
  

 رحلا لوصولل ثلاثلا +رعلا ىقتلملا
 م29-31/10/2022

 )ةحودلا تيقوت( جمانربلا
 

 28/10/2022 ةعمجلا
  م8.000-7.00 :)1( لمعلا ةشرو
 ةيدوعسلا– ةبيط ةعماج – ملعتلا رداصمو تامولعملا مسق | يقوسد ةزياف .د .أ :ةرادإ

 تاعدوتسملاو تابتكملا يف ةمخضلا تانايبلا
 ةيمقرلا

 

 [رشنلا نمؤم .د
 ةعماج – تامولعملا ةينقتو قئاثولاو تابتكملا مسق

 ةرهاقلا
https://us06web.zoom.us/j/81198343273 

 
 

 29/10/2022 تبسلا
 ص 11.30-10.30 :ةيحاتتفالا تuلكلا
 رطق - ةينطولا رطق ةبتكم | ناويك دمحم .أ : ةرادإ

 ميركلا نآرقلا
 رطق - ايلعلا تاساردلل ةحودلا دهعم سيئر | يدنفألا باهولا دبع  .د .أ

 ايلعلا تاساردلل ةحودلا دهعم - حنملاو ثاحبألا ةرادإ ريدم | بياح دئار .د
 رصم - ةفاقثلل ىلعألا سلجملا | يمزع ماشه  .د .أ
 ةيدوعسلا - ةينطولا دهف كلملا ةبتكم ريدم | لمازلا روصنم  .د .أ
 رطق – ةينطولا رطق ةبتكمل ةيذيفنتلا ةريدملا| نات مسوه .أ
  قارعلا -ةيرصنتسملا ةعماجلا -ةفرعملا ةينقتو تامولعملا مسق ؛ اوكأ | يلبرهشلا ماعنإ .د .أ

https://us06web.zoom.us/j/84925696174 
 

 ص 12.45 -11.30 : نويسيئرلا نوثدحتملا
 قارعلا - ةيرصنتسملا ةعماجلا -تامولعملاو تابتكملا مسق | ي�هزلا لالط  .د .أ :ةرادإ

 تاسسؤمو تايعمجل يلودلا داحتالا رود
 )IFLA( تامولعملا

 تامولعملل رحلا لوصولا زيزعت يف

 يرباجلا فيس .د
 ةنطلس -ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلك ةبتكم ريدم

 طسوألا قرشلل الفإ ةنجل وضع ؛نuع
 ةيمنتلا معد يف هرودو تامولعملل رحلا لوصولا
 ةمادتسملا

 نuيلس دحاولادبع بنيز .د
 بادالا ةيلك ةيرصنتسملا ةعماجلا يف يعماج ذاتسا
 ةلجم ريرحت ريدم ؛ ةفرعملا تاينقتو تامولعملا مسق

 قارعلا -ةيرصنتسملا بادآ
 يبلكألا يلع .د ةحوتفملا تانايبلا ةئيب زيزعت يف ةفشرألا



  

 - دوعس كلملا ةعماج - تابتكملا نوؤش ديمع دعاسم
 ةيدوعسلا

 لظ يف تامولعملا ملعل ةيجولونكتلا تاروطتلا
 رحلا لوصولا

 يحباور ة�خ .د
 رئازجلا - نودلخ نبا ةعماجب ةرضاحم ةذاتسأ

 لوصولا ةكرح يف اهرودو عاشملا عادبإلا صيخارت
 رحلا

 ميهاربإ نسحلا دمحم فافع .د
  ةذاتسأ ؛فلكملا ةيموقلا قئاثولا رادل ماعلا ©مألا
 نادوسلا – موطرخلا ةعماج - تامولعملاو تابتكملا

 
https://us06web.zoom.us/j/88547403900 

 
 
 م01.45 – 12.45 :تانايبلا ةرادإ
 نuع ةنطلس – سوباق ناطلسلا ةعماج – تامولعملا تاسارد مسق  |  يواصلا ديسلا .د .أ :ةرادإ

