياة.

أين الجامعات المصريةمن كل ىذا ؟ وىل ىناك إستشراف لممستقبل في الجامعات  
يجعميا عمى إستعداد لولوج ىذا المستقبل بخطى ثابتو وبمخرجات تعميمية تتحقق فييا 

مع ىذه اإلبتكارات، وعمى أن يجد موطئ قدم مواصفات إنسان المستقبل القادر عمى التكيف 
في وظائف المستقبل، إن الطباعة ثبلثية األبعاد باتت قادرة عمى إنتاج مكونات عالية التعقيد 
وسيزداد ذلك في المستقبل، كما أنيا ستحل محل التصنيع التقميدي وستصبح واسعة اإلنتشار 
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ت المصرية األخذ بعين اإلعتبار في مختمف المجتمعات، األمر الذي يتطمب من الجامعا
التخصصات المرتبطة بالطباعة ثبلثية األبعاد، ليتعمم الجيل الجديد مياراتيا، وىذه 

تصنيع أغذية  –تصميم منتجات ثبلثية األبعاد  –التخصصات ىي: )تصميم البيوت الرقمية 
ة ثبلثية األبعاد( تصميم وتصنيع أطرف صناعي –تصنيع أدوية ثبلثية األبعاد  –ثبلثية األبعاد 

 وىي تفتح آفاقا جديدة لمتوظيف في المستقبل.
 البيانات الضخمة: خامسا

، وىي تمثل بحر من البيانات الضخمة ىي بيانات األفراد الموصولين باالنترنت 
البيانات الذي يرتفع مستواه بسرعة مذىمة، حيث يتم تخزين مكاتبات ومشاىدات وتفاعبلت 

باإلنترنت وكل من يستخدمون وسائل التواصل اإلجتماعي، ىذه البيانات كل من ىو موصول 
بدورىا بيانات خام تحتاج إلى أدوات تخزين ىائمة، وتعمل الشركات الكبرى عمى معالجة ىذه 

وليا إلى معمومات يمكن إستثمارىا في تحقيق مكاسب متنوعة، حيث حالبيانات الضخمة لت
حتياجاتيم بل أصبح من الممكن معالجة بيانات األ فراد والتعرف عمى ميوليم ورغباتيم وا 

ن كانت تقنية البيانات  وسموكياتيم المستقبمية وتمبية كل ذلك ليم، وعرض الخدمات عمييم، وا 
الضخمة تضرب في مقتل خصوصية األفراد، إال أنيا يمكن أن تكون مفيدة في تمبية رغباتيم 

وق وبعد أن تحاسب من خبلل بطاقة وتحقيق حاجاتيم، وعمى سبيل المثال عند التس
نمط التسوق لكل زبون من الفواتير الخاصة بو، ويتم تكوين ممف اإلئتمان، يتم تحميل 

 شخصي لكل زبون، ومن ثم تصل الزبائن إعبلنات ترويجية وفقا لحاجاتيم.
إن كل األفراد المشتركين في اإلنترنت ىم مشاركون في إنتاج البيانات الضخمة، 

" رئيس جوجل أن البشرية منذ فجر التاريخ وحتى  Eric Schmidtيقول إريك شميدت " و 
م أنتجت خمسة مميار جيجابيت من البيانات، متمثمة في الكممات والصور 2112عام 

م فقد أنتح 2100والرسوم والمراسبلت والموسيقى والكتب والمجبلت وغيره، أما في عام 
م أنتج خمسة  2102من البيانات في يومين، وفي عام اإلنسان خمسة مميارات جيجيابيت 
األمر الذي يتطمب الوعي بتقنية البيانات الضخمة عمى مميارات جيجابيت كل عشرة دقائق، 

مستوى الجامعات المصرية، وعقد بروتوكوالت شراكة مع الشركات المتخصصة في البيانات 
نشاء مراكز بحوث قادرة عمى إجراء البحوث ف ي ىذا المجال والتنبؤ بمستقبل الضخمة، وا 

، فضبل عن عقد المؤتمرات التي تتناول البيانات الضخمة لخريجي الجامعاتالوظائف الممكنة 
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ستحداث تخصصات في مجال تحميل ومعالجة ومراقبة البيانات،  وطرق معالجتيا، و  ا 
 وأخبلقيات حفظ البيانات.

