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رئيس المؤتمر: أ. د صالح أبو أصبع - رئيس جامعة االستقالل

ديباجة المؤتمر

التعبير واألداة الرئيسة في عملية التواصل واإلبالغ والتفاهم، وهي مستودع األفكار  اللغة وسيلة 
واألحاسيس والمشاعر، وأداة الفكر ، بها عاش اإلنسان ماضيه، ويتواصل مع حاضره ويستشرف مستقبله، 
وتؤدي اللغة دورًا حيويًا في عملية االتصال الذي يكتسي عبر تكنولوجياته أهمية قصوى في المشهد 
الثقافي والتعليمي ال سيما أننا نعيش حاليًا في ظل تطور تكنولوجي رقمي يفتح آفاقًا واسعة لالتصال 
والتواصل بين الشعوب، متغلبًا على قيود العزلة والوقت وبعد المسافات، حيث تتفاعل الشعوب تفاعاًل 
جماعيًا، مما أدى إلى سهولة الوصول إلى مصادر المعرفة والمعلومات، وأصبح المجتمع البشري قرية 
كونية تكنولوجية، وساعد انتشار اإلنترنت وتنوع  وسائل  التواصل االجتماعي بوصفها وسيطًا سريعًا 

وفوريًا لتالقي أجزاء العالم بعضه ببعض وتواصله. 

وتشكل الثورة الرقمية تقدمًا علميًا امتدت انعكاساتها إلى كل مناحي الحياة المعاصرة، وعملت على 
الهائل والتدفق المعلوماتي  اللغات جميعًا بهذا التطور  صياغة أنماط جديدة من الواقع، وقد تأثرت 
الالمتناهي، كونها وعاء الفكر وجسر التواصل بين الثقافات المتعددة، وأهم أداة من أدوات التواصل 

بين البشر، على اختالف أجناسهم وانتماءاتهم، الفكرية واإليديولجية والعرقية. 

إن من تداعيات البيئة الرقمية التطور الحاصل على اللغة واالتصال،إذ تأثرت اللغة تأثرُا جذريًا بما 
فرضته الثورة الرقمية من تغيرات، وغدت تواجه تحديات تعادل حجم ما منحته الرقمنة من إمكانات، 

وانعكس هذا التغيير على البيئة التعليمية، ووسائل االتصال واإلعالم.

ومن هذا المنطلق نوجه دعوة إلى الباحثين و المهتمين بحقول اللغات واالتصال والرقمنة للمساهمة 
بأوراق بحثية في هذا الموضوع الذي أصبح يفرض نفسه على مجتماعتنا العربية.

رؤية المؤتمر

أكاديمي  وطني  علمي  تجمع  أضخم  في  جميعًا  الفلسطينة  الجامعات  توحيد  إلى  المؤتمر  يسعى 
لتحقيق الشراكة العلمية،  وتعزيز أواصر العمل الجماعي، وتعميم الخبرة وتوسيع انتشارها، كون 
الجامعات الفلسطينية تنبض بنبض المجتمع وتشخص تحدياته، فهي الحاضنة األولى للعقول األكاديمية، 

والداعم األساس للبحث العلمي، والتقدم الفكري.

إشكالية المؤتمر

واجهت اللغة  في عصر المعلوماتية فجوة رقمية أفرغتها من مضمونها الفكري ومحتواها الحضاري 
وجعلتها تواجه زخمًا كبيرًا  من التحديات تتعلق بالحفاظ على خصوصية الهوية الثقافية مما انعكس 
على المحتوى التعليمي والثقافي واإلعالمي، كما تأثرت اللغة بتداعيات جائحة كورونا وما فرضته 
من تحديات على التواصل اللغوي واالستعماالت اللغوية والهوية اللغوية، وواجهت الترجمة تحديات 
الهوية  تعزيز  من خالل  التحديات  مواجهة  يستدعي  الذي  األمر  السلبية،  الرقمنة  تأثيرات  لتقليص 

وإذكاء الوعي الثقافي.



