دعوة للمشاركة
الندوة الدولية
"النفاذ المفتوح والبحث العلمي  :نحو قيم جديدة"
تونس 72 – 72 ،نوفمبر 7102
التنظيم
تنظم وحدة البحث "المكتبة الرقمية والتراث" ،المعهد العالي للتوثيق ،جامعة منوبة ،تونس
بالتعاون مع
المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقني

تقديم الندوة
فيي الوقييل الييرف تعييرر فييل حركيية النحيياس المحتييوض بماياهبها اع يير واليير بي نو يا مي الن ييي فييي الييدو
المتقدمة نتيجة لاياسات اليد م لهيرا الحركية فيي كيج المجياتت ،ت تيزا يرا الحركية فيي بيداباتها فيي اليدو
النامية و اصة العربية واإلفربقية منها .و برجع دم انتشاه را الحركة لنقص و ي البياحيي الجيامعيي و
أصحاب القراه بأ مية النحاس المحتوض وتأثيرا في تحاي مرئية نتائي البحث وتطوبر منظومة البحث العلمي.
تهدر را الندوة الدولية إلى معالجة را النقائص م ال د م حركة النحاس المحتوض فيي العيالم و اصية فيي
بلييداننا الن امييية ،حيييث تاييعى إلييى طييرض موابيييع تتعلييق بأ ميتييل فييي تيمييي نتييائي البحييث العلمييي وتطييوبر
منظومتل ودوه المكتبات والمكتبييي فيي د يم يرا الحركية .كميا تطيرض اإلايكاليات المتعلقية باياسيات النحياس
المحتوض لى ماتوى المؤساات الجامعية والبحيية إبافة إلى رض تجاهب ملية في را المجا .
وتاعى الندوة إلى ّ
حث الباحيي لى ات تميام بالنحياس المحتيوض لتشيجيعهم ليى مزبيد اتنيدماا فيي يرا الينم
الجدبد م اتتصا العلمي .كما تهدر إلى تكوب القات تعاون وايبكات ايراكة بيي البياحيي مي م تلي
الدو للعمج لى مشاهبع مشتركة للنحاس المحتوض إلى المعلومات العلمية و التقنية.

محاور الندوة
 اعسس النظربة لحركة النحاس المحتوض و وامج نجاحل أو فشلل-

صوصيات اتتصا العلمي الرقمي و دوها في تطوبر حركة النحاس المحتوض

 دوه النحاس المحتوض في تطوبر البحث العلمي  :تجاهب ملية1

 اعسس اتقتصادبة للنحاس المحتوض للمعلومات العلمية و التقنية تأسيس سياسات النحاس المحتوض لى ماتوى المؤساات و الماتوى الوطني و الدولي تطوبر نظم النحاس المحتوض دا ج الجامعات و تقييمها  :تجاهب ملية دوه المكتبات و المكتبيي في النهوض بحركة النحاس المحتوض -النحاس المحتوض وحقوق المؤل

والنماسا الحدبية للنشر العلمي

 -اتتصا العلمي واع القيات والارقة اعدبية

الروزنامة
 51 -فيحرف  : 4152اإل الن

الندوة

  01ماهس  : 4152آ ر مو د إلهسا المات لصات  01أفريل  : 4102تأ ير مو د إهسا المات لصات  01أفربج  : 4152اإل طاه بقبو المات لصات  01جوبلية  : 4152آ ر مو د إلهسا النص الكامج للبحث-

 44سبتمبر  : 4152اإل طاه بقبو البحث

 42 – 42 -نوفمبر  : 4152انعقاد الندوة

المشاركة
بمك للباحيي تقدبم مقترحاتهم في اكج مات لصات مطولة ( 0-4صححات) سات صلة بمحياوه النيدوة فيي
مرحلة أوليى ،قبيج المو يد المحيدد أ يالا باللغية العربيية أو اتنكليزبية أو الحرنايية .وبجي اتبيا اإلهايادات
الييواهدة فييي موقييع النييدوة لييى الييراب  http://icoa2014.sciencesconf.orgومرا يياة ت ييمي نييوان
البحث ونص المات لص مع طرض إاكالية البحث و يرض المنهجيية المعتميدة بكاميج الوبيوض إبيافة إليى
تقدبم أ م نتائي البحيث وقائمية أوليية فيي المراجيع .وبكيون ملي المايت لص فيي صييغة  rtfأو  docxب ي
 times new romanوحجم  54مع تبا د ادف بي اعسطر.
و سيتم تقييم المات لصات م قبج بيرا مت صصيي بيم اللجنية العلميية وفيق معيابير الجيودة واعصيالة
وامو المحتيوى و القتيل بأ يدار ومحياوه الميؤتمر .وبعيد قبيو المايت لص بقيوم الباحيث ب هسيا الينص
الكامج للبحث حا الموا يد المحددة في هوزنامة الندوة ،و تجده اإلااهة إلى أن القبيو النهيائي بكيون بعيد
تقييم النص الكامج للبحث.

