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المقدمة:

األرشيف هو: مجموعة الوثائق، مهما يكن تاريخها، وشكلها ووعاؤها المادي، ُمنَتجة 

أو  منشئيها  لدى  محفوظة  تكون  والتي  والخاصة،  الحكومية  الجهات  من  مستقبلة  أو 

حائزيها. ويحفظ األرشيف كونه يتضمن معلومات تفيد متخذي القرارات، ويساعد في 

الفكرية والمادية  الملكية  التاريخي والعلمي في المجاالت كافة، ويحفظ حقوق  البحث 

الذكية  المعلومات واألرشفة  الدورة " نظم حفظ  تساهم هذه  للمؤسسات واألشخاص، 

"  في تقديم مفاهيم متقدمة في نظم إدارة الوثائق والسجالت وإدارة المحتوى الرقمي، 

لحفظ  السليمة  العلمية  والمعايير  األسس  المشاركين  الكساب  الدورة  هذه  تصميم  تم 

إلى  التقليدي  األرشيف  من  التحول  وكيفية  واإللكتروني،  التقليدي  األرشيف  وإدارة 

األرشفة اإللكترونية، والتدريب على التطبيقات الحديثة الذكية في األرشيف.

أهداف البرنامج:

توفير مفاهيم ومصطلحات نظم إدارة الوثائق والسجالت والمحتوى �	

الرقمي  EDRMS في المؤسسات وتسليط الضوء على أوجه التشابه 

واالختالف في العالقات المتبادلة بين البيانات والوثائق و السجالت والمحتوى.

بينهم

الوقوف على أهمية إدارة الوثائق ECM وإدارة المعرفة في إطار متماسك�	

توفير األطر العامة لتطوير دراسات الجدوى في المشروعات الرقمية لنظم إدارة �	

الوثائق والسجالت والمحتوى الرقمى EDRMS في المؤسسات

توفير األطر التفصيلية إلعداد أدلة العمل والسياسات واإلجراءات الخاصة �	

بالوثائق وطرق حفظها واسترجعها

مخرجات البرنامج:

فهم وتطبيق المبادئ المتقدمة للوثائق اإللكترونية وإدارة السجالت والمحتوى �	

الرقمي

أن تكون المؤسسات مجهزة باألدوات الالزمة لتنفيذ النظم واإلجراءات الخاصة �	

بالوثائق أو تبسيط النظم القائمة

فهم ومعرفة تقنيات جديدة في إدارة الوثائق وإدارة المحتوى الرقمي�	

تسهيل االنتقال إلى إدارة بال أوراق والحفاظ على البيئة الخضراء داخل المؤسسة�	

إدراك وفهم أعمق لدراسات المعلومات ذات العالقة بالوثائق والحكومات �	

واإلدارات الذكية وسعادة المتعاملين معها

الفئات المستهدفة:
المدراء والعاملين بأقسام األرشيف والوثائق والمحفوظات بالشركات �	

والمؤسسات الحكومية والخاصة

مدراء المشاريع الرقمية وشركات إدارة المحتوى�	

مراقبي الوثائق وأرشفة الملفات والجودة في التحكم بالمعرفة المعلوماتية للوثائق�	

موظفي السجالت في مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم إدارة الوثائق�	

المؤسسات واألفراد المهتمين باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الوثائق�	

الذين يحتاجون إلى تنفيذ األنظمة اإللكترونية للوثائق�	

المؤسسات التي تخطط  إلعداد السياسات ونظم إدارة للوثائق�	

المؤسسات التي تبحث عن استخراج القيمة المضافة والعائد من االستثمار من �	

نظم الوثائق

محاور البرنامج:
تنفيذ أطر اإلدارة الذكية في األرشفة.�	

الوثائق ودراسات نظم الحفظ واالسترجاع�	

األرشيف اإللكتروني واالرشفة الذكية�	

اإلدارة الذكية للسجالت والوثائق.�	

عالقة مؤشرات السعادة بنظم إدارة المحتوى.�	

مشاكل األرشيف التقليدي.�	

استراتيجيات إدارة المحتوى وإدارة بال أوراق.�	

البيئة الخضراء والبريد االلكتروني في إدارة الوثائق�	

أهداف برنامج األرشيف اإللكتروني للمستفيد.�	

مزايا وصفات برامج األرشفة اإللكترونية.�	

أنواع أنظمة األرشفة اإللكترونية.�	

بيئة برامج األرشيف اإللكتروني.�	

خطوات تنفيذ اإلدارة اإللكترونية�	

المتطلبات األساسية لبرامج نظم إدارة الوثائق )االرشفة(.�	

التطورات الحديثة إلدارة الوثائق والمستندات�	

التحول من الطرق اليدوية إلى الميكنة�	

أسباب االتجاه نحو ميكنة نظم الحفظ واالسترجاع�	

خدمات الوثائق والسجالت في إدارة المعرفة.�	

التكامل بين أنظمة إدارة الوثائق والسجالت�	

اإلجراءات والعمليات والسياسات.�	

التطور االستراتيجي الدولي للحفاظ الرقمي.�	
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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات الرئيسية للبرنامج وورشة العمل
الوحدة األوىل : افضل مماراست الفهرسة واالرشفة

أهمية األرشفة وتكنولوجيا الفهرسة الرقمية. �	
تحديد متطلبات وقواعد األرشفة وتكنولوجيا الفهرسة الحديثة . �	
تحديد العمليات الرئيسية للعمليات  الرقمية واألرشفة اإللكترونية �	
افضل الممارسات والمفاهيم واألدوات المعيارية للعمليات الرقمية واألرشفة �	