 مانكب نا»رك .د ةيثحبلا تانايبلا ةرادإ ططخ
 ةعماج – تامولعملا ةينقتو قئاثولاو تابتكملا مسق

 رصم - ةرهاقلا
 يوضم نيدلا حالص دمحم .د يملعلا ثحبلا ةدئافل ةيثحبلا تانايبلا ةرادإ

– ®دب ةحصلا ةئيه - تانايبلاو تاساردلاو ثوحبلا ةرادإ
 تارامإلا

 :يملاعلا يركفلا جاتنإلا يف ةيثحبلا تانايبلا ةرادإ
 اًجذو° سبوكس تانايب ةدعاق

 طسابلادبع �هس .د .أ
 رصم – فيوس ينب ةعماج – تامولعملا مولع مسق

https://us06web.zoom.us/j/84340526147 
 
 2.45 -01.45 :ةحوتفملا ةيميلعتلا رداصملا
 ندرألا - ةيقيبطتلا ءاقلبلا ةعماج- ةيلاع ة�مالا ةيلكب تامولعملاو تابتكملا مسق  |  يريودلا نودلخ .د :ةرادإ

 عيراشم يف  ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا ةيمهأ
 نم ضعب رظن ةهجو نم :دعُب نع ميلعتلا
 ةيبيللا تاعماجلاب ©ي»داكألا

 نازيب قداصلا نانح .د.أ
 تاساردلل ةيبيللا ةي»داكألا - تامولعملا ملع يف ذاتسأ

 ايبيل -ايلعلا
 نع ميلعتلا معد يف ةفرعملل ةرحلا ةحاتإلا رود
 ١٩- ديفوك ةحئاج ءانثأ دعب

 ناضمر نا»إ د
 ةيمقرلا تابتكملاب صصختمو تامولعملا ملع يف ثحاب

 رصم -
 تابتكم يفةيمقرلا تاعدوتسملا تاماهسإ
 ةيميلعتلا ةيلمعلا معد يف ةيوبرتلا تاسسؤملا

 يضاقلا دايز رون
 ةرازو -يمقرلا يوبرتلا عدوتسملا عورشم قسنم

 ايروس - ةيبرتلا



  

 تاذ ¼ورتكلالا ميلعتلا تاصنمو جمارب  تاقيبطت
 ةيميلعتلا ةموظنملا يف اهتيلعافو رحلا لوصولا
 ةيليلحت ةسارد :19ديفوك ةحئاج دعب

 هبردبع يرمع نمحرلادبع اينار .د
 رصم - ةيفونملا ةعماج - تامولعملاو تابتكملا سردم

 ناويك نيدباعلا نيز دمحم
 رطق - ةينطولا رطق ةبتكم

https://us06web.zoom.us/j/82834477570 
 

 م9.15-8.15 :)2( لمعلا ةشرو
 -ىلوألا ةيرصملا ةيؤرلا ةسسؤم ريدمو سسؤم ؛تامولعملاو تابتكملا مظن يراشتسا | ¼ابلزلا دمحم .أ :ةرادإ

 رصم
 مانكب نا»راك .د OJSرحلا لوصولل اقفو ةحاتملا تايرودلا ةرادإ مظن

 ةعماج – تامولعملا ةينقتو قئاثولاو تابتكملا مسق
 رصم - ةرهاقلا

https://us06web.zoom.us/j/87520602706 
  



  

 30/10/2022 دحألا
 

 ص11.30-10.30 :)1( تايرودلل ةينطولا تاصنملا
 تيوكلا - ةينطولا تيوكلا ةبتكم  | باهولادبع لمأ .د :ةرادإ