منسق الندوة
محمد ب هم ان ،المعهد العالي للتوثيق ،جامعة منوبة ،تونس
mbromdhane@yahoo.fr
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اللجنة العلمية
 -علوي الهاشمي ،جامعة البحرب

 ياسةةةين القر ةةةوري ،جامعييية الكيبييييبمونتربا  ،كندا.

 ميخائلةةةة بانةةةك زوري ةةةا ،كليييية العليييوماإلناييييييانية و اتجتما ييييييية ،جامعيييييية
زغرب ،كرواتيا.

 وحيد ةدورة ،المعهيد العيالي للتوثييق،جامعة منوبة ،تونس.

 محمةةةد بةةةن رم ةةةان ،المعهيييد العييياليللتوثيق ،جامعة منوبة ،تونس.

 جون كلود يةدون ،جامعية مونتربيا ،كندا.

 مختةةار بةةن هن ةدة ،جامعيية ميشييا دفمونتاني ،بوهدو  ،0فرناا.

 سةةةريدهار وتةةةا  ،المعهيييد المركيييزفللباتنة ابل اإلستوائية ،الهند.

 محمد منتصر بن سالمة ،كلية العلوم،جامعة المناه ،تونس

 سةةةةةةتيوان هارنةةةةةةارد ،كلييييييية العلييييييوماإلناانية ،جامعية الكيبيي بمونتربيا ،
كندا.

 شةاي دراع تةةاني بنة النيةةي ،جامعييةو ران ،الجزائر.
 كريسةةتين بةةارتو ،مركييز اتتصيياتتالعلمية المباارة ،فرناا.
 عيةد المجيةد بةوع ة ،جامعية الاييلطانقابوس ،سلطنة مان.
 عةةةة الةةةةدين بودربةةةةان ،معهييييد لييييمالمكتبييات والتوثيييق ،جامعيية قايينطينة
 ،4الجزائر.
 شةةةةريوة بو اسةةةةم ،الوحييييدة التدهببيييييةالجهوبيييية لييييى المعلومييييات العلمييييية
،ليون ،فرناا.
 حسةةان الشةةعياني ،جامعيية المنايييتير،الجمعييييية التوناييييية لونتروبولوجيييييا،
تونس.
 جيسةةةةةةالن شةةةةةةةارترون ،اعكادبمييييييييةالوطنيييية للحنيييون و الحيييرر ،المعهيييد
الوطني لتقنيات التوثيق ،فرناا.
 مجيةةةةد دحمةةةةان ،المكتبيييية الوطنييييية ،الجزائر.
 مامةةادو ديةةارا ،معهييد لييوم المكتبيياتواعهاي و التوثيق ،الانغا .
 رجاء فنيش ،المعهد العيالي للتوثييق،جامعة منوبة ،تونس.

 ن هةةةة بالخيةةةا  ،الجامعييية اعمربكييييةللقيادة ،الرباط ،المغرب.
 نعيمة جيةر ،جامعية الايلطان قيابوس،سلطنة مان.
 إيرينا كوشما ،اآلبحج ،أكرانيا. سةةةةةةلود محمةةةةةةود ،المعهييييييد العيييييياليللتوثيق ،جامعة منوبة ،تونس.
 سةةةةةةتيوان مةةةةةةود ،كلييييييية المعلوميييييياتوالتوثيق ،جامعة لبنان ،لبنان.
 عيةةد الةةرزام المقةةدمي ،كلييية الشييرقاعوسيييييي لتكنولوجيييييييا المعلومييييييات،
سلطنة مان.
 هيثةةةةار موريسةةةةون ،مدهسيييية لييييومالمعلومات ،جامعة أوتاوا ،كندا.
 ةةةةةارم الةةةةةورفلي ،المعهيييييد العييييياليللتوثيق ،جامعة منوبة ،تونس.
 أوليويي ساغنا ،معهد ليوم المكتبياتواعهاي و التوثيق ،الانغا .
 جةةةةةةون ميشةةةةةةا سةةةةةةا ن ،المدهسييييييةالمركزبة ،ليون ،فرناا.
 يامنةةة السةةاي  ،المعهييد العييالي لحنييونالمولتيمييييدبا بمنوبييية ،جامعييية منوبييية،
تونس.
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 شريف كامل شاهين ،جامعة القيا رة،مصر.

