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3rd International Conference 
“Digital Technology from Rooting to Innovation - Higher

 Education Institutions and The Future of Arab Labor Market

 املؤمتر العلمي الدويل الثالث
التكنولوجيا الرقمية من التأصيل إىل االبتكار- مؤسسات

التعليم العايل ومستقبل سوق العمل العريب 

 تحت رعاية

عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين

صاحب السمو الشيخ سعودبن راشد املعال



برنامج املؤمتر
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التسجيل09:00-08:30

09:10-09:00
السالم الوطني

09:25-09:10

09:55-09:25

10:10-09:55

10:25-10:10

10:40-10:25

11:00-10:40

فيلم تسجييل عن جامعة أم القيوين
أ.د. جالل حاتم مدير الجامعة رئيس املؤمتر

التعريف باسرتاتيجية أم القيوين لالقتصاد األزرق

املتحدث الرئيس:  أ.د. إسامعيل الزيود – الجامعة األردنية
 دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف التمكني

االقتصادي واالجتامعي

املتحدث الرئيس:    أ.د. فادي توكل-جامعة زايد
.التنظيم القانوين لتقنية البلوك تشني

املتحدث الرئيس: أ.د. محمد عبدالظاهر
متطلبات سوق العمل العريب ومهارات املستقبل 2030

إســــرتاحة
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13:30-11:00

11:30-11:15

11:45-11:30

12:00-11:45

12:15-12:00

12:30-12:15

12:45-12:30

13:00-12:45

17:00-13:30

13:30-13:00

11:15-11:00

رئيس الجلسة : أ.د. عبدامللك الدناين

رئيس الجلسة : أ.د. محمد أحمد فياض19:30-17:00

مناقشة األبحاث

اسرتاحة

أ.د. محمد الفياض: العالقات العامة وتوظيف الذكاء االصطناعي يف اإلدارة
الحديثة-دراسة تطبيقية عىل منتسبي بعض املؤسسات يف اإلمارات العربية 

أ.د.وفاء عبدالخالق ثروت: توظيف تقنيات الذكاء االصطناعى ىف املؤسسات
اإلعالمية وعالقته بتطوير املحتوى"-دراسة تطبيقية عىل القامئني باالتصال ىف 

مرص واإلمارات العربية املتحدة 

 أ.د.بكري قشار: الصورة الصحفية الرقمية يف الصحافة املكتوبة االلكرتونية
دراسة حالة: عىل الصورة البيئية الرقمية يف الصحافة اإللكرتونية الجزائرية

أ.د. عيل عقله عبد الرحمن نجادات: دور تكنولوجيا االتصال يف إدارة األزمات
يف رشكة كهرباء محافظة إربد من وجهة نظر العاملني فيها 

أ . د. برشى حسني الحمداين: توظيف املواقع االلكرتونية العراقية  لتطبيقات
.االعالم الرقمي يف ادارة االزمات 

د.مصطفى عباس محمد رضا البيايت: أثر توظيف تقنية الواقع املعزز يف تنمية
إدراك املتعرضني للتلفزيون 

د. وداد ظافري ود.رميا القريويت:إسرتاتيجية الدول لتعزيز التحول املايل الرقمي
يف إدارة األزمات: التحديات والفرص 

د.عرين الزعبي: توظيف الوسائط املتعددة يف تغطية املواقع اإللكرتونية اإلخبارية
لألحداث الجارية 

 د.بهاء الدين عيل بشري: الترشيعات اإلعالمية يف عرص التكنولوجيا الرقمية
املسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام  منصات التواصل اال جتامعي

دراسة مقارنة بني القوانني اإلماراتية والقوانني السودانية 

 How to improve company’s e-reputation by communityأ.د.كريم بلقايس
manager on social media: Analytic study of BIMO Facebook fan page
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19:00-18:30

محور االتصال واإلعالم - اليوم الثاين 14 ديسمرب 2022

مناقشة األبحاث

أ.د. هيثم السامرايئ:توظيف وسائل اإلعالم التفاعيل يف نرش قيم التسامح
وثقافة التعايش الحضاري يف العامل العريب -دولة اإلمارات العربية املتحدة 

