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اختتام أعمال المؤتمر الدولي لألعمال واالقتصاد في جامعة العين

 

نظمته والذي واالقتصاد لألعمال الدولية للجمعية الثالثين المؤتمر أعمال والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة اختتمت
المتحدة الواليات في واالقتصاد لألعمال الدولية الجمعية مع بالتعاون أبوظبي في زايد بن محمد بمدينة مقرها في الجامعة
قضايا أبرز على لالطالع دولة 20 من أكثر من وأكاديمي باحث 150 يقارب ما وحضور وبمشاركة األمريكية،

االقتصاد واألعمال.

الجامعات التحاد العام األمين عرابي– أبو سلطان الدكتور األستاذ وهم: رئيسيين متحدثين ثالثة المؤتمر واستضاف
قطر، جامعة من واالقتصاد اإلدارة كلية في األكاديمية للشؤون مساعد -عميد اهللا فضل آدم والدكتور العربية،
وقد األمريكية. المتحدة الواليات في أسمبشن كلية من االقتصاد في أستاذ كانتاراليس– ديمتري الدكتور واألستاذ
القضايا مختلف ناقشت بحثية ورقة 100 عن زادت والتي البحثية لألوراق العروض من العديد على المؤتمر اشتمل



االقتصادية ومستجدات المال واألعمال.

مع والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة بتعاون سعادته عن العين، لجامعة المفوض المدير عطاطرة، الدين نور الدكتور وعبر
أعمال حققته الذي بالنجاح فخره وعن الجامعة، في الثانية للمرة المؤتمر هذا لتنظيم واالقتصاد لألعمال الدولية الجمعية
البحث على والباحثين األكاديميين تشجيع على العين جامعة حرص مؤكداً متتالية، أيام أربعة مدى على المؤتمر

في والتقنيات الوسائل أحدث تطبيق في واستراتيجيتها الجامعة أهداف يحقق بما العلمي البحث سياسية ودعم والعمل
التعليم والبحث العلمي بما ينعكس ايجابياً على جودة برامجها األكاديمية.

العين، جامعة في الدولي المؤتمر هذا انعقاد أهمية عن الجامعة رئيس الرفاعي غالب الدكتور األستاذ أوضح جانبه ومن
أكد وقد العلمي، البحث مجال في العلمية التطورات مواكبة على الجامعة حرص إلظهار وصريح واضح مؤشر أنه حيث
رجال بين للتواصل جسور وبناء الصلة، ذات للقطاعات تعاون فرص خلق على يعمل المؤتمرات من النوع هذا أن على

األعمال واألكاديميين. 

العين جامعة وبأن بوجودهم سعادته عن معبراً بالشكر للمشاركين لجميع الجامعة رئيس الرفاعي الدكتور تقدّم وقد
للتعارف الفرص إتاحة على تعمل التي العلمية المؤتمرات هذه مثل ودعم الحتضان دائم استعداد على والتكنولوجيا للعلوم
بكل الباحثين اهتمام بضرورة أوصى كما الجامعة، داخل من األكاديميين وبين الجامعة خارج من الباحثين بين والتواصل
البحث مجال في الجديد والجيل للشباب الفعال الدور على ومؤكداً البحوث من المزيد عمل على إياهم مشجعاً جديد، هو ما

العلمي، وعلى ضرورة دعم وتشجيع الكوادر الشابة.

للمؤتمر التنظيمية اللجنة وقامت الباحثين، من األخيرة للمجموعة البحثية لألوراق عرضاً للمؤتمر األخير اليوم وشهد
باستخالص التوصيات التالية التي تخدم محيط االقتصاد واألعمال والتعليم بدولة االمارات العربية المتحدة :

غرار على " العلمي البحث عام " يرصد او يحدد وأن التعليمية المؤسسات بمختلف العلمي البحث بوضعية اإلعتناء -1
عام القراءة  و " عام الخير " .

والعربية، الخليجية، العلمية المؤسسات مختلف بين العلمي البحث نشاط لتفعيل المشتركة الجهود تظافر -2
واألجنبية .

3-    توجيه البحوث العلمية نحو موضوع " data big  " في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

4-    توجيه البحوث إلثراء مواضيع التجديد وريادة  األعمال وجودة التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

العربية االمارات دولة في واالقتصاد األعمال مجال في األعمال وأخالقيات الصحية العناية ببحوث االهتمام -5
المتحدة.

توفير وبالتالي الطاقة على الطلب بكمية التنبؤ في االصطناعي الذكاء أساليب استخدام بضرورة المؤتمر أوصى -6
دولة في والطلب العرض بين التوازن لديمومة والبديلة المتجددة والطاقة الطبيعية المصادر كافة من الالزمة الطاقة

اإلمارات العربية المتحدة.



7-    اوصى المؤتمر بضرورة التركيز على جودة المعلومات التخاذ قرارات األعمال الصحيحة.

األعمال تطبيقات في الطبيعة محاكاة وخوارزميات نماذج على والقائمة الحديثة األساليب باستخدام المؤتمر اوصى -8
والسياحة، والطب، والهندسة في دولة االمارات العربية المتحدة . 

لتنظيمها والتكنولوجيا للعلوم العين لجامعة وامتنانه شكره عن كانتاراليس ديمتري الدكتور األستاذ عبر جهته ومن
متمنياً عليها القائمين وكافة الجامعة مع بالتعاون سعادته عن معبراً واالقتصاد، لألعمال الدولي المؤتمر واستضافة

المزيد من التعاون في المستقبل القريب.

رابط الخبر
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