
-    التاريخ النهائي الستالم الملخصات  15 أعسطس 2022 

التاريخ النهائي إلرسال البحوث كاملة  1 سبتمبر 2022  -

تاريخ القبول النهائي للورقة البحثية وإعالم الباحث  -

       بالمشاركة   15 سبتمبر 2022

موعد عقد المؤتمر 13-14 ديسمبر 2022.  -

مواعيد مهمة

للمــزيد من المعـلومات واإلستفسارات

@uaquniversity
www.uaqu.ac.ae

+971-507008658

التواصل مع المنسق اإلعالمي للمؤتمر

عبر الهاتف والوتساب :   

conference@uaqu.ac.ae

يرجى إرسال الملخصات  والبحوث عبر البريد 
اإللكتروني للمؤتمر: 

   ضوابط وشروط المشاركة

أبواب المشاركة مفتوحة أمام أساتذة الجامعات والباحثين  -

      والخبراء واالستشاريين العاملين في منظمات األعمال 

      والمؤسسات االجتماعية والحقوقية واإلعالمية  والبحثية 

      الحكومية أو الخاصة.

ُيرسل ملخص البحث في حدود (400 كلمة) ويتضمن:   -

      عنوان البحث وفق المحور المحدد، مبيًا فكرة الموضوع 

      وإشكاليته وأهميته وأهداف الموضوع والمنهج المتبع مع

      ذكر أهم نتائج البحث المتوقعة، فضًال عن:

      اسم الباحث -الصفة الرسمية- مؤسسة العمل- البريد   

      اإللكتروني- رقم الهاتف الجوال- سيرة ذاتية مختصرة.

تقبل المشاركات الفردية والثنائية   -

ُيشترط في البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر أن تتسم   -

       باألصالة الفكرية والمنهجية العلمية الرصينة ولم يسبق

       نشرها أو مشاركتها في مؤتمر سابق.

أن يندرج البحث تحت أحد محاور المؤتمر، وااللتزام بنظام  -

(APA نظام ) اإلحالة على المراجع والمصادر األصلية وفق       

أن ال تزيد عدد كلمات البحث باللغة اإلنجليزية عن 4000 كلمة.   -

أن ال يقل البحث باللغة العربية عن 14 صفحة وال يزيد عن 20   -

       صفحة ( بما في ذلك صفحة المراجع)

تخضع كافة البحوث المقدمة للتحكيم من قبل لجان   -

       استشارية علمية متخصصة.

يحصل كل مشارك ببحث علمي سواء كان منفردًا أو ثنائيًا   -

       على شهادة المشاركة.

البحوث المشاركة باللغة اإلنجليزية سوف تنشر في كتاب  -

Scopus مصنف رقمي معتمد من       

البحوث المشاركة باللغة العربية تنشر في كتاب علمي  -

       محكم ذو تصنيف رقمي دولي.

بحوث اإلعالم باللغة العربية يتم نشرها أيضًا في المجلة  -

       الدولية لإلعالم واالتصال IJMMC وحسب رغبة الباحث.
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 تحت رعاية صــاحب السمو

 الشيخ سعود بن راشد المعال

عضو المجلس األعلى حاكم أم القيوين

تعقد جامعة أم القيوين مؤتمرها العلمي الدولي الثالث

مؤسسات التعليم العالي ومستقبل سوق العمل

التكنولوجيا الرقمية من التأصيل الى االبتكار 

 االمارات العربية المتحدة
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 األستاذ الدكتور جالل حاتم



أهداف المؤتمر

  1
واستثمار  بناء  في  متقدمة  قواعد  إرساء 
واإلنسانية  العلم  لخدمة  الرقمية  التكنولوجيا 
المنفعة الممكنة في  وتحقيق أقصى درجات 

تعزيز برامج التنمية المستدامة.

  2
مؤسسات  في  األكاديمية  البرامج  تفعيل 
الرقمية  بالتكنولوجيا  وربطها  العالي  التعليم 

الحديثة وفق ضوابط منهجية متقدمة.