امنوذجاً 

أ.د.فاطمة الزهراء تينو: مواقع التواصل االجتامعي وتسيري األزمات
د.عالء حسني جاسم النداوي و د.ارساء عبدالقادر :تكنولوجيا االتصال وتأثريه عىل

املجتمع(دراسة ميدانية عىل عينة من مستخدمي تكنلوجيا االتصال)2022 
د.عهد ماهر:  التحوالت األخالقية واملهنية يف توظيف تقنيات الذكاء

االصطناعي يف صناعة محتوى اإلعالم الرقمي 
د.الرس عيل سعد، د.محمد عبدالقادر ود.مثاين حسن: األبعاد االتصالية لعنارص

التصميم البرصي – اإلنفوجرافيك منوذجا 

د.عبدالكريم الزياين: اتجاهات القائم باالتصال نحو تقبل الصحافة الغامرة  يف
إنتاج املحتوي الصحفي يف الصحافة الرقمي 

محور االتصال واإلعالم
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�e E�ectiveness of Digital Communication Technology on the Approaches to 
Change of the Performance of Business Organizations in the UAE during Crises

أ.د.تحسني الرشادقة ، أ.د.أمجد عمر صفوري

د.احمد بن نارص السليمي: تأثري اإلعالم الرقمي عىل املراهق  وما هو التنمر
   الرقمي وماهي ابرز العالمات التحذيرية حوله  4 – 5  مايو   2022 

 د.أمل محمد أمني عبد الغني: تأثري استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي عىل
غرف األخبار- دراسة تحليلية من املستوى الثاين

 أ.د. رحاب عبد النارص عوض محمد: التطور التكنولوجي ومستقبل القنوات
التلفزيونية املرصية الخاصة

17:45-17:30

18:00-17:45

18:15-18:00

18:30-18:15
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Multimedia technology and communication in sports media.. a semiological 
approach

م.م. عادل محمد  ود. قاسم السهيل

13:30-11:00

11:15-11:00

11:30-11:15

11:45-11:30

12:00-11:45

12:15-12:00

13:00-12:30

13:15-13:00

رئيس الجلسة : أ.د.وفاء عبدالخالق ثروت



رئيس الجلسة: أ.د. عامر فاخوري

أ.أحمد سعيد عيل قيطون وأ.سبأ يحيى يونس العبيدي:أثر التقايض االلكرتوين
يف تحقيق العدالة الناجزة 

 أ.د.كرمية كريم - د.محمد الخامسية:املعامالت التجارية أمام تحديات الواقع
االفرتايض املعزز أو امليتافريس وفقا للقانون االمارايت-من العقد اإللكرتوين

."-إىل العقد الذيك 

مناقشة األبحاث

 اسرتاحة

أ.د.سعد عيل رمضان ود.أمين عبدالله فكري:املسؤولية القانونية الناشئة
عن الجرائم املعلوماتية يف القانون االمارايت 

د.ناهد فتحي الحموري: التنظيم القانوين للعملة االفرتاضية

د.أحمد مصطفى الدبوىس: "اإلشكاليات القانونية إلبرام عقد الحوسبة
"السحابية دارسة مقارنة 

د.عبدالغني الشعيبي: الحامية الجنائية لألدلة الرقمية من العبث يف
القانون اإلمارايت 

د.فؤاد القهايل: دور سند الشحن اإللكرتوين يف اثبات عقد النقل البحري يف
ضوء القانون اإلمارايت واتفاقية روتردام لنقل البضائع لعام 2008 

د.وصال الباشا عيل : التقايض اإللكرتوين واحداثھ وأثر التكنولوجیا الرقمیة
عيل أحداث التقايض 

د.حمزة قده ود. الحسني صالحي:توظيف تطبيقات الذكاء الصناعي يف
مكافحة الجرائم االلكرتونية 

محور القانون - اليوم األول  13 ديسمرب 2022
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13:30-11:00

