
 

 

 

  
 

 
 20/07/2019و 19/ لبنان:  طرابلس

 

تحت رعاية االتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ينظم مركز جيل البحث 

في لبنان طرابلس بمدينة  2019يوليو  20و 19العلمي يومي 

 ".للبحث العلميالثاني  السنويالدولي الملتقى "

ويهدف هذا الملتقى إلى خلق أرضية مشتركة للحوار وتبادل الخبرات بين 

يز أواصر التعاون بين أسرة تحرير مجالت المركز الباحثين بشكل دوري وتعز

مع باقي المجالت المتخصصة وتكثيف الجهود لتنشيط حركة الكتابة 

واإلسهام في إثراء المكتبات بالدراسات والبحوث األصلية في المواضيع 

والقضايا المعاصرة من أجل رفع مستوى البحث العلمي في الوطن 

 العربي.

"الخصوصية في مجتمع السنة موضوع  ولقد اخترنا لملتقى هذه

نظرا لما يثير هذا الموضوع من اشكاليات مرتبطة بالتطور المعلوماتية" 

التكنولوجي وما فرضه من أنماط جديدة من التواصل والتعامل على 

الشبكة العنكبوتية،  عرضت الحياة الخاصة لألفراد ومن حولهم لالنتهاك 

فراد أنفسهم، كما هددت سرية من قبل الغير أو من قبل هؤوالء األ

 :التالية األساسيةبياناتهم، وذلك وفق المحاور 

اإلطار التاريخي والمفاهيمي للخصوصية وللمجتمع  األول: المحور

 .المعلوماتي

 .التحوالت االجتماعية في عصر المعلوماتية المحور الثاني:

 .التحديات التي تواجه الخصوصية في مجتمع المعلوماتية المحور الثالث:

 .اإلجتماعيالخصوصية في ضوء اإلعالم   المحور الرابع: 

اإلطار القانوني الدولي والداخلي لحماية الخصوصية   المحور الخامس:

 .على اإلنترنت

  

بورقة بحثية تلتزم بالمنهجية العلمية والمعايير يمكن التسجيل للمشاركة 

مختصرة تثير اشكاليات ونقاط بمداخلة  أوالمحددة في هذه المطوية  

حضور لالتسجيل لو مرتبطة بمحاور الملتقى تدرج ضمن برنامج الجلسات أ

  :الورشاتالجلسات و

في حال المشاركة ببحث مقبول للنشر: يحصل المشارك)ة( على  •

 .مشاركة ونشرشهادة 

في حال عدم استيفاء البحث لشروط النشر تحول المشاركة إلى  •

 .مداخلة: ويحصل المشارك)ة( على شهادة مشاركة

في حال المشاركة بالحضور فقط: يحصل المشارك)ة( على شهادة  •

   حضور.

  وأاّل يكون قد أن يكون البحث في أحد المحاور األساسية للملتقى

سبقت المشاركة به في ندوات أو مؤتمرات أو تم تقديمه للّنشر من 

 قبل؛

  يجب مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في كتابة البحث، وأن يتمّيز

 باألصالة والجّدية في الّتحليل؛

 تقبل البحوث الفردية فقط. 

 ع البحث العربية، اإلنجليزية أو الفرنسية، ويقّدم م تقدم البحوث باللغة

 .أسطر بلغة غير لغة البحث 10ملخص ال يتجاوز 

 ( صفحًة حجم20أال يتجاوز البحث عشرين ) (A4)  شاملًة المراجع

 والمالحق؛

 تكتب البحوث على برنامج (MICROSOFT WORD) بخط 

Traditional Arabic  بالنسبة لمتن المداخالت باللغة العربية،  14حجم

 12بحجم Time new Roman بالنسبة للهوامش، وبخـــط 11و

بالنسبة  10للمداخالت باللغة األجنبية بالنسبة للمتن وبحجم 

 للهوامش؛

  وضع الهوامش والتعليقات آليًا في نهاية كل صفحة، والمراجع

 .والفهارس والمالحق في نهاية البحث

  :ترسل الملخصات حصرّيا علىconferences@jilrc.com 

  اللجنة العلمية للمركزتخضع األبحاث للتحكيم من قبل. 

 في سلسلة مركز جيل البحث العلمي ألعمال  تنشر األبحاث المقبولة

 . (ISSN 2409-3963)المؤتمرات 

ي حال قبول البحث للنش  
 
ط إلدراجه  ف ضمن   يشتر

 عمال والحصول عىل شهادة مشاركة ونش  ال كتاب 

  حضور الباحث فعالياته
 

النشر تحول المشاركة إلى في حال عدم استيفاء البحث لشروط 

 مداخلة تعرض  خالل الجلسات ويحصل الباحث على شهادة مشاركة.

 

 ال تتحمل الجهات المنظمة تكاليف التنقل وإقامة المشاركي   
ا عىل: 

ّ
 conferences@jilrc.comترسل استمارة التسجيل حرصي

ي الموقع
 
 استمارة وتفاصيل التسجيل متوفرة ف

www.jilrc.com 

 


