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Our government will follow up progress in various sectors,
including small and medium enterprises, and entrepreneurship,
particularly those based on innovation, artificial intelligence,
and advanced technology. This is in addition to training and
enabling youth to benefit from the opportunities made
available in this vital sector, so that it could form a
cornerstone in the national economy.
- His Majesty Sultan Haitham Bin Tarik

The effect of globalisation and industrial revolutions extends
beyond the economic aspects to encompass political, cultural,
social and behavioural dimensions as well. While there is a
need for modernisation and integration approach in an era of
advanced science and technology.
(Oman Vision 2040)

The Fourth Industrial Revolution, which provides tremendous scientific and
technological potential, is currently the most powerful engine for creating
changes and opportunities worldwide. It promotes change that will
undoubtedly encompass all areas of economic and social life. It also brings a
torrent of opportunities and challenges that need to be seized upon and
overcome. Out of the Sultanate’s firm belief in the necessity for a rapid
response to the requirements of change, together with its desire for both
positive and responsible engagement in the Fourth Industrial Revolution,
Oman’s Vision 2040 considers education to be a fundamental pillar to
economic and social development, and as the main locomotive for achieving
national competencies in both scientific and technological empowerment
whilst also playing a central role in building a knowledge-based economy.
In preparation for dealing with the requirements of this stage, higher
educational institutions in the Sultanate must overcome challenges whilst
laying down the necessary plans and foundations to respond to the
demands of the Fourth Industrial Revolution and thereby achieve an
effective contribution in sculpting its features and making use of its
capabilities in their academic programs and research projects. Higher
educational institutions should also establish various events including
holding workshops, scientific meetings, and conferences that promote the
concept of the Fourth Industrial Revolution and its application in all fields.
From this standpoint, the University of Technology and Applied SciencesIbra is organizing a conference entitled “IR4 Era”.

Envision the role of the
higher educational
institutions in the IR4.

Highlight the role of IR4
as a factor for the
realization of
Oman Vision 2040.

Provide an interdisciplinary platform to
discuss the most recent innovations and
trends in the fields of IR4 by bringing
together academics, researchers,
industry and other stakeholders.

Emphasize the role of IR4
on the development of
various fields: education,
information technology,
business, engineering,
healthcare and others.

Scrutinize the challenges
that stand in the way of
establishing successful
executions of the Fourth
Industrial Revolution.

Prospective authors are kindly encouraged to contribute to and help shape the Conference
through submissions of their research abstracts (500 words) describing original results of
conceptual, constructive, empirical, experimental, or theoretical work in all areas of IR4 are
cordially invited to abstracts in any of the following themes:

Cybersecurity and the IR4

4IR technologies and
Immersive Solutions in
Power Generation and
Management, Water
Desalination, Agriculture,
Smart Cities & Logistics

Life Applications of IR4
technologies

Global Economy & Industry
in the age of IR4

IR4 and Financial Technology

Enhancing knowledge
management in the IR4 era

Exploring New Frontiers of
Entrepreneurship in IR4

IR4 Skills for Graduates:
opportunities and challenges

Artificial intelligence and
Education

Teaching and learning
in the IR4

Challenges facing
the successful
implementation of IR4.

The Poster Session is a virtual space for the students to present
and exhibit their creative and pioneering projects related to IR4
in the form of a Poster.
Students who are pursuing their studies in any discipline are
invited to participate. The Poster template is available for
downloading through the link:
https://ir4-era.ict.edu.om/Submit/RefNumber/ or by scanning
the QR Code.

The virtual exhibition is a space for companies dealing with IR4
related technologies to present their initiatives, products,
solutions and consultancy for academician, researchers, students
and industry.
Interested companies are invited to participate by completing the
form available through the link:
https://ir4-era.ict.edu.om/Registration/Company/ or by scanning
the QR Code.
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University of Technology and Applied Sciences - Ibra is one of the established
technical college in the Sultanate of Oman since 2001. The University believed that
all individuals, regardless of economic or social status, are entitled to be treated with
dignity and respect and should be provided with opportunities to develop their skills
and benefit the welfare of society.
Both technological and general education are essential parts of the UTAS-Ibra
curriculum, enabling students to develop self-awareness and social responsibility
necessary to successfully compete in their chosen occupational fields. The programs
offered by UTAS-Ibra are directed towards serving the needs of all individuals within
the community, as well as the needs of the community as a whole.
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إننا ندرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وقطاع ريادة األعمال ،السيما
المشاريع التي تقوم على االبتكار والذكاء
اإلصطناعي والتقنيات المتقدمة
السلطان هيثم بن طارق

"إن نطاق العولمة والثورات الصناعية لم يعد ينحصر في البعد
االقتصادي فقط ،بل تطور هذا النطاق بصورة متسارعة؛
ليشمل النواحي السياسية والثقافية واالجتماعية والسلوكية ،ومع
التأكيد