 : الطب اجلينوميسادسا

والعشرين إنجاز مشروع "الجينوم البشري"، الذي مكن شيدت بداية القرن الحادي  
، وعمى نحو أدق وأعمق ول مرة في التاريخ من التعرف عمى ذاتو بشكل كاملاإلنسان وأل 

رفت التركيبة الجينية لئلنسان والتي عمى أساسيا يتشكل ويعمل الجسم، وبعد إتمام حيث ع  
ىذا المشروع ونشر نتائجو في كبرى المجبلت العممية، تمت مقارنتو بالمنجزات الكبرى في 

وغيره، لما ليذا اإلنجاز من تغييرات كبيرة في  تاريخ البشرية، كاليبوط عمى سطح القمر 
 وتطبيقاتو التقنية. فمسفة الطب الحديث

إن مشروع الطب الجينومي يعزز قدرة اإلنسان عمى مواجية األمراض عمى إختبلف  
مكاناتو الجسدية والعقمية عمى نحو غير مسبوق في  أنواعيا، بل وتحسين قدرات اإلنسان وا 

تحتوي الجينات عمى الحمض النووي، وىو الشفرة التي تتحكم في شكل حيث  تاريخ البشرية،
سم ووظيفتو، بداية من النمو الطولي إلى تنظيم أجيزة الجسم. ويمكن أن تتسبب الجينات الج

، وينطوي العبلج الجيني عمى تعديل التي ال تقوم بوظيفتيا بشكل صحيح في حدوث المرض
يقافو،  ونظرا إلمكانات الطب الجينومي اليائمة الجينات داخل خبليا الجسم، لعبلج المرض وا 

فإن القائمين عمى ىذا المشروع وعمى رأسيم العالم الشيير والحاصل عمى  وغير المحدودة،
قد خصص جزء من ميزانية المشروع لدراسة الجوانب  "جيمس واتسون"جائزة نوبل في الطب 

  .األخبلقية المتعمقة بتطبيقات مشروع الطب الجينومي
م  2191وبإكتمال مشروع الطب الجينومي والسير قدما في المستقبل وبحمول عام  

يستطيع اإلنسان الحصول عمى التسمسل الجينومي الخاص بو، ويكون أقدر عمى معرفة مدى 
إمكانية إصابتو باألمراض، حيث يتم التشخيص المبكر والتعرف عمى خطر اإلصابة باألمراض، 

الجينات المعطمة والتي ال تقوم بوظائفيا، والقضاء عمى األمراض والتدخل  المبكر باستبدال 
حياة ليس ىذا فحسب بل الطب الجينومي وتطبيقاتو يسيم في إعادة تشكيل في وقت مبكر، 

ضافة عضبلت وغيره من  أو أعضاء لجسم اإلنسان الجنس البشري، مثل مكافحة الشيخوخة وا 
 التطبيقات الممكنة في المستقبل.
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م تكاد تخمو المجتمعات من المستشفيات التقميدية، نظرا  2191بحمول عام  كما أنو 
لمتقدم المذىل في مجال الطب الجينومي، والتعويضات المطبوعة عبر الطباعة ثبلثية األبعاد، 

رعاية الصحية عبر الروبوتات الطبية لوتعديل الجينات، حيث يساعد الذكاء اإلصطناعي في ا
تشخيص األمراض وصرف األدوية وربما إجراء العمميات الجراحية عن الزائرة التي تسيم في 

بعد، وعمى الرغم من اإلستخدام المكثف لمروبوتات في المجال الطبي إال أن ىناك فرص 
 متنوعة يعمل فييا البشر  في مجال ىندسة التعديل الجيني وتعزيز الصحة العقمية.

