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 سيتم الكشف خالل الورشة عن أشهر برامج األرشفة
 اإللكترونية المستخدمة في الدوائر الحكومية ، كما
مجاالت في  المشاركيـن  مهارات  تـنمية   سيتم 
واسترجاع وتأمين  وحفظ  والفهرسـة   التوثيـق 
 الوثائق إلكترونيًا، وكيفية التعامل مع تطبيقـــات
 الحواســب واستخدامـاتـها والوسائـــل اللغويــة
وحمايـــة االستـرجــاع  علــى   المساعــدة 

األرشيف االلكترني

المحور الخامـس
أمن وسرية األرشيف اإللكتروني  

معالجـــة مستـويات السريـة- أمـن وسالمــة الوثـائق    
طرق عمل النسخ االحتياطية    

الفيروسات وخطرها على البيانات    
حلقات عمل تطبيقية باستخدام برنامج أرشيف الكتروني    

"نظام األرشفة اإللكترونية "نظرة من الداخل

مفهـوم األرشفة والفهرسة في عالم تقنية المعلومات 
إطالع المشاركين على منهجية مكونات نظم المعلومات    

(e-Archiving) التدريب العملي لألرشفة على تطبيق    
 عمليات التوثيق واألجندة اإللكترونية لحفظ المعلومات    

(e-Archiving) على تطبيق
 ربط البريد اإللكتروني وشبكة اإلنترنت وأهميتها في    

األرشفة اإللكترونية ونقل المعلومات
 استخدام التنظيم الداخلي لألرشيف ووسائل وأساليب    

تطويره
المعلومات السرية، وأساليب حفظ أمن وسرية المعلومات    

 كيفية استخدام التقنيات الحديثة في حفظ واسترجاع    
المعلومات

 إكسـاب المشـاركيــن المهــارات الالزمة على    
 اسـتخدام أجهـزة نقل المعلومات ونظم االتصـاالت

اإللكترونية
 التدريب على طــرق تصـميم سـجالت األرشيف    

( e-Archiving ) ومسـتـنداتهـا إلكتـرونـيًا على تطبيق
الحفظ االحتياطي وطرق حفظ المعلومات ثنائية الحفظ    
المعلومات المفقودة، وطرق كشف موقعها واسترجاعها    

 تعريف المشاركين بكيفية حفـظ واستــرجــاع    
 األرشفة التالفة

نموذج لكشف نظام التصنيف

 جداول مدد استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات    
والمؤسسات

 جدول تحويـل وثـائق شبه نشطة إلى مديرية التصرف    
في الوثـائق واألرشيف

جدول ترحـيل أرشـيف نهائي إلى األرشيف االلكتروني    

المقدمة

األهداف التفصيلية لورشة العمل

المحاور التدريبية

المحور األول
مفهوم األرشيف والحفظ االلكتروني    

المحفوظات وأنواعها وأهميتها    
النظرية العامة وفلسفة النظم في األعمال المكتبية    

نمــاذج األنظمــة الحديثــة    
مفهـوم و خصائص نظــم المعلومات  

نشاط عملي : دراسة تطبيقية عن األرشفة االلكترونية

المحور الثاني
مراحل التخطيط لبناء األنظمة المعلوماتية المتكاملة    

التنظيم المستـندي والفني للمشروع    
مراحل تصميم نظم المعلومات، وإدارة قواعد البيانات الحديثة    

متطلبـات نظم المعلومات المكتبية الحديثة    
 منهجية تطوير نظم المعلومات المكتبية. ورشة عمل :    

خطوات تحويل األرشيف التقليدي الى أرشيف الكتروني

المحور الثالث
األعمال المكتبية، والميكنة اآللية    

"إجراءات التعامل مع الوارد والصادر "األرشفة اإللكترونية    
متابعة البريد الوارد وأمن وسرية المعلومات    

المعلومات المفقودة، وطرق كشف موقعها واسترجاعها    
 أساليب التصنيف والترقيم عند حفظ المعلومات. نشاط    

عملي : اختبار حول مفاهيم التوثيق

المحور الرابع
( e-Archiving ) التدريب العملي على تطبيق    

 أساليب الفهرسـة واسترجاع المعلومات و طرق حفظها    
تقليديا والكترونيا

فرز وإتالف و ترحيل األوراق    
حاالت عملية في تصنيف وفهرسة المستندات إلكترونيا    

الحــد مـن األعمـــال الــورقيـــة فـي المكــاتــب    
الحديث األرشفة  لبرنامج  متكاملة  دراسة   : عملي   نشاط 
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للتسجيل و االستفسار

كوااللمبور - ماليزيا

زيارة ميدانية

مركزاألرشفة الوطني الماليزي
National Archives of Malaysia (ARKIB)

بالتعاون مع

$1900
الرسوم فقط

دوالر امريكي

الرسوم

للمجموعات والشركات

بحد أدنى 3 أفراد 

             دوالر أمريكى للفرد  

خصم

1800

  خصم خاص%5

للحجز المبكر قبل

خصم

15- 6 - 2017

تفاصيل ورشة العمل

Workshop Electronic Archiving
مدة ورشة العمل

أيام من
الى

 ساعة بواقع
 ساعات يوميا

تاريخ ورشة العمل
3- 7 - 2017
9- 7 - 2017
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عدد الساعات

ورشة عمل االرشفة االلكترونية


