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 :إشكالية امللتقى الوطين
يٍ ادلىاػُغ انجحضُخ اجلذَذح، انيت ثزسد يغ سَبدح  انزلًُخ انجحضُخ اذلىَخ طُبػخَُؼذ يىػىع 

 Researcher نهجبحش انزلًُخ اذلىَخوَمظذ دبفهىو  ،انزذاخم ثني انجحش انؼهًٍ وانجُئخ انزلًُخ

Digital Identity األكبدميُخ انزلًُخ )ػهً يظزىي انجُئخ اإلنكززوَُخ/ اإلَززَذ( اخلظبئض، مجهخ 

ادلؼهىيبد وانجُبَبد انشخظُخ واألكبدميُخ ادلشكهخ نظريرّ انذارُخ )اإلطى ، ادلزؼًُخ رلًىع انفزَذح

انكبيم، انذونخ، انزخظض األكبدميٍ انذلُك، انشهبداد انؼهًُخ، انزرجخ انىظُفُخ، ادلؤطظخ ادلظزخذيخ، 

 جبحضنيان يٍ غريِ ػٍ ِمتُش انيت االْزًبيبد انجحضُخ، انُشبطبد انؼهًُخ واألكبدميُخ، اِفبق انؼهًُخ(،

 رظبػذ انيت زلًُخان األكبدميُخ ادلُظبديٍ  يف ختظظّ األكبدميٍ، يٍ خالل االَزًبء نىاحذح أو أكضز

، انيت رزجبٍَ طجُؼزهب، ثني: زلزكبد انجحش اإلنكززوَُخ؛ ويىالغ انزىاطم اذلىَخ ْذِ طُبػخ ػهً

 ميكٍ رظًُخ انجؼغ يُهب:االعزًبػٍ، ويىالغ انظري انذارُخ؛ وادلذوَبد؛ وانظفحبد انشخظٍ، وانيت 

Research Gate - Academia.edu -Google Scholar - Open Researcher and Contributor ID 

(ORCID)  - Scopus ID  - Scopus ID - Arab Research ID (ARID) - Mendeley - Publons- 

WordPress. 

 رلًٍ ٍفَؼزخالل يهف ررظًح اذلىَخ انزلًُخ نهجبحش نّ ثأٌ َكىٌ نّ رظغُم إنكززوين يٍ 

، كًب انؼهًٍ إَزبعهى َشز( يكىٌ يٍ حزوف وأرلبو، متكُّ يٍ رىطُغ يذي  (Researcher IDصبثذ ودائى

رؼًٍ نّ رفغ رظُُفّ األكبدميٍ ثني انجبحضني، ورظُُف اجلهخ األكبدميُخ )عبيؼخ/يزكش حبش( انيت 

 انيت (H-Index) انزأصري /يؼبيالدؤشِّزادُيَُزًٍ إنُهب ػًٍ َظى رظُُف اجلبيؼبد انؼبدلُخ، يٍ خالل 

واألكبدميُخ يف رلبل ختظظّ األكبدميٍ انذلُك ػهً  انؼهًُخ خ ورأصري انجبحشيكبَو حغى رؼكض

 حظبهبب طزَمخ ختزهفيؼبَري،  ػهً يجًُُخ ،يظزىي اجلبيؼبد/ ادلزاكش انجحضُخ يف دونزّ، ويف انؼبمل ككم

انجبحضني  اطزفبدح ودرعخ كًب وكُفب، انؼهًٍ إَزبعّ، رظزهذف رمُُى أخزي إىل حبضُخ يُظخ يٍ

 ػذد، يٍ خالل حظبة وأحببصهى دراطبهتى يف كًزاعغ اإلَزبط ذلذا يذي رىظُفهىو يُهب، اِخزٍَ

، ولُبص ػذد اإلطزشهبداد، دبب َظبْى يف رضًني سلزعبد ادلزيىلخ انؼبدلُخ اجملالد يف ادلُشىرح األحببس

