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جامعة عمان األهلية - األردن

جمعية حوسبة اللغة العربية وإثراء المحتوى العربي
على شبكة اإلنترنت - األردن 

مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح - األردن 

مؤتمر المحتوى الرقمي العربي وآليات إثرائه

مؤتمر المحتوى الرقمي العربي وآليات إثرائه هو منتدى يجمع الباحثين 
وحوسبة  العربي،  الرقمي  المحتوى  مجال  في  والعاملين  والمختصين 
والتطورات  واألفكار  األبحاث  أحدث  وعرض  لتقديم  وذلك  العربية؛  اللغة 
والتطبيقات في مجاالت المحتوى الرقمي العربي وحوسبة اللغة العربية. 
تتعلق  ومحاضرات  المشاركة،  العلمية  لألوراق   

ً
عرضا المؤتمر  سيشمل 

الجديدة  االتجاهات  حول  عمل  ورش  تنظيم  وسيتم  المؤتمر،  بمواضيع 
هذا  ويعقد  الطبيعية،  اللغات  ومعالجة  الرقمي  بالمحتوى  المتعلقة 
المؤتمر بتنظيم من جمعية حوسبة اللغة العربية وإثراء المحتوى العربي 

على شبكة اإلنترنت بالتعاون مع جامعة عمان األهلية، ومركز رماح.



- تطبيقات األجهزة الذكية في إثراء المحتوى الرقمي العربي في المجاالت اإلنسانية والعلمية.
- شبكات التواصل االجتماعي ودورها في إثراء المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت.

- اإلبداع الرقمي ودوره في تطوير المحتوى الرقمي العربي. 
- دور المؤسسات األكاديمية والبحثية في إثراء المحتوى الرقمي العربي.

- بناء معايير لتصنيف المحتوى الرقمي العربي وقياس جودته. 
- التشريعات والقوانين المتعلقة بالمحتوى الرقمي.

- المحتوى اإلعالمي وأثره في إثراء المحتوى الرقمي العربي.
- دور إنترنت األشياء والبيانات الضخمة في إثراء المحتوى الرقمي العربي.

- التطبيقات الخاصة بالترجمة والترجمة اآللية، واستخداماتها في إثراء المحتوى العربي.
- حوسبة اللغة العربية.

- الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في مجال حوسبة اللغة ومحتوى اإلنترنت.
- المحتوى الرقمي العربي ودوره في الحفاظ على الهوية واالنتماء.

- قواعد البيانات الرقمية والمكتبات الذكية ودورها في إثراء المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت.
- تكنولوجيا األعمال.

- فنون وتصميم التواصل البصري والتصميم الداخلي والرقمي في اثراء المحتوى العربي.
- التحديات التي تواجه اثراء المحتوى الرقمي العربي في مجال العمارة والتصميم السينمائي.

- أي مواضيع متعلقة بالمحتوى الرقمي العربي وحوسبة اللغة العربية وعلم البيانات.

محاور المؤتمر:

- أال يزيد البحث عن ١٥ صفحة.  صل البحث بأحد محاور المؤتمر.  
َّ
- أن يت

                                                                           
- أن تتوافر في البحث مواصفات البحث العلمي  - أن يكون البحث أصيال لم يسبق نشره أو 

  تقديمه في مؤتمرات أو فعاليات سابقة.            ومعاييره المتعارف عليها في البحوث األكاديمية.

شروط المشاركة:

سيتم نشر جميع األوراق البحثية التي قبلت من طرف اللجنة العلمية في الكتاب العلمي للمؤتمر بعد 
ا نشر المقاالت في عدد خاص من مجلة 

ً
إعادة ضبطها وتصحيحها من طرف المشاركين، وسيتم أيض

(Design Engineering)، وهي مجلة مدرجة في قاعدة بيانات سكوبس.

نشر األوراق البحثية:

- تأكيد أهمية المحتوى الرقمي العربي.
- زيادة وعي األكاديميين وطلبة الجامعات بأهمية إثراء المحتوى الرقمي العربي.