على

الحاجة

لنهج

التحديث

عصر العلم والتقنية المتقدمة"
)رؤية عمان  ٢٠٤٠ص )٢٤

واالندماج

في

عن المؤتمر
تعد الثوره الصناعيه الرابعة اليوم بما تتيحه من إمكانات علمية وتكنولوجية
هائلة أقوى محركات إحداث التغيير وخلق الفرص على مستوى العالم .تغيير ال
شك أنه يشمل كل مجاالت الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية ويصطحب معه سيل
من الفرص يستوجب اغتنامها وتحديات وجب رفعها .ومن منطلق اإليمان
الراسخ لدى السلطنة بضرورة اإلستجابة السريعة لمقتضيات التغيير واإلنخراط
اإليجابي والمسؤول في مسار رفع التحديات واإلستفادة القصوى من الفرص
التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة جاءت رؤية عمان  2040لتعتبر التعليم
الركيزة األساسية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والقاطرة الرئيسية لتحقيق
التمكين العلمي والتكنولوجي للكفاءات الوطنية و بناء إقتصاد المعرفة.
واستعدادا للتعامل مع مقتضيات هذه المرحلة ,وجب على مؤسسات التعليم
العالي في السلطنة رفع التحدي ووضع الخطط واألسس الالزمة لإلستجابة
لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق اإلسهام الفعال في نحت مالمحها و
اإلستفادة من مقدراتها وذلك من خالل حسن توطينها في البرامج األكاديمية
ووسائط التعليم والتعلم والمشاريع البحثية وأيضا من خالل إقامة الفعاليات
المختلفة لتعزيز مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في كافة المجاالت
بما في ذلك عقد الورش واللقاءات العلمية والمؤتمرات .ومن هذا المنطلق تنظم
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع إبراء مؤتمرها العلمي بعنوان "عصر
الثورة الصناعية الرابعة"

تصور دور مؤسسات التعليم
العالي في لثورة الصناعية.

توفير منصة متعددة التخصصات لمناقشة
أحدث االبتكارات واالتجاهات في مجاالت
الثورة الصناعية من خالل الجمع بين
األكاديميين والباحثين والصناعة وأصحاب
المصلحة اآلخرين.

التأكيد على دور الثورة
الصناعية في تطوير مختلف
المجاالت مثل  :التعليم
وتقنية المعلومات واألعمال
والهندسة والرعاية الصحية
وغيرها.

أهداف المؤتمر

تسليط الضوء على دور
الثورة الصناعية في تحقيق
رؤية عمان .٢٠٤٠

بحث التحديات التي تقف في
طريق نجاح تطبيقات الثورة
الصناعية الرابعة.

محاور المؤتمر
يشجع المؤتمر الباحثون على تقديم ملخصات أبحاثهم في المحاور التالية:

األمن السيبراني و الثورة
الصناعية.

تقنيات الثورة الصناعية
والتقنيات المتعلقة بتوليد الطاقة
وإدارتها وتحلية المياه
والزراعة والمدن الذكية
والخدمات اللوجستية.

تطبيقات الحياة لتقنيات الثورة
الصناعية.

االقتصاد العالمي والصناعة في
عصر الثورة الصناعية.

الثورة الصناعية والتقنيات
المالية.

تعزيز إدارة المعرفة في عصر
الثورة الصناعية.

استكشاف آفاق جديدة لريادة
األعمال في الثورة الصناعية.

مهارات الثورة الصناعية
للخريجين :الفرص والتحديات.

الذكاء االصطناعي والتعليم.

التدريس والتعلم في عصر
الثورة الصناعية.

التحديات التي تواجه التطبيق
الناجح ألدوات الثورة
الصناعية..

جلسة ملصقات الطلبة
جلسة ملصقات الطلبةهي مساحة افتراضية للطلبة لتقديم وعرض مشاريعهم
االبداعية والرائدة المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.
ندعو جميع الطلبة المنتسبين للمؤسسات التعليمية المختلفة
للمشاركة في هذه المساحة من خالل التسجيل في الرابط -:
https://ir4-era.ict.edu.om/Submit/RefNumber/
او عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة.

المعرض االفتراضي
الشركات الرائدة في الثورة الصناعية الرابعة
المعرض االفتراضي هو مساحة للشركات الرائدة في تقنيات الثورة الصناعية
الرابعة لتقديم مبادراتها ومنتجاتها والحلول المتوقعة واالستشارات المطلوبة
لالكاديميين والباحثين والطلبة والصناعة.
الشركات المهتمة مدعوة للمشاركة من خالل الرابط :
https://ir4-era.ict.edu.om/Registration/Company/
او عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة.

تواريخ مهمة
٢١

الموعد النهائي لتقديم نبذة
فبراير ٢٠٢١
مختصرة عن االوراق البحثية.

٢٨

إشعار قبول النبذة المختصرة
فبراير  ٢٠٢١لالوراق البحثية.

١٥

الموعد النهائي لتقديم االوراق البحثية
أبريل ٢٠٢١
كاملة

١٥

مايو ٢٠٢١

٢٥

مايو ٢٠٢١

٨

يونيو ٢٠٢١

تسليم االوراق البحثية.

إشعار قبول االوراق البحثية.

موعد المؤتمر.

عن الجامعة
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية  -إبراء هي واحدة من الكليات التقنية المنشأة في سلطنة عمان

منذ عام .2001
تؤمن الجامعة بأن جميع األفراد  ،بغض النظر عن وضعهم االقتصادي أو االجتماعي  ،يحق لهم أن
يعاملوا بكرامة واحترام ويجب أن تتاح لهم الفرص لتطوير مهاراتهم وإفادة المجتمع  ،ويعد كل من
التعليم التقني والتعليم العام جز ًءا أساسيًا من منهج الجامعة  ،مما يمكّن الطالب من تطوير الوعي
الذاتي والمسؤولية االجتماعية الالزمة للمنافسة بنجاح في المجاالت المهنية التي اختاروها،
وجميع لبرامج التي تقدمها موجهة نحو تلبية احتياجات جميع األفراد داخل المجتمع  ،فضال عن
احتياجات المجتمع ككل.

لجنة المؤتمر

اللجنة المنظمة:
د .عزة بنت أحمد المسكرية
رئيسة المؤتمر
االعضاء:
د .سامي غنيمي
د .ثرياء بنت خليفة الريامي
الفاضل .وهب بن سالم الحسيني
الفاضلة .فايزة بنت راشد الحارثية
د .حبيبة بنت محمد المغيرية
د .يوسف بن خميس المبسلي
د .فاطمة بنت ناصر الحارثية
د .غادنة بنت سليمان المسكرية
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