
  

: أعضاء اللجنة العلمية 
 (حامعت جيزي وظو) ،ظواًمُت ضؿُس (2حامعت ػطُف)بلمامي عمط -

مت /  م هٍط ( 2حامعت ػطُف)،  بىهُاف عبس الطظاق (حامعت ؤلاماضاث)هٍط

 (حامعت عىابت)،الـازلي هىضالسًً    (حامعت جطىان)هعهت الخلسي / أ

ىؾ مبرون  ، (2حامعت ػطُف)بً الـُر هىضالسًً  ( 2حامعتػطُف)بً ٍظ

س / ز  (حامعت بىمطزاغ)، حؼاًً ػامُت  (  2حامعت ػطُف)ضوابح فٍط

ع   (حامعت عىابت)، كازضي عبس املجُس  (حامعت اإلاؼُلت)بىدطق عبس العٍع

( 2حامعت ػطُف)، بىدالفت فُلل   (حامعت الىعامت)بطاهُمي ػهام   - 

( 2حامعت ػطُف )، وىػام أمُىت (حامعت ػطاث اإلاغطب)أوىض ػمُت  -  

( 2حامعت ػطُف)كىىفي وػُلت  ،   (2حامعت ػطُف)معيزةضها  - 

( 2حامعت ػطُف)، عماضوؾ ػميرة   (ػعُسة)بً عِس ى أحمس  -  

 (حامعت فاغ اإلاغطب)،ظهير وعُم  (   2حامعت ػطُف)ظضوق هىاٌ -  

 حامعت ػطاث)، أوىض ػمُت  (حامعت وحسة اإلاغطب)هىضالسًً الىهاوي -  

 (.2حامعت ػطُف ) ، بلععام مبرون(اإلاغطب

 