أهداف المؤتمر

توفير منصة أكاديمية مميزة لتبادل المعارف وتالقح األفكار وتبادل الخبرات العلمية على . 1
أساس منهجى سليم.

وتأثيرها . 2 الرقمنة  تداعيات  لتدارس  اللغويين  والمختصين  علميةلألكاديميين  فرصة  يقدم 
العميق على اللغة، والثقافة، وعلوم اإلعالم واالتصال، والتعليم،  والترجمة.

إتاحة الفرصة للباحثين لتبادل األفكار من زوايا مختلفة وتخصصات معرفية متنوعة لالستفادة . 3
من تالقح األفكار.

فتح أفق البحث العلمي في مجال اللغة واالتصال الرقمي.. 4

التأكيد على قدرة اللغات على التعايش والتكامل واالستمرار في العصر الرقمي.. 5

بيان أبرز التحديات المترتبة على جائحة كورونا على المستوى التعليمي واللغوي واالتصال . 6
الرقمي.

بناء تصورات واقتراحات وحلول لمواجهة التحديات اللغوية وقضايا االتصال.. 7

إبراز أهم الفرص والتحديات اللغوية، في ظل العصر الرقمي.. 8

لغات المؤتمر

اللغة العربية- اإلنجليزية.

محاور المؤتمر

المحور األول: تحديات اللغة واالتصال الرقمي

توظيف اللغة في االتصال الرقمي المقاوم.	 

االتصال الرقمي وصناعة الرأي العام في ظل تجدد الخطاب اللغوي.	 

االتصال الرقمي وجدلية الدال والمدلول.	 

المضامين اإلعالمية في عصر االتصال الرقمي.	 

سبل ردم الفجوة بين اإلعالم الرقمي واإلعالم التقليدي من منظور لغوي.	 

المحور الثاني: تحديات اللغة واالتصال الرقمي في ظل جائحة كورونا

اللغة والفاقد التعليمي في ظل جائحة كورونا. 	 

أزمة االبتكارات اللغوية والمعجمية في ظل جائحة كورونا. 	 

تأثير جائحة كورونا على التطور اللغوي عند األطفال. 	 

تأثير جائحة كورونا على التواصل اللغوي والعاطفي. 	 

اللغة وتحديات التعليم اإللكتروني في مواجهة كورونا. 	 



المحور الثالث: التعددية الثقافية في سياق العصر الرقمي

المواقع اإللكترونية الثقافية دراسة وتقويم. 	 

النص األدبي وتحديات المحتوى على الشبكة العنكبوتية. 	 

الهويات االفتراضية في ظل تنوع السياق الثقافي الرقمي. 	 

األمن الثقافي عبر منصات التواصل الرقمية.	 

التداخل الثقافي في عصر االتصال الرقمي. 	 

المحور الرابع: تحديات الترجمة في ظل التطور التكنولوجي

الترجمة في ظل المجتمعات الرقمية تواصل وتفاصل. 	 

الترجمة الرقمية نحو أفق جديد، تغير المفاهيم واألدوات. 	 

إشكاليات الترجمة الرقمية. 	 

الترجمة وتعدد اللغات في ظل الرقمنة. 	 

الترجمة اللغوية وهوية المعرفة.	 

المحور الخامس: توظيف التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية

أزمة اللغة في مؤسسات التعليم في ظل الرقمنة. 	 

تحديات المحتوى التعليمي في ظل تكنولوجيا المعلومات. 	 

االزدواجية اللغوية في ظل الرقمنة، وانعكاساتها على العملية التعليمية. 	 

تأثير التكنولوجيا على تعلم المهارات اللغوية.	 

التطبيقات التكنولوجية الحديثة وأثرها على تعلم اللغة. 	 

التعليم الرقمي معوقات واستراتيجيات. 	 