11:15-11:00

11:30-11:15

11:45-11:30

12:00-11:45

12:15-12:00

12:30-12:15

12:45-12:30

13:00-12:45

13:15-13:00

13:45 -13:15

17:00-13:45



رئيس الجلسة: أ.د. فــؤاد الشعيبي

د.أبو بكر محمد الديب ود.ياسمني أحمد اسامعيل:"استخدام الفضاء اإللكرتوين
"وتأثريه عىل مستقبل العالقات الدولية دول الرشق األوسط منوذجاً 

مناقشة األبحاث

Professor Amer Ghassan Fakhoury: �e role of digital technology in 
countering terrorism 

أ.د.فؤاد الشعيبي: آثار عقد االشرتاك يف بنوك املعلومات اإللكرتونية

أ.د.محمد القطان: مفهوم العدالة الرقمية

د.هايدي عيىس حسن عيل حسن:"التََّحوُُّل الرَّقَِميُّ ِيف الَْمْنظُوَمِة
الَْقَضائِيَِّة ِدَراَسٌة تَْحلِيلِيٌَّة ُمَقارِنٌَة 

Dr. Karem Sayed Aboelazm: "�e Impact of Digitalization on the Judicial 
Jurisdiction Rules in the Courts of the Egyptian Council of State"

د.نادية ياس البيايت:حامية املستهلك يف العقود اإللكرتونية

د. محمد إبراهيم رسحان ود. عامر مصطفى هرموش: توظيف مواقع
التواصل االجتامعي يف التصدي لإلرهاب دراسة وصفية تحليلية عىل 

فيسبوك – تويرت - يوتيوب 

محور القانون - اليوم األول  13 ديسمرب 2022

19:30-17:00

:مؤسسة صحافة الذكاء االصطناعي للبحث واالسترشاف:ورشة عمل
"مهارات االتصال وصناعة املحتوى يف امليتافريس "تطبيقية 11:00-09:00

17:15-17:00

17:30-17:15

17:45-17:30

18:00-17:45

18:15-18:00

18:30-18:15

18:45-18:30

19:00-18:45

19:30-19:00

ورشة عمل- اليوم الثاين 14 ديسمرب 2022
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رئيس الجلسة: أ.د. عبدالغني قاسم الشعيبي

  د. عبدالغني قاسم:الحامية الجنائية املوضوعية للمصنفات اإللكرتونية
يف القانون اإلمارايت

د. عبداألول عابدين محمد بسيوين: سلطات املحكم ومسؤوليته - دراسة مقارنة

أ.د.سعد عيل رمضان: تطور أحكام اإلثبات اإللكرتوين
يف ظل  التقدم التكنولوجي

أ. عيل عباس، وأ.د.سعد عيل رمضان: دعم املكتبات وتطوير أنظمتها يف
دولة اإلمارات يف ضوء  القانون االتحادي رقم 18 لسنة 2016 م 

مناقشة األبحاث

 اسرتاحة

الجلسة الختامية

أ.د.محمد القطان: الشيك املُرتجع كسند تنفيذي

 د. عالء محمد عثامن: اإلطار العام إلختيار القانوين
موقعه يف سوق العمل يف عرص التكنولوجيا الرقمية

د.هايدي عيىس حسن عيل حسن:"التََّحوُُّل الرَّقَِميُّ ِيف الَْمْنظُوَمِة
الَْقَضائِيَِّة ِدَراَسٌة تَْحلِيلِيٌَّة ُمَقارِنٌَة 

�e impact of digitizing public administration on the right of information
privacy

د.عيل الشحي: اثر التكنولوجيا الرقمية عىل تفسري نصوص الدستور

محور القانون - اليوم الثاين 14 ديسمرب 2022
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19:30-17:00

�e impact of digitizing public administration on the right of information
privacy

د.أماين الحديدي وأ.أسامء الرشبيني

11:15-11:00

11:30-11:15

11:45-11:30

12:00-11:45

12:15-12:00

12:30-12:15

12:45-12:30

13:00-12:45

13:15-13:00

13:30 -13:15

13:45-13:30

14:00-13:45

15:00-14:00



رئيس الجلسة: أ.د. مجدي البناين

مناقشة األبحاث

Dr.Magdi El Banaany,Dr. Sakeena Kanakkayil & Dr. Ahmed M. Khedr:I
mproving performance with boruta feature selection on hybrid 
MLP_GA for predicting financial distress

