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االرشفة الذكية والتنظيم اإللكتروني الفعال
 للمعلومات والوثائق 

Program Code : S17

برنامج تدريبي



مقدمة عامة عن الدورة التدريبية

 

الممارسات  البرنامج وورش العمل ، سيكون لديك فهم بأفضل  االنتهاء من هذا  الفعال للمعلومات والوثائق" بعد  الذكية والتنظيم اإللكتروني  االرشفة 

المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والمتطلبات من استرجاع ونشر وتخزين وأرشفة لها في سياقها الرقمي. وعلى دراية كاملة مع مختلف النظم واألشكال 

األشكال  وتقييم مدى مالءمة  المختلفة  الوثائق  إدارة  نظم  تحديد   : في  الكفاءة  والرقمية من حيث  اإللكترونية  والسجالت  الوثائق  قبل  المستخدمة من 

المختلفة للوثيقة اإللكترونية فيما يتعلق بنشرها والوصول إليها واسترجاعها وتخزينها وحفظها، تحليل متطلبات تنظيم وإدارة المعلومات إلدارة الوثائق 

اإللكترونية،  تقييم متطلبات تكنولوجيا المعلومات" إلدارة الوثائق اإللكترونية . 

أهداف البرنامج 

يهدف البرنامج إلى تقديم المفاهيم األساسية للتحويل الرقمي  لمصادر المعلومات  والمعايير العالمية ألعمال الرقمة، . كما يقدم المنهجيات العلمية  

والممارسات التطبيقية  في األرشفة اإللكترونية وإدارتها. ويستعرض البرنامج  النظم والبرامج اإللكترونية الحديثة .

محتويات البرنامج :

 

الوحدة األولى : افضل ممارسات 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

 

الوحدة الثانية : افضل ممارسات النظم الرقمية

 

(Digitizing :) تعريف الرقمنة

أساليب الرقمنة .

أسباب التوجه نحو النظم الرقمية .

متطلبات التحول نحو النظم الرقمية .

خطوات (مراحل) التحول نحو النظم الرقمية
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محتويات البرنامج :

 الوحدة الثالثة : حفظ الوثائق االلكترونية

 االختزان والحفظ الرقمي.

أهمية االختزان والحفظ الرقمي.

طرق الحفظ الرقمي.

سياسة االختزان والحفظ الرقمي.

 الوحدة الرابعة : تنظيم الوثائق االلكترونية

 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 

 الوحدة الخامسة : التكنولوجيات الحديثة وتطبيق المعايير الدولية في التقنيات األرشيفية

 أهمية البرمجيات الوثائقية وتطبيقاتها في األرشيف 

تطبيقات عملية  لطرق الحفظ والصيانة لألرصدة األرشيفية

في فهرسة المخطوطات التطبيقات التكنولوجيات الحديثة

 الوحدة السادسة : استخدام قواعد البيانات في تصميم نظام األرشفة اإللكتروني

 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  

 الوحدة السابعة : تدريب عملي على إنشاء أرشيف إلكتروني باستخدام برنامج 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 

 الوحدة الثامنة : مشكالت إدارة األرشيف في العصر اإللكتروني 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. 

 الوحدة التاسعة : تجارب من مشروعات  الرقمنة و األرشفة االلكترونية

 عرض لبعض التجارب العربية لمشروعات الرقمنة  األرشفة االلكترونية.

عرض لبعض التجارب األجنبية لمشروعات الرقمنة و األرشفة االلكترونية
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