رؤساء الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

أ.د. عمر خضر ميالد
رئيس جامعة األزهر -غزة

القس. أ.د. متري الراهب 
رئيس جامعة دار  الكلمة 

أ.د. أيمن صبح 
رئيس جامعة األقصى

د. نزار دويكات 
رئيس جامعة العربية المفتوحة

أ.د. سالم صباح 
رئيس جامعة فلسطين

أ.د. عبد الناصر زيد 
رئيس جامعة النجاح  

الوطنية 

أ.د. صالح أبو أصبع
رئيس جامعة االستقالل

د. نبيل حساسنة 
قائم باعمال رئيس جامعة الخليل

د. أمجد برهم 
رئيس جامعة  بوليتكنك 

فلسطين

أ. د عماد أبو كشك 
رئيس جامعة القدس

د. عماد الزير
رئيس جامعة فلسطين

االهلية

أ.د. عبد الخالق الفرا
رئيس جامعة اإلسراء

أ.د. داود الزعتري 
رئيس جامعة الزيتونة للعلوم 

والتكنولوجيا

د. بيتر براي
نائب الرئيس األعلى

جامعة بيت لحم

أ.د. سمير النجدي 
رئيس جامعة القدس المفتوحة

أ.د. نور أبو الرب 
رئيس جامعة فلسطين 

التقنية - خضوري

أ. د ناصر فرحات
رئيس الجامعة اإلسالمية بغزة

أ.د. علي زيدان أبو زهري 
رئيس الجامعة العربية األمريكية

أ.د. بشارة دوماني
رئيس جامعة بيرزيت

أ.د. حسن أبو جراد 
رئيس جامعة غزة

أ.د. رزق سليمية 
رئيس جامعة نابلس للتعليم 

المهني و التقني 



اللجنة العلمية

اللجنة التحضيرية

أ.د. طلعت عبد الحميد عيسى
أستاذ دكتور/ الجامعة االسالمية-غزة

أ.د. جميل يوسف خضر
أستاذ دكتور/ جامعة بيت لحم

أ.د. عزيز موسى خليل
أستاذ دكتور/ جامعة فلسطين األهلية

أ.د. » محمد صالح« زكي أبو حميدة
أستاذ دكتور/ جامعة األزهر- غزة

أ.د. عمر عبد الهادي عتيق د. حسام أحمد قدومي
أستاذ مشارك/ جامعة االستقالل

د. زاهر محمد حنني
أستاذ مشارك/ جامعة القدس المفتوحة

د. جابر إبراهيم أبو شاويش
أستاذ مشارك/ جامعة القدس المفتوحة

أ.د. إبراهيم نمر موسى
أستاذ دكتور/ جامعة بيرزيت

د. أسماء عدنان الشقاقي
أستاذ مساعد/ جامعة اإلسراء

د. أسامة توفيق جرار
أستاذ مساعد/ الجامعة العربية األمريكية

د. نادر هاشم صالحة
أستاذ مساعد/ جامعة القدس

د. عالء الدين محمد عياش
أستاذ مساعد/ جامعة فلسطين التقنية خضوري

د. عدنان محمد شحادة
أستاذ مساعد/ جامعة بولتكنيك فلسطين

د. نبيل محمود العلوي
أستاذ مشارك/ الجامعة العربية المفتوحة

د. عكرمة محمد شهاب
أستاذ مشارك/ جامعة النجاح الوطنية

د. حنان عدنان العكلوك
أستاذ مشارك/ جامعة فلسطين

د. محمود محمد الحرثاني
أستاذ مشارك/ جامعة األقصى

د. محمد عبد الحكيم فراح
أستاذ مشارك/ جامعة الخليل

د. ماجدة محمد يوسف دجاني
أستاذ مساعد/ جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا

د. » محمد وسام« عبد العزيز عامر
أستاذ مساعد/ جامعة غزة

د. خضر يوسف جمعة 
جامعة بيت لحم 

أ. فداء غريب جقمان
جامعة دار الكلمة

أ.د. محمد مصطفى كالب
الجامعة االسالمية-غزة

د. حسن خالد كميل
الجامعة العربية األمريكية 

د. نبيل محمود العلوي
الجامعة العربية المفتوحة 

د. عماد عبد الحميد علي أحمد
جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني 