Prof. Moyassar I. A. Aljuboury, Mr.Zaid Khaleel Ibrahim:Human capital
 development and its role in organizational excellence according to the
 (EFQM) model An exploratory study of the opinions of a sample of 
employees in the College of Administration and Economics / University of Mosul

Dr. Sana Mumtaz:Identifying the positive and negative consequences of 
technological digitalization  of work on employees’ behavior and
 performance a�er Covid-19

Dr. Mohammad Al Odat,Dr. Ala'a Alzou'bi, Dr. Ahmad Alhayek:
�e Influence of Financial Technology on Economic Growth and 
Foreign Direct Investment in UAE

Dr. Sameh Abdelhay, Dr. Attiea Marie,Dr. Noor Fareen Abdulrahmin:
Artificial Intelligence Application in the recruitment process opportunities 
and challenges

محور إدارة األعامل- اليوم األول 2022-12-13
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19:30-17:00

17:15-17:00

17:30-17:15

17:45-17:30

18:00-17:45

18:15-18:00

18:45-18:15



رئيس الجلسة: أ.د. عطية مرعي

مناقشة األبحاث

Dr Haziem Mohammad Hasan Hazaimeh:Bayes Estimation for the two 
Parameters of Burr Type X|| Distribution

Dr. Ibtehal Al-Luhaidan:�e Impact of Human Resource Diversity and 
its Relationship to Talent Management According to the Requirements 
of Smart Business Technology

Dr.Amar Houtia, Mrs. Fatima Zohra Houtia:Integrating Knowledge 
Management Processes with Digital Transformation Mechanisms in Arab 
Universities as an Entry Point to Meet the Needs of the Labor Market for
 Future Jobs

Tanzeela Aqif,Sadaf Usman & Dr. Abdul Wahab:�e Co-evolutions of firms 
and locations: Examining the success factors of O�shore service providers 
(OSP’s) through knowledge connectivity

Syeda Haleema Saadia, Dr. Abdul Wahab & Tanzeela Aqif : Digital 
Marketing: A n examination and Comparative Analysis of Organizational 
and Consumer Perspectives                               

Muhammad Jamil Anjum:Enterprise Resource Planning System Impacts 
on Pakistan Firms’ Performance: A Mediation and Moderation Role

Dr. Hassan Raza, Mehwish Kaleem:Risk Transmission, COVID -19 Pandemic
 and Industry’s Behavior of Pakistan

Dr. Misbah Sadiq & Dr.  Muhammad Irfanullah Arfeen:MAPPING AND 
TESTING THE ROLE OF RISK REDUCING STRATEGIES, FINANCIAL 
KNOWLEDGE, AND FINANCIAL RISK TOLERANCE IN INVESTMENT DECISION
 MAKING: EVIDENCE FROM EMERGING ECONOMY

محور إدارة األعامل- اليوم الثاين 2022-12-14
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13:30-11:00

11:15-11:00

11:30-11:15

11:45-11:30

12:00-11:45

12:15-12:00

12:30-12:15

12:45-12:30

13:00-12:45

13:30-13:00



رئيس الجلسة: أ.د. إسامعيل الزيود

مناقشة األبحاث

Dr. Reda Abdelgalil:Innovation, Creativity & Digital Technology and �eir
Role in developing Human Knowledge from the Islamic viewpoint"

د.أحمد صقر: "التكنولوجيا الرقمية وثقافة العمل لدى الشباب يف املجتمع
اإلمارايت 

Dr. Suzan Shahin: �e Utilization of the Smart Technology for the 
Relaxation Physiological Measurements of Lavender Essential Oil 
on University Students

Dr.Wael Hegazy:Digital Islamic Rituals and Shaping of New Muslim 
Communities

Dr. Suzan Shahin: �e Use of the Web Application Tool for the Relaxation
 Psychological Measurements of the Lavender Essential Oil on University 
Students

محوراآلداب والعلوم- اليوم األول 2022-12-13
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12:45-11:00

11:15-11:00

11:30-11:15

11:45-11:30

12:00-11:45

12:15-12:00

12:45-12:15