- رصد الجهود العربية في االرتقاء بمجال المحتوى الرقمي العربي.
- تبادل الخبرات العملية بين المؤسسات وجمعية إثراء واألفراد العاملين في مجال  إنتاج المحتوى 

  الرقمي العربي. 
- إبراز النماذج والتجارب الناجحة في مجال المحتوى الرقمي العربي.

- تعزيز دور البحث العلمي في إثراء المحتوى الرقمي العربي.
- إظهار أهمية حوسبة اللغة العربية إلثراء المحتوى الرقمي العربي.

- تسليط الضوء على دور تطبيقات األجهزة الذكية في إثراء المحتوى الرقمي العربي.

أهداف المؤتمر:



الرسومالفئة

٦٠٠ دوالر  رسوم المشاركة في المؤتمر بورقة بحثية 
• حضور المؤتمر  • حقيبة المؤتمر  • االستراحة والغداء  • نشر البحث في مجلة سكوبس.

٥٠٠ دوالر  رسوم المشاركة في المؤتمر عن بعد  
• حضور المؤتمر عن بعد  • نشر البحث في مجلة سكوبس.

رسوم المشاركة بورقة بحثية في المؤتمر   ٢٥٠ دوالر 
• حضور المؤتمر  • حقيبة المؤتمر  • االستراحة والغداء  • نشر البحث في كتاب المؤتمر.

١٢٥ دوالر  رسوم المشاركة بورقة بحثية عن بعد  
• حضور المؤتمر عن بعد  • نشر البحث في كتاب المؤتمر.

رئيس المؤتمر: 
أ.د. خالد الكعابنة

مدير المؤتمر: 
د. نضال يوسف

- أال يزيد البحث عن ١٥ صفحة.  صل البحث بأحد محاور المؤتمر.  
َّ
- أن يت

                                                                           
- أن تتوافر في البحث مواصفات البحث العلمي  - أن يكون البحث أصيال لم يسبق نشره أو 

  تقديمه في مؤتمرات أو فعاليات سابقة.            ومعاييره المتعارف عليها في البحوث األكاديمية.

سيتم نشر جميع األوراق البحثية التي قبلت من طرف اللجنة العلمية في الكتاب العلمي للمؤتمر بعد 
ا نشر المقاالت في عدد خاص من مجلة 

ً
إعادة ضبطها وتصحيحها من طرف المشاركين، وسيتم أيض

(Design Engineering)، وهي مجلة مدرجة في قاعدة بيانات سكوبس.

اللجنة التحضيرية:

أ.د. نايل الشرعة

أ.د. سوسن بدرخان

أ.د. خالد الخطيب

أ.د. عايش الحروب

د. خالد القواسمي

د. محمود طلب

د. محمد الجنيني

د. ماهر أبو حامدة

د. هايل خفاجة 

د. سهى عفانة

د. عصام الحديد

د. محمد رسمي

د. أسيل العجلوني
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اللجنة العلمية:

أ.د. مصلح الطراونة

أ.د. أيمن النسور

أ.د. حسنين البرهمتوشي

أ. د. رتيبة طايبي

أ.د. بيزان ميزيان

أ.د. رحاب دويري

أ.د. عايش الحروب

د. محمد الجنيني

د. نوال وسار

د. بسام الشرجبي

د. سارة ظاهر

د. محمود طلب 

د. خالد فراج

د. محمد الكعبي

د. بيان عارف أبو شاور

د. مصطفى الخطيب

د. أحمد أبو عرابي

د. أنس السعود
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مواعيد مهمة:

��������������
�������������

آخر موعد لتسليم البحوث كاملة

آخر موعد إلشعارات القبول

المشاركة في المؤتمر:



معلومات االتصال

توجه المراسالت الخاصة بالمؤتمر إلى البريد اإللكتروني 
ithra@ammanu.edu.jo

لالستفسار االتصال على األرقام اآلتية:
+٩٦٢٧٨٧٢٠٨٧٣٠

لتسجيل األوراق للمشاركة في المؤتمر:
http://ithra.org

لالستفسار:
sawsan_badrakhan@yahoo.com