د. عزمي وصفي عوض 
جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا

د. محمود جبرين طميزة
جامعة فلسطين األهلية

د. ماجد أحمد حسنين
جامعة القدس المفتوحة

د. بنان محمد صالح الدين
جامعة القدس

د. بسيم عبد القادر أيوب
جامعة القدس المفتوحة

د. عثمان حسين أبو زنيد
جامعة فلسطين التقنية - خضوري

د. مأمون تيسير مباركة 
جامعة النجاح الوطنية 

د. عاطف رجب القانوع
جامعة األقصى  

د. يحيى عاشور الخضري
جامعة غزة   

أ. هدايات علي أبو الهوى 
جامعة االستقالل  

د. عمرو صبري أبو جبر
 جامعة فلسطين

أ. إبراهيم عبدهللا الحافظ
جامعة الخليل 

أ. محمد خليل مناصرة 
جامعة بولتكنك فلسطين 

أ. ربى عبد اللطيف خلف
 جامعة بيرزيت

أ. أحمد محمد اآلغا
جامعة اإلسراء

أ. أكرم خالد اللوح
جامعة األزهر- غزة



اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة

لجنة المتابعة الفنية: 

د. محمد عمر حمدان
جامعة األقصى

د. وائل عبد الرزاق المناعمة
الجامعة اإلسالمية بغزة

د. محمد نافذ فروانة
جامعة اإلسراء

د. فادي محمود أبو دياك
جامعة فلسطين  التقنية خضوري

أ. جريس سميح أبو غنام
جامعة فلسطين األهلية 

أ. منى عبد الكريم ارزيقات
جامعة الخليل

أ. ماهر صبري دويكات
جرافيك ديزاين - جامعة االستقالل

أ. “محمد دوجانة” أبو عيشة
منتاج - جامعة االستقالل

أ. ليلى أحمد عباسي
مركز الحاسوب - جامعة االستقالل

أ. جمانة حسن عريقات
اإلعالم - جامعة االستقالل

أ. رامي روحي سويدان
اإلعالم - جامعة االستقالل

أ. زيد أيمن القواسمي
المالية - جامعة االستقالل

أ. محمود محمود الضميري
اإلعالم - جامعة االستقالل

أ. سماح ”محمد كمال” دواهدي
الجامعة العربية األمريكية

أ. بيان وضاح حداد
 جامعة بيرزيت

أ. تمارا عيسى مصلح
 جامعة دار الكلمة

أ. سحر جمعة أبو زايد
جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا

د. حازم حسن احشيش
جامعة بولتكنيك فلسطين

أ. ناجي سالم ريحان
جامعة األزهر- غزة

د. آالء رجا الشنطي

أ. عوض سليم مسحل
جامعة القدس المفتوحة

أ. خالد نبيل الحسيني
جامعة النجاح الوطنية

أ. أميمة أمين صالح
جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني

أ. يزن عدنان الزبيدي
جامعة بيت لحم



ضوابط المشاركة

ضوابط المشاركة في المؤتمر: 

يتقدم المشارك للمؤتمر ببحث ضمن أحد محاور المؤتمر وفق اآلتي:

أن يتسم البحث باألصالة، والقيمة العلمية والمعرفية، وبسالمة اللغة ودقتها، ومراعاة عالمات . 1
الترقيم.

أال يكون البحث قد سبق نشره أو عرض في أي مؤتمر أو مجلة علمية، ويقدم الباحث إقرارًا . 2
بذلك، وذلك ضمن نموذج إرسال البحث.

تقبل األبحاث باللغتين العربية واالنجليزية.. 3

ال ُيسمح للباحث أن يشارك بغير بحث واحد فقط.. 4

يرسل ملخص البحث، مع نبذة عن السيرة الذاتية للباحث على البريد اإللكتروني للمؤتمر . 5
بصيغة )word(، في موعد أقصاه 15/ 9/ 2022  وفق اآلتي:- 

توضع كلمة ملخص بسطر مستقل بحجم خط )12( غامق.	 

أال يزيد عدد كلمات ملخص البحث عن )250( كلمة سواء الملخص باللغة العربية أو 	 
المفتاحية  الكلمات  توضع  مائل،  عادي   )10( بحجم خط  اإلنجليزية،  باللغة  الملخص 

)Key Words( وال تتعدى )6( كلمات وتكتب بخط مائل غامق.