 هتأشن : ةيقارعلا ةي»داكألا تالجملا عدوتسم
 هروطتو

 [ايبلا ةزئاف .د.أ
 قيثوتلاو تابتكملاو تامولعملا يصاصتخا ةيعمج سيئر

 قارعلا - ةيقارعلا
 تالجم ؛رحلا لوصولا تايرود يف ةحاتإلاو رشنلا

 اجذو°أ قشمد ةعماج
  سنوي وبأ دهع .د.أ

 قشمد ةعماج تالجم ةريدم
  فاسعلا �بع .د.م.أ

 سيئر ؛قشمد ةعماج يف تامولعملاو تابتكملا مسق
 ايروس - تامولعملا ملعل ةيروسلا ةلجملا ريرحت

 لوصولا ءوض يف ةيبرعلا ةيملعلا تايرودلا تاصنم
 رحلا

 ة�مس يرياشق .د
 رئازجلا -2ةديلبلا يلع يسينول ةعماج

https://us06web.zoom.us/j/83618338114 
 
 م12.45-ص11.30 :)2( تايرودلل ةينطولا تاصنملا
 - ةيقيبطتلا ءاقلبلا ةعماج يف يمقرلا مالعإلا و تامولعملا و تابتكملا مسق سيئر  | تاكيرولا ءuسأ .د :ةرادإ
 ندرألا

 -يزاغنب ةعماجب ةيملعلا تايرودلل رحلا لوصولا
 ايبيل

 ليضفلا ةجيدخ
 ايبيل - يزاغنب ةعماج – تامولعملاو تابتكملا مسق

 اهرودو ةيملعلا تايرودلا ةحاتإل ةينطولا تاصنملا
 رحلا لوصولا زيزعت يف

 حالص ءادهإ .د
 ةعماج – تامولعملا ةينقتو قئاثولاو تابتكملا مسق

 رصم - ةرهاقلا
 تاعدوتسملا يف ةيبرعلا تايرودلا تالاقم اتاداتيم
 اًجذو° سرجنوكلا ةبتكم عدوتسم :ةيبرغلا

 يرصملا ن»أ
 ةدحتملا تايالولا - تامولعملاو تابتكملا يراشتسا

  ءوض يف ةيملعلا تالجملا رشنل ةيبرعلا تاصنملا
 اجذو°أ قارعلا ،رصم ،رئازجلا ؛رحلا لوصولا

 ديزوب نب ة�جه .د
 تابتكملا ملع مسق -"ب" مسق ةدعاسم ةذاتسأ

 رئازجلا - 2 رئازجلا ةعماج  .قيثوتلاو
https://us06web.zoom.us/j/89379666502 

 

 م1.45-12.45 :ةيتامولعملا ةفاقثلا
 سنوت - قيثوتلل ىلعألا دهعملا  | ¼دملا ةنمآ .د :ةرادإ

 ليقع وبأ باحر ةيثحبلا تانايبلا ةرادإل ةيفيقثتلا جماربلا
 رصم - ناوسأ ةعماج – هاروتكد ةثحاب

 ميهافم رحلا لوصولا و ةيتامولعملا ةفاقثلا
 ةدضاعتم

 يحازلا ةيمس .د



  

 مولعلا ةيلك - تابتكملا ملع مسق -)أ (ةرضاحم ةذاتسأ
 - ةبانع راتخم يجاب ةعماج - ةيعuتجالاو ةيناسنإلا

 رئازجلا
 تانايبلا ةرادإ لاجم يف ©بردملا بيردتو بيردتلا
 مولعلا يف ®رعلا سلجملا دوهج ؛ةيثحبلا
 اًجذو° ةيعuتجالا

 جارف نمحرلادبع .د.أ
 رصم - فيوس ينب ةعماج – تامولعملا مولع مسق

https://us06web.zoom.us/j/84275486392 
 
 

 م3.00-1.45 :©ثحابلا تاهاجتاو يملعلا لاصتالا
 ةرهاقلا ةعماج – تامولعملا ةينقتو قئاثولاو تابتكملا مسق  | يبلحلا دلاخ .د .أ :ةرادإ