والذي ينعكس بشكل كبير عمى الصحة الشخصية لئلنسان إن ىذا اإلنجاز الجينومي  
يتطمب من الجامعات المصرية وخاصة كميات الطب في ىذه الجامعات أن تأخذ بعين اإلعتبار 

، األمر الذي يتطمب إنشاء ىذا المجال الحيوي الذي سيشيد تطبيقات طبية مستقبمية متنوعة
نيات المناسبة ليا إلجراء البحوث في مراكز بحثية في مجال الطب الجينومي ورصد الميزا

تقنية التعديل الجيني والتصنيع البيولوجي وغيره من المجاالت، األمر الذي يتطمب استحداث 
عداد جيل من األطباء  تخصصات في الطب الجينومي كالتصنيع البيولوجي والتعديل الجيني، وا 

 والباحثين في مجال الطب الجينومي.
 القيادةالنقل ذاتي : بعاسا

إن تقنية النقل ذاتي القيادة تكتسب بمرور الوقت صفة تجارية واسعة النطاق وقبول  
في األسواق العالمية، لما تقدمو من خدمات تتسم بالسبلمة  والحد من اإلزدحام ومن 
اإلنبعاثات الضارة، فيي تعمل بالطاقة المتجددة، وىي تدار إلكترونيا وفق شبكة إنترنت 

تصنيع وسائل النقل ذاتية القيادة عمى النظام األمني الذي تتمتع بو  المواصبلت، ويؤكد خبراء
فضبل عن إمكانية تواصل السيارات معا في الطرق وكذلك التواصل مع ىذه التقنية المعاصرة، 

وسوف تشيد ىذه الوسائل مزيدا من الدقة والسرعة مالك السيارة، وتقديم بعض المعمومات، 
توفر بنية تحتيىة متطورة من الممكنات الضرورية لتقنية النقل  واإلنتشار في المستقبل، ويعد

 ذاتي القيادة .
ونظرا ألن تقنية النقل ذاتي القيادة يمكن أن تفتح المجال لمزيد من الوظائف في   

ميندسو الطرق الذكية، ومحمموا حركة المرور، ومبرمجي النقل ىذا المجال، منيا وظائف 
وظائف، األمر الذي يتطمب حضور الجامعات المصرية بحيث تصبح ذاتي القيادة، وغيره من ال

ليا الريادة في تخريج متخصصين في ىذا المجال، وعقد البروتوكوالت مع الشركات الكبرى 
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لتصنيع وسائل النقل ذاتي القيادة، لتبادل الخبرات واإلستثمار المشترك، فضبل عن ضرورة 
ية األفراد بما توفره ىذه التقنية من أمان وسرعة عقد المؤتمرات العممية التي تسيم في توع

 التنقل والحد من اإلزدحام والقضاء عمى الحوادث.
 معلم املستقبل :ثامنا

يتخوف الكثير من التربويين في الوقت الراىن مما يحممو المستقبل ألنظمة التربية  
وفي المجتمع المصري بشكل خاص، حيث يرون  ،والتعميم في المجتمع المعاصر بشكل عام

وكذلك كميات  متمثمة في التعميم قبل الجامعي بكل مراحمو وأنواعو، أن منظمات التربية والتعميم
أنظمة تربية وتعميم محميا ، وسيحل في المستقبل التربية بشكميا التقميدي سوف تختفي

 .نسانية، كما ستختفي كثير من التخصصات في العموم اإل ةإفتراضي
م تحول كميات التربية إلى كميات إفتراضية تخرج المعمم 2191وسيشيد حمول عام 

 اإلفتراضي الذي تتوفر فيو مواصفات الخريج الذي تتطمبو المدارس اإلفتراضية، حيث يوجد
شبكة اإلنترنت ويمتقي بطبلبو تطبيقات رقمية عبر مستخدما المعمم اإلفتراضي في مكان ما 

رحمة عممية إفتراضية ليتجول معيم في المكتبات أو ليدربيم عمى بعض ويأخذىم في 
أو يقسم الطبلب في الغرف اإلفتراضية إلى فرق  ،أو الفيزياء الميارات في معمل الكيمياء