اإللكترونية 
تطبيقات األرشفة وتكنولوجيا الفهرسة في المنظمات   �	
كيف يمكن تنفيذ إدارة الوثائق والسجالت عبر المؤسسة. �	
أفضل الممارسات والتطبيقات إعداد خطط إلدارة الوثائق والسجالت�	
ورشة عمل�	

الوحدة الثانية : افضل مماراست النظم الرقمية

	�)Digitizing :( تعريف الرقمنة
أساليب الرقمنة .�	
أسباب التوجه نحو النظم الرقمية .�	
متطلبات التحول نحو النظم الرقمية .�	
خطوات )مراحل( التحول نحو النظم الرقمية�	
ورشة عمل�	

الوحدة الثالثة : حفظ الوثائق االلكرتونية

االختزان والحفظ الرقمي.�	
أهمية االختزان والحفظ الرقمي.�	
طرق الحفظ الرقمي.�	
سياسة االختزان والحفظ الرقمي�	
ورشة عمل�	

الوحدة الرابعة : تنظيم الوثائق االلكرتونية

فهرسة الوثائق االلكترونية.�	
تصنيف  الوثائق االلكترونية.�	
تكشيف  الوثائق االلكترونية.�	
استرجاع  الوثائق االلكترونية.�	
أنظمة إدارة الوثائق االلكترونية.�	
عرض لبعض أنظمة إدارة  الوثائق االلكترونية.�	
كيفية التعامل مع الوثائق الموقعة إلكترونيا بحيث ال تفقد صالحيتها التشريعية�	
ورشة عمل�	

الوحدة اخلامسة : التكنولوجيات احلديثة وتطبيق المعايري الدولية يف 
التقنيات األرشيفية

أهمية البرمجيات الوثائقية وتطبيقاتها في األرشيف �	
تطبيقات عملية  لطرق الحفظ والصيانة لألرصدة األرشيفية�	
في فهرسة المخطوطات التطبيقات التكنولوجيات الحديثة�	
ورشة عمل�	

الوحدة الاسدسة : استخدام قواعد البيانات يف تصميم نظام 
األرشفة اإللكرتوين

الفرق بين استخدام التطبيقات الجاهزة وتطويع التطبيقات المتاحة في نظام �	
األرشفة اإللكترونية 

تعريف قواعد البيانات �	
مزايا استعمال الكمبيوتر في إنشاء قاعدة بيانات )تحويل قاعدة بيانات ورقيه إلى �	

كمبيوتر( 
تركيب قاعدة البيانات )الحقل - السجل - الجدول(�	
التعامل مع برامج قواعد البيانات والتعرف على خصائص الحقول المستخدمة�	
ورشة عمل�	

الوحدة الاسبعة : تدريب عميل عىل إناشء أرشيف إلكرتوين 
باستخدام برناجم قواعد البيانات

إنشاء أرشيف إلكتروني باستخدام برامج قواعد البيانات وربط صورة الوثيقة �	
بقاعدة البيانات 

استخدام البرمجيات في التغلب على مشكلة تضخم حجم الوثيقة االلكترونية في �	
أوعية الحفظ

ورشة عمل�	

الوحدة الثامنة : مشكالت إدارة األرشيف يف العرص اإللكرتوين وأمن 
نظم المعلومات

إدارة األرشيف في العصر اإللكتروني �	
حماية وتأمين الوثائق المخزنة في أوعية الحفظ داخل األرشيف اإللكتروني �	
استخدام البرمجيات المتاحة لتعديل الوثيقة النصية إلى صورة اإللكترونية ال �	

يمكن التالعب به
ورشة عمل�	

الوحدة التاسعة : جتارب من مرشوعات  الرقمنة و األرشفة 
االلكرتونية

عرض لبعض التجارب العربية لمشروعات الرقمنة  األرشفة االلكترونية.�	
عرض لبعض التجارب األجنبية لمشروعات الرقمنة و األرشفة االلكترونية�	
ورشة عمل�	

أاسليب تنفيذ الربناجم ) معتمدة دوليا (
يقدم هذا البرنامج مستشارين وخبراء  )محاضرين( معتمدون من االكاديميات �	

والمؤسسات الدولية.
يزود كل مشارك بمادة علمية منهجية معتمدة دوليا.�	
الطرح النظرى فى البرنامج ال يتجاوز %35 من إجمالى ساعات البرنامج .�	
اعتماد طريقة ورش العمل التطبيقية وتشكيل مجاميع النقاش المركزة من قبل �	

المشاركين .
حزمة تمارين  )نظرية وعملية( التي من شانها ترسيخ أفكار واهداف البرنامج  .�	
ملف مرئي لعديد األمثلة والحاالت العملية  تجسد كل مفردات المنهاج التدريبي �	

يتم تحديثها باستمرار
اعتماد البرنامج التدريبي على مبدأ المناقشات الجماعية التشاركية.�	
تقييم األداء النهائي  وفق نموذج أداء معتمد يتضمن تقييم ومالحظات مكتوبة �	

وتوصيات عملية.
استشارات فنية لجميع المشاركين وتوصيات عملية بعد انتهاء البرنامج التدريبي.�	
فريق إداري ينظم سير البرنامج ويلبي متطلباته وخصوصياته بشكل انسيابي .�	



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:

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

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك 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

التــاريــخ :........................)االرشفة الذكية وإدارة الوثائق والسجالت اإللكترونية ®( 

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.