على  القادرة  الرصينة  والقواعد  األسس  تحديد 
بخدمة  المتعلقة  الرقمية  التكنولوجيا  تمييز 

3  البرامج التنموية والتطوير واالبتكار.

التعليم 4   بين  المعرفي  التبادل  قنوات  فتح 
العالي ومؤسسات سوق العمل العربي لتحديد 
االبداع  على  القادرة  والمخرجات  المؤهالت 

واالبتكار. 

محاور 5   في  المتخصصة  العلمية  الدراسات  نشر 
األفكار  واستلهام  الفائدة  لتوسيع  المؤتمر  
واالبتكار  التطوير  لمشروع  المكملة  الجديدة 

من أجل مواكبة الثورة الرقمية.

محور إدارة األعمال

محور القانون

محور اآلداب والعلوم

أنواع المشاركات في المؤتمر

المشاركة ببحث علمي أو بورقة بحثية  •
المشاركة بالحضور  لألفراد الذين يرغبون في ذلك  •
       على حسابهم الشخصي أو الجهة التي يمثلونها.

Zoom المشاركة الخارجية عن بعد عبر تقنية  •

العربية واإلنجليزية

رسوم المشاركة
400 دوالر للبحوث المقبولة باللغة اإلنجليزية  •

( Scopus من ضمنها رسوم النشر في )      
200 دوالر للبحوث المقبولة باللغة العربية.  •

رسوم المؤتمر ال تتضمن تذاكر السفر وال رسوم الحصول  •
       على الفيزا.

التسهيالت الُمقدمة
توفر الجامعة النقل والسكن والضيافة لمدة يومين مجانًا   •

      ( فترة انعقاد المؤتمر) للمشاركين من خارج الدولة أو
       القادمين من إمارة أبو ظبي.

شهادة المشاركة وحقيبة المؤتمر.  •
برنامج سياحي للوفود المشاركة.  •

محاور المؤتمر

محور االتصال واإلعالم

لغات المؤتمر

اإلمــاراتية  التشـريعــات  ضــوء  في  الـرقمية  التكنولوجيا   •
       والمسؤولية القانونية.

توظيف التكنولوجيا الرقمية في مكافحة الجرائم اإللكترونية  •
       وجرائم الذكاء االصطناعي واإلرهاب.

والتجارة الذكية  المعامالت  في  الرقمية  التكنولوجيا  دور   •
       اإللكترونية.

العام القانون  مجاالت  على  الرقمية  التكنولوجيا  انعكاسات   •
أثر التكنولوجيا الرقمية على إجراءات التقاضي.  •

المعلومات     وتكنولوجيا  البشرية  الموارد  بين  المعرفة  إدارة   •
عصـر في  والوظيفي  المؤسسي  والتميــز  البشرية  التنمية   •

       الرقمنة
رؤية بناء  في  االستراتيجي  والتخطيط  الرقمية  التكنولوجيا   •

       المؤسسات
العمل سوق  على  وأثرها  والمصرفية  المالية  العلوم  رقمنة   •

       ( تجارب دولية) .
في  (Big data) الضخمة  البيانات  وتحليالت  االصطناعي  الذكاء   •

       مجاالت إدارة األعمال.

لغة الصحافة في عصر الرقمنة  •
تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطبيقاتها في اإلعالم  •

الذكاء االصطناعي وإنتاج المحتوى اإلعالمي  •
االبتكار ومستقبل اإلعالم التقليدي  •

العالقات العامة والتحول الرقمي في اإلدارة الحديثة  •
تكنولوجيا االتصال وإدارة األزمات :  التحديات والفرص  •

واآلداب  الفنون  تطوير  في  الرقمية  والتكنولوجيا  االبتكار   •

     المعاصرة
تأثر التكنولوجيا الرقمية على ثقافة العمل لدى الشباب العربي    •

التكنولوجيا     ثقافة  تأصيل  في  العالي  التعليم  مؤسسات  دور   •
       الرقمية واالبتكار .