  .ٍ وسَبدح عىدهتبانجحش انؼهً

 تنظيم امللتقى الوطين:ف اهدأ
  ، ودراطخ كُفُبد رشكههب، ورطىرْب.انزلًُخ انجحضُخ انزؼزَف دبفهىو اذلىَخ -1

األكبدميٍ، وػزورهتب انمظىي  نهجبحشخ اذلىَخ انزلًُخ انجحضُخ ثبنُظجخ أمهُانزشذَذ ػهً  -2

 ثبنُظجخ نهغبيؼبد وادلزاكش انجحضُخ احلكىيُخ وغري احلكىيُخ، انذونُخ وانىطُُخ.

انزؼزَف دبخزهف ادلُظبد األكبدميُخ انزلًُخ، انيت َفززع ثبنجبحش األكبدميٍ أٌ َكىٌ نّ فُّ  -3

 ْىَخ رلًُخ ثئَشبء حظبة إنكززوين، يٍ ثُُهب ػهً اخلظىص:
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بد ثُبء ْىَزّ انزلًُخ ػهً سلزهف ادلُظبد األكبدميُخ كُفُمتكني انجبحش األكبدميٍ يٍ  -4

  .ْىَزهى انزلًُخ ورزلُخ رطىَز ُخ يهبراد انجبحضني يفرًُ، وانؼًم ػهً انزحكى هببو اإلنكززوَُخ،

 امللتقى الوطينحماور 
 احملور األول: دور البيئة الرقنية يف تثنني خمرجات البحث العلني.

 احملور الثاني: ماهية اهلوية الرقنية للباحث. 
احملور الثالث: املنصات البحثية الرقنية وضرورة تكوين الباحث يف كيفيات بناء وإدارة وتوظيف وتطوير هويته الرقنية 

 عليها. 
 احملور الرابع: أطر وأدوات محاية اهلوية الرقنية للباحث.

 اللجنة العلمية امللتقى الوطين

 هذٌر جاهعت بسكرة. -  أحوذ بىطرفاٌت األستار الذكتىرالرئٍس الشرفً: 

 عوٍــــذ الكلٍــــت.  -  عبذ الرؤوف دبابش األستار الذكتىر :الوشرف العام

 .هذٌر هخبر االجتهاد القضائً -  عبذ الحلٍن بن هشري أ.د: رئٍس الولتقى

 الذكتـــــــىرة ســـــــاهٍت ٌتــــــــــىجً . : للولتقىرئٍس اللجنت العلوٍت 

 امللتقى الوطينشروط املشاركة يف 

 .جيت أٌ َكىٌ انؼًم حبضب لبَىَُب أطُال غري يُمىل وال يُشىر يٍ لجم -

 أدَبِ.ال َمجم انجحش إال ثؼذ إرطبنّ كبيال وفمب جلذول ادلىاػُذ  -

يغ ػزورح ارفبق يهخض ثهغخ ادلمبل وانهغخ  .نغخ ادلهزمً انؼزثُخ أو انفزَظُخ أو اإلجنهُشَخ -

 االجنهُشَخ.

 نهغبد األعُجُخ. Times new roman 41نهؼزثُخ أو  Simlified Arabic 43ركزت ادلذاخالد خبط  -

 َزى انزهًُش وإَزاد ادلظبدر وادلزاعغ يف هنبَخ كم طفحخ وثشكم كبيم ودلُك. -

 .دلُمخ 44ويف كم األحىال يذح انؼزع ال رزؼذي  طفحخ، 14 رزؼذي انجحىس أٌ ال -

، ػهً أَّ ال رربيظ أٌ يذاخهخ إال ثؼذ إرطبل انُض 1112 عبَفٍ 41جم رزطم ادلذاخالد كبيهخ ل -

 .انكبيم

 .1112 فُفزٌ 14ادلشبركخ: لجىل ربرَخ إرطبل دػىاد  -

 مجُغ ادلزاطالد ركىٌ ػهً انربَذ اإلنكززوين: -

colloque.droit.biskra@gmail.com 
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