 جوهةةةاكيم شةةةوبوا  ،جامعييية ليييييج ،0فرناا.

 رونةةةةةي شةةةةةةنايدر المدهسييييية العلييييييياللتصرر بجيني  ،سوبارا.

 بنجامةةةةةان زابيل ةةةةةو ،معهيييييد العليييييوماتجتما ية بليبنز ،ألمانيا.

اللجنة التنظيمية
 بسةةةةةا عميةةةةةةرة ،المركييييييز الييييييوطنيالجامعي للتوثيق العلمي و التقني

 رجاء فنةيش ،المعهيد العيالي للتوثييق،جامعة منوبة

 صةةةةالد الةةةةدين بةةةةن علةةةةي ،المركييييزالييييوطني الجييييامعي للتوثيييييق العلمييييي
والتقني

 سهيل هويسة ،المعهد العالي للتوثيق،جامعة منوبة

 ش ري بةن رم ةان ،المركيز اليوطنيالجامعي للتوثيق العلمي و التقني
 هالةةة غوةةاري بةةن جميةةع ،كلييية العل يومبتونس ،جامعة تونس المناه
 إبةةةةراهيم بونحةةةةا  ،المعهييييد العيييياليللتوثيق ،جامعة منوبة
 ألوةةة شةةا ر ،المعهييد العييالي للتوثيييق،جامعة منوبة

 هةةةةةةدد حمةةةةةةدي ،المركييييييز الييييييوطنيالجامعي للتوثيق العلمي والتقني
 ةةةةةارم الةةةةةورفلي ،المعهيييييد العييييياليللتوثيق ،جامعة منوبة
 سةةةةامي الوسةةةةالتي ،المعهييييد العيييياليللتوثيق ،جامعة منوبة
 رشةةةةةيد ال غييةةةةةي ،المعهيييييد العييييياليللتوثيق ،جامعة منوبة.

 آمةةةةةا الشةةةةةملي ،المركيييييز اليييييوطنيالجامعي للتوثيق العلمي والتقني

نشر أعما الندوة
سيقع نشر النا ة الوهقية ع ما الندوة و تاليمها للمشاهكي و سيتولى المركز اليوطني الجيامعي للتوثييق
العلمي و التقني بتونس بنشر الصيغة اتلكترونية وإتاحتها في اكج محتوض.

رسو المشاركة
 الجامعيون و المهنيون  411 :دبناه  511 /بوهو  411 /دوته
 طلبة الماجاتير و الدكتوهاا  511 :دبناه  21 /بوهو  511 /دوته
و تشم ا رسومممو  :رسحضمموو م لمما رسالمممية رس ل م  ،رسحق بم وأع مميا رسنممةو  ،رمممتورح رسقةممو ووابم
رسغةرء.

ا تصا
لمزبد المعلومات بمكنكم زباهة موقع الندوة لى الراب http://icoa2014.sciencesconf.org :
أو اإلتصا ب :
 البربد اإللكتروني للندوة icoa2014@sciencesconf.org :
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 محمد ب هم ان mbromdhane@yahoo.fr :
 طاهق الوهفلي tarek_ouerfelli@yahoo.fr :
المعهد العالي للتوثيق ،
المرك الجامعي ،منوبة  ،4151تونس
الهات +45625615111 :
+45625611411
موقع الواب www.isd.rnu.tn :

المركةةة الةةةو ني الجةةةامعي للتوثيةةةق العلمةةةي و
التقني
الحاكس  :نهيييي منيييز بوهقيبييية  -5101تيييونس  -الجمهوهبييية
التوناية
موقع الواب www.cnudst.rnrt.tn :
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