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المقدمة:

تعتبر عملية " ادارة الوثائق  والحفظ والحماية االرشيفية" إحدى الركائز األساسية ألي عمل تنظيمي ويعتبر التوثيق واحد من أولويات اإلدارة لما له من ارتباط مباشر بكل العمليات 

اإلدارية على كافة المستويات.

أهداف الدورة:

عند إتمام هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:

	w.ًتنمية مهارات المشاركين في مجال التوثيق والفهرسة والمهارات الالزمة لحفظ وتأمين واسترجاع الوثائق والمستندات الكترونيا

	wتنمية مهارات المشاركين في التعامل مع تطبيقات الحاسبات اآللية واستخداماتها في مجال حفظ واسترجاع وإدارة وتداول الوثائق والمستندات

	wتنمية مهارات المشاركين في مجال تقنيات االسترجاع والوسائل اللغوية المساعدة على االسترجاع

	wتزويد المتدربين باألساليب المتبعة في عمليات تأمين وحماية األرشيف االلكتروني

	wالتعرف على أهمية الوثائق والمعلومات وكيفية حفظها

	wالتعرف على طرق تصنيف الوثائق / المستندات وتبويبها وسهولة استرجاعها

	wانشاء نظام للملفات والمعلومات وفهرس كامل لمستندات المؤسسة

	w االطالع على التجارب العالمية المتاحة

	wاطالع المشاركين على المواصفة الدولية المتعلقة في حفظ الوثائق و الملفات

المشاركون المستهدفون:

	w القائمون والمعنيون بحفظ المستندات واألرشيف باألعمال الكتابية وأعمال السكرتارية التنفيذية و اإلدارية والعاملين بأرشيفات المصالح الحكومية والشركات الخاصة ومديرو

بين  المعلومات  العلمي والثقافي ومنسقو  والتبادل  الخارجي والنشر  المعلومات واالتصال  تنظيم  إدارات  المكاتب واإلدارات والسجالت واألرشيف والتوثيق والعاملون في 

الجهات المعنية

	wالعاملون في أقسام المحفوظات والوثائق ومراكز المعلومات

	wرؤساء أقسام إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين

	w العاملون فى نظم ادارة الجودة ومراقبى الوثائق

	wالمعنيين بأعمال السكرتارية وإدارة المكاتب

هيكل الدورة:

محاضرات ,مناقشات , التطبيقات العملية ,حاالت عملية وورش عمل
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الوحدة األولى :

األرشفة اإللكترونية

	wاإلدارة اإللكترونية
	wعناصر اإلدارة اإلليكترونية
	w اهم فوائد ومزايا االرشفه االلكترونيه
	wاهم المعوقات والتحديات التي تحد من تطبيق األرشفة االلكترونيه
	wنظم األرشفة اإللكترونية
	wمميزات نظام إدارة و أرشفة الوثائق
	wالمعايير التي تحدد ما هو أفضل تطبيق إلدارة الوثائق
	wالمكونات األساسية إلدارة الوثائق
   

الوحدة الثانية :

األرشفة االلكترونية وتنظيم الملفات

	wطرق التصنيف والفهرسة
	wمتطلبات األرشفة االلكترونية
	wخصائص االرشفه االلكترونية
	wطرق صيانة الملفات
	wالبيئة الحديثة الخاصة باألرشفة
	wالحماية من االخطار االلكترونية
	wأهم برامج األرشفة االلكترونية

الوحدة الثالثة :

نظم إدارة الوثائق

	wالتعامل مع البرمجيات الجاهزة
	wمعرفة طرق الحفظ االلكتروني وطرق تحويل المعلومات الكترونيا
	w التعامل مع البرامج المصممة والبرمجيات الجاهزة والمستندات ذات الطبيعة

السرية والخاصة
	wعناصر األمن والحماية للمعلومات والقدرة على توفيرها
	w طرق حماية وحفظ المستندات السرية وكذلك تحديد المستويات اإلدارية التي

يحق لها تداول المستندات
	wلتسهيل الحفظ و االسترجاع  EXCEL استخدامات
	wفي المراسالت اإللكترونية Outlook استخدامات
	wفي بناء قواعد البيانات  Access استخدامات
	wفي األرشفة و الحفظAcrobat  أستخدامات
	wتطبيقات في األرشيف و تدفق اإلعمال

الوحدة الرابعة :

بناء نظام للتوثيق والحفظ والفهرسة

	wإنشاء نظام حفظ مناسبا للمنظمة
	wتنظيم وإدارة الوثائق االلكترونية
	wالنظم اإللكترونية إلدارة الوثائق
	wإدارة أنظمة األرشفة اإللكترونية الفرعية
	wأمن المعلومات والحفظ االحتياطي

الوحدة الخامسة :

المفاهيم األساسية لنظم حفظ واسترجاع الوثائق والملفات

	w التحديات التي تواجه مجتمع األعمال الحديث
	wتعريف المحفوظات والمسارات التي تسلكه عبر تداولها
	wمفهوم حفظ المحفوظات وتعريف أماكن الحفظ
	wشروط أحكام الوثائق والملفات
	w أهم التوجيهات الخاصة بالمحفوظات
	wأهم معايير اختيار معدات الحفظ المالئمة
	wالتنظيم الفني للمحفوظات
	w مجموعة النماذج االسترشادية في بطاقة تداول المحفوظات
	w نموذج فهرس دليل المحفوظات
	wنموذج فهرس محتويات ملف
	wنموذج بطاقة تعريف وعاء الحفظ
	w نموذج بطاقة تعريف وعاء الحفظ
	wنموذج بطاقة إحالة محفوظة
	wاسترجاع الوثائق والملفات
	w مفهوم استرجاع الوثائق والملفات
	wإعداد الكشافات في تنظيم استرجاع الوثائق

الوحدة  السادسة :

اإلعداد لبناء األرشيف

	wالتصنيف - الترميز - الترتيب - الفهرسة
	w المراحل الثالثة إلدارة األرشيف
	wالمفهوم التقليدي والمفهوم الحديث لألرشيف
	w اإلعداد لبناء األرشيف
	wتحديد محتويات األرشيف
	w)تشخيص واقع الوثائق( 
	wجداول مدد استيفاء الوثائق
	w مراحل التنظيم الفني للوثائق
	wالمرحلة األولى : التصنيف
	w)المرحلة الثانية : الترميز )التكوير
	wالمرحلة الثالثة : الترتيب
	wالمرحلة الرابعة : الفهرسة

الوحدة السابعة :

مواصفات االيزو العالمية الخاصة بحفظ الوثائق و ارشفتها

	wطرق و أساليب حفظ الملفات و توثيقها الكترونيا
	wوسائل األرشفة و حفظ السجالت و توثيقها الكترونيا

الوحدة الثامنة :

ورشة العمل

االتجاهات  تطبيق  و  األرشيف.  تنظيم  و  حفظ  في  الصحيحة  العلمية  القواعد  تطبيق 
الحديثة في اإلدارة اإللكترونية لتنظيم الوثائق بناء علي أسس وقواعد سليمة



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)تقنيات األرشفة اإللكترونية وأمن وسرية المعلومات ®( 
المقاييس العالمية في ادارة الوثائق والحفظ والحماية االرشفية

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