أو غيره من  عمل ويدربيم عمى العمل الجماعي والعصف الذىني أو ميارات إتخاذ القرار
، إن التعميم اإلفتراضي سينتشر بشكل تدريجي، فتراضيةمارسات التربوية والتعميمية اإلالم
تسيم في تحقيق مواصفات الخريج الذي يتناسب مع متطمبات المستقبل من  يخضع لمعاييرو 

 .المتنوعة الوظائف
التعميم قبل و  التربية منظماتاألمر الذي يتطمب إعادة النظر في واقع كميات التربية و 

ستشراف متطمبات المستقبل الجامعي ، واألخذ من ىذه المنظمات في المجتمع المصري، وا 
بأسس التغيير والتطوير المطموبة، وخاصة البنى التحتية والبرامج والتخصصات والمناىج 

لكميات التربية والمدارس من واألىداف وغيره من العوامل المساعدة في التحول التدريجي 
لكترونية، إنظمة الذكية والتي تدار بالتقنيات، والتي تخضع لحوكمة األنظمة التقميدية إلى األ 

ويعمل فييا المعمم اإلفتراضي، ويطالع الطبلب المحتوى الرقمي، وىي منظمات تعمل لتحقيق 
التي  مياراتالأىداف تتوافق ومتطمبات المستقبل، وتعمل عمى تخريج متعممين يمتمكون 

  يتطمبيا سوق العمل المستقبمي.
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 متة:خا

التعميم التقميدي والتخصصات أنظمة إن طوفان الثورة الصناعية الرابعة سوف يقتمع 
 ، معاتأو عمى مستوى الجا التعميم قبل الجامعيسواء عمى مستوى  ، امن جذورى التقميدية

األمر الذي م، 2101وتشير التوقعات إلى إختفاء المدارس والجامعات بشكميا الراىن في عام 
يتطمب مراجعة لواقع التعميم الحالي في المجتمع المصري، إن الجامعات المصرية في حاجة 

الدراسات اإلستشرافية ماسة إلى  إنشاء وتفعيل " مجمس المستقبل" وتكون ميمتو متمثمة في 
مدى تكافؤ التخصصات الموجودة في الوقت الراىن مع متطمبات  لممستقبل، والتي تدرس

 .لعمل والوظائف المستقبميةسوق ا
عبلوة عمى ما تم ذكره من وظائف سابقة إال أن ىناك وظائف وتخصصات أخرى   

منيا أمن المعمومات ومحمل البيانات ومنتج الطاقة البديمة والقانون الفضائي والطب الفضائي 
المستقبل حيث يقول " توماس فري" إن ستين في المائة من وظائف  واإلقتصاد الرقمي، وغيره

في الجامعات المصرية إستحداث تخصصات جديدة  لم تعرف بعد، األمر الذي يؤكد ضرورة
فضبل عن مراجعة البنية التحتية لمجامعات المصرية ورصد ، تمبي سوق العمل المستقبمي

 قوية مع وجود شبكات إنترنت سريعةالميزانيات التي يمكن أن توفير بنية تحتية تقنية 
ر المعامل ومراكز البحث العممي يوتوف ،واإلداريين وأعضاء ىيئة التدريسومتاحة لمطبلب 

، والتركيز عمى مواصفات الخريج المتمثمة في اإلبتكار المجيزة بأحدث التقنيات المعاصرة
 والتفكير الناقد والتحميل والقدرة الفائقة عمى التعامل مع التقنيات في مجال تخصصو.

ستحدثو الثورة الصناعية الرابعة في غضون عشرين عاما إن طوفان التغيير الذي 
في  في التعميم المصري سواء قبل الجامعي أو قادمة يتطمب طوفان من التغيير الجوىري

ال  لفين آ"سيواجو المجتمع المصري صدمة المستقبل التي تحدث عنيا الجامعات المصرية، وا 
 في كتابو " صدمة المستقبل" ." فمر و ت
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