 خليلي سهام، :لجىة التىظيم رئيس :  التىظيمية للملتقىاللجىة

 بن سيذهم حورية 

، جميع أعضاء املخبر - 

 :الذيباجة

ئن الالتزام بومان حماًت هظام اإلاعلىماث ٌـيل حجط 

عاث الحسًثت اإلاخعللت بحماًت اإلاعطُاث الخاكت  ت في الدـَط العاٍو

خميز هصا الالتزام بطابع الاظزواحُت فُخعلم ألامط  لألشخاق، ٍو

ت للمعطُاث املجمعت والحلٌى زون ػهىلت  بساًت في همان الؼٍط

الىلىج والىكٌى ئليها مً كبل ألاشخاق غير اإلالطح لهم الاطالع 

عليها، هما ًخعلم ألامط مً حهت أدطي بىجاعت هصه اإلاعطُاث ، 

بمعنى كُمت اإلاعلىماث الشخلُت اإلاعالجت، زكتها، صحتها، 

طها مً دالٌ اإلاعالجت  .وجحُُنها وعسم جحٍى

وللس أزطث الخىىىلىحُا الحسًثت هثيرا في هم اإلاعطُاث 

اإلاخساٌو عبر املجخمع الافتراض ي مع اظزًاز حجم ألادطاض 

املحُطت بها، وبغطن حماًت الحُاة الخاكت وهى حم زػخىضي 

عاث، كامذ هصه ألاديرة بدبني  مىفٌى لسي حمُع الدـَط

جلىُاث داكت جىفل حماًت اإلاعطُاث شاث الطابع الشخص ي ، 

وامخساز لحماًت حم الاوؼان في الحُاة الخاكت، مع العلم أهه 

. لِؽ ول اإلاعطُاث الخاكت جخعلم بالحم في الحُاة الخاكت

خه ومللحخه في  ئن حم الفطز في الاحخفاظ بؼٍط

هـف حُاجه الخاكت لُخمخع بثماض هصا الىـف كس ال ًيىن 

ت  فُه جىاكى للىهلت ألاولى، لىً وباعخباض أن الاحخفاظ بؼٍط

اإلاعلىماث حم للفطز وحم الىـف عنها هى أًوا حم له، ئال 

أن هىان احخماٌ أن ًخم اػخغالٌ اإلاعلىماث اإلاعطاة طىعا مً 

كبل ألافطاز ألغطان غير جلً التي أعطُذ ألحلها وهى ما ًمثل 

اهتهاوا لحطمت الفطز في بُاهاجه الشخلُت، ومً هصا اإلاىطلم وان 

عاث الخلسي بالخىظُم لؼبل وئحطاءاث  لعاما على الدـَط

الحلٌى على اإلاعطُاث التي جخميز بطابع شخص ي، وهصا 

الىػائل والططق التي ًخم فيها اػخعمالها مً كبل الغير الصي 

. كس ًطلبها إلحطاءاث معامالث معُىت ولغاًاث محسزة مؼبلا

 10 اإلاإضخ في 07-18 وللس اعخمس اإلاـطع الجعائطي اللاهىن ضكم 

 واإلاخعلم بحماًت ألاشخاق الطبُعُت في مجاٌ 2018ًىهُى 

معالجت اإلاعطُاث شاث الطابع الشخص ي مىاهبا به الخطىضاث 

التي أحسزتها الخىىىلىحُاث الحسًثت، حُث أن أغلب 

ر  عاث ممازلت وكبل هصا الخاٍض عاث اإلالاضهت جبيذ حـَط الدـَط

بىثير هظطا إلاعاٌـتها للخغيراث التي هخجذ مً الاػخعماالث 

 الُىمُت لهصه الخىىىلىحُا
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 :إشكالية امللتقى

ما : جطجِبا على ما جلسم هططح الاؿيالُت الخالُت

-  مذى مواكبة الحماية القاهوهية للمعطياا الشخصية 

 للتطوراا املعلوما ية في الساحة الافتراضية؟

: وعلُه هططح الدؼاؤالث الخالُت

ما اإلاللىز باإلاعطُاث الشخلُت والحم في _ 1

الخلىكُت ؟ 

ماهي اإلابازئ والوىابط التي جحىم الحماًت _ 2

؟  07-18اللاهىهُت للحم في الخلىكُت وفلا لللاهىن 

  ؟ماهي آلُاث الحماًت اللاهىهُت_ 3

ماهي آزاض الحماًت اللاهىهُت للحم في _ 4

الخلىكُت ؟ 

ماهي معىكاث وجحسًاث الحماًت اللاهىهُت _ 5

للحم في الخلىكُت؟ 

 

 

 :محاور امللتقى

مفاهُم وملاضباث عً اإلاعطُاث :املحور  وو 

الشخلُت و الحم في الخلىكُت والحم في حطمت 

 ن العلىباثيانوفي اإلاىازُم السولُت، ق )الحُاة الخاكت 

 جأزير الخىىىلىحُا  و(اللىاهين الخاكتو، اإلالاضهت

 ..الحسًثت عً مفهىم الحم في الخلىكُت

مبازئ وهىابط اإلاعالجت آلالُت :املحور الياوي

 .للمعطُاث الشخلُت

-18همُت وهطاق جطبُم اللاهىن أ:املحور اليالث

 .الجعائطي 07

 آلُاث حماًت اإلاعطُاث الشخلُت، :املحور الرابع

  (الحماًت اللاهىهُت السولُت والسادلُت،)

 وجحسًاث الحماًت اللاهىهُت آفاق:الخامساملحور 

 للمعطُاث الشخلُت

 

 :شروط املشاركة في امللتقى

ًجب ان ًيىن البحث اكُال و لم ٌؼبم وـطه و ًخعلم بأحس : اوال 

. محاوض اإلالخلى

ت مع : ثاهيا ًلسم البحث باللغت العطبُت او الفطوؼُت او الاهجليًز

الت زجلسًم ملخم باللغت العطبُت و اللغت الاحىبُت مع اليلماث اٌ

. للمىهىع

 . في محىض محسزجلسم اإلاـاضهت بعمل فطزي أو زىائي: ثاليا

 للغت ا 16 حجم Simplified Arabicجىخب البحىر بذط  : رابعا

 للهىامف 12لعطبُت للمتن و

  للمتن و 14 للغت الاحىبُت بحجم Times New Roman و بذط 

.   للهىامف 12

جىخب الهىامف في ادط البحث مخبىعت بلائمت ألهم : خامسا

. اإلاطاحع و اإلالازض اللاهىهُت 

 15 كفحت و ال جلل عً 30ال جخجاوظ كفحاث البحث : سادسا

. كفحت مع كائمت اإلاطاحع و الاؿياٌ و الجساٌو ان وحسث

جذوع اإلالاالث  للخحىُم مً ططف اللجىت العلمُت وفلا  : سابعا

. إلاعاًير البحث العلمي  في السضاػاث اللاهىهُت 

 . ًخحمل املخبر هفلاث الاكامت وؤلاطعام

: مواعيذ مهمة 

   2020/  28/02: اخر اجل لتقذيم البحوث كاملة 

 2020/ 20/03: الرد علل البحوث املقبولة

. 2020افريل09 و08:  اريخ اوعقاد امللتقى

 رسل املذاخالا كاملة  الل البريذ الالتترووي 

:intd.fdsp.setif2@gmail.com 
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