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التطبيقات الذكية بين الفقه والقانون تمكين 
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المؤتمرهداف أ

.التطورات في مجاالت التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في المسائل الشرعية والقانونية واالقتصاديةآخر مواكبة 

من المستجدات التقنية في دولة باعتبارها تسليط الضوء على تقنية البلوك تشين  

.العربية المتحدة وعالقتها بالمعامالت الشرعية والقانونية واالقتصاديةاإلمارات 

Block chain

.دراسة مدى مالئمة القوانين السارية في التطبيق على الجوانب التي تدخل التطبيقات الذكية في عملها

وضع المقترحات والحلول والتوصيات لصناع القرار بشأن جدوى التعويل على التقنيات الحديثة في المجاالت 

.الشرعيةأحكامها الشرعية والقانونية واالقتصادية وبيان 



الحديثة في المجاالت الفقهية التقنيات :  األول المحور 

التطبيقات الذكية في فقه العبادات دور :  أوالً 

التطبيقات الذكية في فقه األسرة دور :  ثانياً 

التطبيقات الذكية في اإلفتاءدور :  ثالثاً 

التقنيات الحديثة في المعامالتدور :  رابعا 

محاور المؤتمر



تشين                       والقانونتقنية البلوك : المحور الثاني

الذكيةتشين                        والعقود تقنية البلوك : أوال

الملكية الفكريةتشين                       وحقوق تقنية البلوك : ثانيا

واإلجرائيةدور التقنيات الحديثة في التشريعات اإلدارية والمالية : ثالثا

دور التقنيات الحديثة في مجال القانون الدولي العام: رابعا

(Block chain) 

(Block chain) 

(Block chain) 

محاور المؤتمر



التقنيات الحديثة في االقتصاد: المحور الثالث

دور التقنيات الحديثة على نظام التمويل اإلسالمي: أوال

التطور التكنولوجي واقتصاد المعرفة: ثانيا

المعامالتتشين                                             على تأثير تقنية البلوك : ثالثا (Block chain) (Bitcoin) و

محاور المؤتمر



شروط المشاركة في المؤتمر

.ملتقيات علمية سابقة، ويرفق الباحث تعهدا خطيا بذلكأو ندوات أو المؤتمر ومحاوره، ولم يسبق للباحث تقديمه في مؤتمرات أهداف يكون البحث ضمن ن أ

.ملخص البحث باللغتين العربية واإلنكليزيةوإعداد االلتزام بقواعد البحث العلمي المتعارف عليها، 

.تقبل األبحاث باللغتين العربية واإلنكليزية

(  1،5)للهوامش، التباعد بين االسطر ( 12)للمتن، ( 14)للعناوين، ( 16)صفحة، وحجم الخط ( 30)ال تزيد عدد صفحات البحث عن أن يجب 

(ARIAL)  الخطتباعد جوانب الصفحة، ونوع ( 2،5)للهوامش، ( 1)، وللمتن

.تخضع البحوث للتحكيم العملي، قبل قبولها في المؤتمر

.مالك نفقات التذاكر واإلقامة للباحثيناإلمام تتحمل كلية 

 2ndconference@imc.gov.ae:اإللكتروني الملخصات والبحوث والسير العلمية للباحثين وجميع االستفسارات على البريد ترسل 



مواعيد مهمة

.2019/ 11/ 15آخر موعد الستالم ملخصات البحوث والسير العلمية للباحثين 

.2019/ 11/ 25آخر موعد إلبالغ الباحثين بقبول ملخصاتهم او رفضها يوم 

.2020/ 1/ 25آخر موعد لقبول البحوث كاملة 

.2020/ 2/ 25آخر موعد إلبالغ الباحثين بقبول البحوث 



المؤتمرمكان انعقاد 

والقانونمالك للشريعة اإلمام كلية / دبيإمارة / العربية المتحدةاإلمارات دولة 

إضغط هنا

https://goo.gl/maps/S1BnRjPeejchMoHA9
https://goo.gl/maps/S1BnRjPeejchMoHA9
https://goo.gl/maps/S1BnRjPeejchMoHA9