 :ةيملعلا ةيصوتلاو مييقتلل ةحوتفم ةصنم وحن
 سكيرتمربيب ةصنم عورشم

 ويثرك ميهاربإ
 تامولعملا ةدحو يف ثحاب

 ايكرت - تاساردلاو ثوحبلل ددجملا زكرم
 لظ يف ©يرئازجلا ةذتاسألل ةيملعلا تاسرuملا
 ةعماجب ةيناديم ةسارد :حوتفملا يملعلا لاصتالا
 1 رئازجلا هدخ نب فسوي نب

  ءuسأ ليوط .د
  رئازجلا – ةبانع راتخم يجاب ةعماجب ةرضاحم ةذاتسأ

 تابساحلا ةيلكب سيردتلا ةئيه ءاضعأ مادختسا
 رحلا لوصولا رداصمل مويفلا ةعماجب تامولعملاو

 يدوعس ¼امأ
 - مويفلا ةعماج -تامولعملاو تابساحلا ةيلك ةبتكم

 رصم
 رداصم وحن رصم يف ©يعارزلا ©ثحابلا تاهاجتا
   رحلا لوصولا

 تافرع ةدuح .د
 - ةيفونملاب رهزألا ةعماج -تامولعملاو تابتكملا مسق

 رصم
https://us06web.zoom.us/j/82170641496 

 
 م4.30-03.00 :حوتفملا ملعلا
 رئازجلا – ةياجب ةعماج ؛  DOAJ ةصنÌ ريرحت ريدم لماهلب لماك .د .أ :ةرادإ

 ¼uيلس ايرث حوتفملا ملعلا تاسايس
 زكرملاب ةينورتكلإلا دراوملا دضاعت ةحلصم ةلوؤسم

 برغملا – ينقتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا
 يقوسد ةزياف .د .أ حوتفملا ملعلاو يملعلا ثحبلا تايقالخأ

– ةبيط ةعماج – ملعتلا رداصمو تامولعملا مسق
 ةيدوعسلا

 ينطولا زكرملا ةبرجت : حوتفملا ملعلا تايلآ
 سنوت-ينقتلاو يملعلا قيثوتلل يعماجلا

 ناضمر نب يركش .د
 - ينقتلا و يملعلا قيثوتلل يعماجلا ينطولا زكرملا

 سنوت



  

Global trends in Open Science:a developing 
región perspective 

Pablo Vommaro, Laura Rovelli& Dominique Babini- 
Argentina 

Beyond Open Access: The role of the Qatar 
National Library in Supporting Open Science 

Dr. Alwaleed Alkhaja  
Senior Intellectual Property Librarian - Qatar 

https://us06web.zoom.us/j/89122005392 
 
 

 
 م9.15-8.15 : )3( لمعلا ةشرو
 دوعس كلملا ةعماج – تامولعملا ملع مسق | يرهزلا دعس .د :ةرادإ

 ةيسسؤملا ةيمقرلا تاعدوتسملاءانبل ةئشانلا تاينقتلا
 ددعتم لوصولا رح ىوتحملاةرادإ يف ةمدختسملا
 ®رعلا çاعلاب تاغللا

 فيرشلا دمحم دوعسم /م
 فسوي دمحم مالسلادبع /م

 فيرشلا يلع ةيطع /م
 فراعملا ةينقت ةسسؤم

https://us06web.zoom.us/j/87586443209 
 

  



  

 ©نثالا
 

 ص11.30-10.30 :)1( ةيمقرلا تاعدوتسملا
 تيوكلا - ةيساسألا ةيبرتلا ةيلك - تامولعملا تاسارد مسق |  دومحلا ةلهن .د .أ :ةرادإ

 تاعدوتسملا ©كé يف ةèادلا تافرعملا رود
 FAIR ئدابم قيقحت نم ةيمقرلا

 ةيدان يليعuس.أ
 -قيثوتلاو تابتكملا ملع مسق يف ةيعماج ةذاتسأ

 رئازجلا -ةماعنوب يلاليجلا ةعماج
 ؛ةحوتفملا رداصملا لاجم يف نuع ةنطلس ةبرجت
 اجذو° )عاعش( ¼uعلا يثحبلا عدوتسملا