تخضع جميع البحوث المقدمة للجنة المؤتمر للتحكيم من قبل محكمين اثنين على األقل من . 6
االقتباس  نسبة  فحص  بعد  وذلك  البحث،  مجال  في  متخصصين  للمؤتمر  العلمية  اللجنة 
لمخطوطة البحث بما ال يزيد عن )%25(، ويخطر صاحب البحث بقبوله أو بمالحظات 

التحكيم، كما يحق للجنة العلمية للمؤتمر  عدم قبول أّي ورقة بحثية دون إبداء األسباب

اإلنجليزية بصيغة . 7 أو  العربية,  باللغة  العلمية مطبوعة  اللجنة  بعد موافقة  البحوث  ترسل 
)word( على البريد اإللكتروني للمؤتمر في موعد أقصاه 2022/12/28 على أن: 

 	 x 29 21 بأبعاد :A4( صفحة مقاس )ال يتجاوز عدد صفحات البحث كاماًل عن )20
سم( وبحد اقصى )6000( كلمة بما في ذلك األشكال والرسوم والجداول والصور 
والمراجع، ويكون حجم الخط للمتن )12(، غامق للعناوين، أما بالنسبة للمالحق فُتدرج 

بعد قائمة المراجع، علمًا أن المالحق ال تنشر وإنما ُتدرج لغرض التحكيم فقط.

بالنسبة 	  إما   ،)Simplified Arabic( العربية  باللغة  لألبحاث  الخط  نوع  يكون  أن 
.)Times New Roman( لألبحاث باللغة االنجليزية يستخدم خط من نوع

يتم إعداد الصفحة بحيث يترك هوامش2.5 سم من اليمين واليسار و3 سم من األعلى 	 
واألسفل.

تكون مسافة التباعد بين األسطر بمقدار 1.5 سم.	 

عملية 	  لضمان سرية  وذلك  البحث،  متن  في  له  إشارة  أية  أو  الباحث  اسم  ُيذكر  أال 
التحكيم.

 	.APA تتم عملية التوثيق في متن البحث وإعداد قائمة المراجع وفق أسلوب



للتواصل: 

مواعيد هامة

لمزيد من االستفسارات والمعلومات نأمل التواصل من خالل العناوين اآلتية: 
1 .lcced@pass.ps :إيميل المؤتمر
التواصل مع رئيس اللجنة التحضيرية: د. ميس عودة. 2

موبايل: 0598200060 / 0593787823	 
 	maisoduh@pass.ps :اإليميل
واتس أب: 00972598200060	 

آخر أجل الستقبال الملخصات

15/09/2022

28/12/2022 09/02/2023

25/02/20236/03 - 7/03/2023

20/10/2022

الرد على الملخصات المقبولة

آخر أجل الستقبال البحوث
 المقبولة كاملة

موعد انعقاد المؤتمر
ترسل البحوث بعد إجراء التعديل

 المطلوب في أجل أقصاه

الرد النهائي على البحوث 
المقبولة

الباحث اسم 	  البحث متوسطًا الصفحة، يوضع تحت اسم  الباحثين تحت عنوان  تكتب أسماء 
القسم، اسم الكلية، اسم المؤسسة، اسم المدينة، اسم البلد والبريد االلكتروني.

والمعتمد في عدد خاص من مجلة . 8 المؤتمر(  )وقائع  المقبولة في كتاب  البحوث  نشر  سيتم 
االستقالل لألبحاث.

ُيمنح المشاركون في المؤتمر ) نسخة من كتاب وقائع المؤتمر، شهادة مشاركة(.. 9

ال يوجد رسوم للمؤتمر ويتحمل الباحثون من خارج فلسطين تكاليف السفر  والمواصالت. . 10

تكون المشاركة في المؤتمر للباحثين من خالل الحضور الوجاهي، وفي حال تعذر الحضور . 11
الوجاهي تتم المشاركة عبر الحضور االفتراضي بتقنية الزوم. 