 يدابلا ديلو
 نuع ةنطلس - نuع سلجم ةبتكم ريدم

 شاطبلا �نم
 ةينuعلا ةيضارتفالا ةيملعلا ةبتكملا عورشم ريدم 

 نuع ةنطلس - )رداصم(
 ؛ايلعلا تاساردلل ةحودلا دهعمل يمقرلا عدوتسملا

 ةيبيرجت ةسارد
 نارهز مالسإ

 رطق - ايلعلا تاساردلل ةحودلا دهعم
https://us06web.zoom.us/j/82597134540 

 
 ص12.30-11.30 :)2( ةيمقرلا تاعدوتسملا
 يديسب سبايلا يلاليج ةعماجب ةيعuتجالاو ةيناسنالا مولعلا ةيلك - )ب( رضاحم ذاتسأ |  شومد ةماسأ .د .أ :ةرادإ
 رئازجلا - سابعلب

 ةيمقرلا تاعدوتسملا ريوطتو معد عيراشم
 رحلا لوصولا تاعدوتسمل داحتإ وحن ؛ةيتاسسؤملا
 DZCOAR رئازجلاب

 يروباب نسحأ .د
 شونكع ليبن .د .أ

 رئازجلا -2 ةنيطنسق يرهم ديمحلا دبع ةعماج
 ةعماجل يمقرلا عدوتسملا :رحلا لوصولا تاعدوتسم
ً اجذو°أ رطق

 هللادبعلا نسح ةشئاع
 رطق ةعماجب ةفشرألاو يمقرلا عدوتسملا مسق سيئر

 رطق -
 ةكرح ليعفت يف ةيتاسسؤملا تاعدوتسملا رود
 ةعماجب ةيناديم ةسارد :ةفرعملل رحلا لوصولا
 ةركسب

 ةكز نب ماسو.د
 رئازجلا - ةملاق ةعماج

 ناشرط نانح
 رئازجلا -1ةنتاب ةعماج 

https://us06web.zoom.us/j/87457296758 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 م1.45-ص12.30 :تامولعملا تاسسؤمو تافيشرألاو تابتكملا رود
 ةيدوعسلا - لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج - تامولعملاو تابتكملا مسقب رضاحم |  ميلساب ءانه .أ : ةرادإ

 يعفايلا دولخ ةصاخلا تاعومجملاو فيشرألا ؛ةرحلا ةحاتإلا
 رطق ةعماجب ديلجتلاو ةزيمملا تاعومجملا مسق سيئر

 رطق -
 ؛ةيمالسإلا ةيبرعلا تاطوطخملل رحلا لوصولا

 اًجذو°أ يمالسإلا ثارتلل ناقرفلا ةسسؤم
 دمحمأ يالوم .د .أ
 رئازجلا - راردأ ةعماج

 ةكرح  معد يف حوتفملا يملعلا لاصتالا رود
 ةعماجةبتكم ؛ةيمقرلا تامولعملل رحلا لوصولا

 اجذو°أ ةبانع

 ةشئاع فيسم.د
 ةيدان ىحي نب.د

 راتخم يجاب ةعماجب ةيقئاثولا مولعلاو تابتكملا مسق
 رئازجلا - ةبانع

 حاتفنالا رصع يف تافيشرألل يمقرلا لوحتلا
 تايدحتلا - تابلطتملا ؛[امولعملا

 هللا داج نسح دمحم .د
 رصم – تاعماجلل ىلعألا سلجملا

 
https://us06web.zoom.us/j/84893594948 

 

 م2.00-1.45 :تايصوتلاو ةيماتخلا ةسلجلا
  ايروس - قشمد ةعماج يف تامولعملاو تابتكملا مسق ؛اوكأ | فاسعلا �بع .د.م.أ :ةرادإ

 رطق - ايلعلا تاساردلل ةحودلا دهعم – نارهز مالسإ .أ
 رصم – فيوس ينب ةعماج – تامولعملا مولع مسق ؛اوكأ | جارف نمحرلادبع .د.أ

https://us06web.zoom.us/j/85792270865 
 

 


