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 : مقدمة

 بالمعلومات األفراد تزويد على تقوم التي العملية وهو فالتدريب,  وثيقة بعالقة البشري المورد بتنمية التدريب يرتبط
 اإلنتاجية زيادة منها للمنشأة مزايا عدة سيحقق التدريب أن ويرى. بفعالية أعمالهم ألداء الالزمة والمهارات والخبرات

 في  الفعال التدريب أهمية نرى هنا العملمن حوادث وتخفيض قرب عن لإلشراف الحاجة وتقليل األفراد معنويات ورفع
 نظرا التدريب أخصائي وهي التدريب إدارة وظائف من هامة وظيفة على التدريبي البرنامج هذا في ,ونركز المنشأت
 التوظيف مثل أشياء مع عادة تتعامل البشرية الموارد مديري أن حين في , البشرية الموارد إدارة في الواضحة ألهميتها
دارة الموظفين, وقضايا  ذلك من أكثر التدريب أخصائي وظيفة فإن العاملين, وفصل وتوظيف الشاملة, الجودة وا 
 تنمية ويتابع المحددة, العمل منطقة في التدريب يقدم الذي الشخص هو التدريب أخصائي. هذاالمجال في بكثير

 تقديم من المختصين وتدريب الالزمة اإلجراءات وتجهيز والمهارات المعارف تحليل من المنشأة في العاملين
دارة المباشر, المنظم بالتعليم الخاصة والخبرات المعلومات  هو وايضا , المجموعة وخدمات الجماعية المناقشات وا 
نشاء والتطوير التدريب عن المسئول دارة وا   تحسينها ومتابعة وتقييمها شركاتوال للشركات التدريب برامج وتقديم وا 
  المنظمة أهداف لتحقيق

 توصيف صحة من للتأكد المراجعة دور تكون ما غالبا   األشكال وهذه , التدريب أخصائى يتخذها التى األشكال تتعدد
 لمساعدة التسهيل دور , التدريبى البرنامج إلدارة التنفيذ دور ,. التدريبية االحتياجات بتحديد البدء قبل الوظائف
 التنفيذيين للمديرين النصيحة لتقديم االستشارة دور. منهم بكل الخاصة واألهداف التعلم احتياجات لتحديد المتدربين

 عن دورية بتقارير اإلدارة إلمداد الخدمة دور وأيضا العاملين أداء مستوى رفع فى التدريب مساعدة إمكانية عن
 . المنظمة فى تمت التى التدريبية األنشطة

 خالل من الموظفين ,وتوجيه محددة معايير على بناء المدربين تحديد مهامه من أيضا والتنمية التدريب أخصائي
 المستوى الى يصلوا أن الى للمنظمة العامة االهداف مع لتتناسب والمهارات المعارف تنمية ألهمية التدريبية البرامج

 . المنظمة أهداف لتحقيق المطلوب

 : التدريبي البرنامج أهداف

 لدرجهبا أخصائي بوظيفة – التدريب إدارة – البشرية الموارد إدارة في العاملين تمكين الى التدريبي البرنامج هذا يهدف
 تحقيق أجل من الشركة بها ترغب التي الجدارات لمستوى مراعاة وجه أكمل على الوظيفي عملهم أداء من ثانيةال

 . المرجوة االهداف

 :  على قادر المتدرب سيكون التدريبية الدورة نهاية في

 .االلكترونية المكتبة وماهية التدريبية المستندات حفظ ماهية معرفة .1
 (  االلكترونية االرشفة أنظمة تطبيق)  الكترونية مستندات الى الورقية المستندات تحويل .2
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 : المعنى الحقيقي لألرشفة اإللكترونية

يسود إعتقاد بين الناس بأن األرشفة اإللكترونية هي عملية تحويل المستندات والوثائق الورقية الي مستندات إلكترونية 
ووفقا لهذا اإلعتقاد فإن . وذلك بمسحها عبر أجهزة المسح الضوئي وتخزينها بطريقة ما عبر وسائط التخزين المتداولة

يرا  من المنشأت الحكومية والخاصة تؤمن إيمانَا ال شك فيه بأنها قد أرشفت كافة ملفاتها ومستنداتها الورقية وأنها كث
 .وخوض غمار الحكومة اإللكترونية جاهزة للدخول في العالم الرقمي

ات اإللكترونية يتعارض مع عصرنا الحديث الذي يمتلئ بالمستند - لو إفترضنا صحته –والحقيقة أن هذا المقهوم 
فهل يعني هذا أنها , التي هي أصال  مخزنة على وسائط تخزين إلكترونية وال تحتاج منا الي أي عمليات مسح ضوئي

مؤرشفة؟ لو كان األمر كذلك لما كان هناك أي داع لوجود أنظمة إدارة المحتوى أو أنظمة أرشفة وألكتفينا بحفظها 
 .تهي األمرعلى القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر وين

أو ما يطلق عليه بالـ مة وليس أرشفتها بالطبع هذا أمر غير منطقي فكل ما قمنا به هنا هومجرد تخزين المعلو 
Imaging . فاألرشفة ُتعنى أساسا  بتسجيل المعلومات التي لها قيمة لمنشأة ما بحيث تتمكن من إدارتها واإلحتفاظ بها

عني ببساطة أن األرشفة اإللكترونية تتمثل في تحويل المستندات والوثائق عند وهذا ي. ألطول فترة ممكنه أو حتى لألبد
إنتهاء دورتها المستندية الي سجالت قانونية ال يمكن المساس أو التغيير في محتواها األصلي بغرض حمايتها 

 .رونيافال يكفي أن يتم مسح مستند حتى نقول عنه أنه مؤرشف إلكت, وتسهيل الوصول اليها عند الحاجة

فإن األرشفة اإللكترونية هي ببساطة عملية إدارة السجالت والتي تضمن حمايتها وصيانتها وتسهيل الوصول , وعليه
وال تنحصر فقط في التخزين أو المسح , وتبدأ من لحظة إنشاء المستند وتنتهي بإتالفه أو تركه محفوظا لألبد إليها 

دارتها من قبل شخص أو بأنه ال Recordويمكن تعريف السجل . الضوئي معلومات التي يتم تسجيلها وصيانتها وا 
ولم تعد السجالت التي على أي منشأة . هيئة أو منشأة إما ألغراض قانونية أو لقيمتها بالنسبة ألعمال المنشأة

بل أصبح يشمل عددا  من مصادر المعلومات التي لم تعد تقل أهمية عن , اإلحتفاظ بها محصورة في الورق فقط
المستندات الورقية وعلى رأسها البريد اإللكتورني والرسائل الفورية وصفحات المواقع اإللكترونية والمعلومات المرسلة 

 .فكل هذه معلومات قد يتوجب تسجيلها وفقَا ألهميتها, عبر الشبكات اإلجتماعية

ة االرشفة االلكترونية تحويل يعد االرشيف االلكتروني بمثابة بنك للوثائق وللمعلومات حيث تتم من خالل عملي
 المستندات الورقية بكافة أنواعها وحالتها الى مستندات الكترونية يسهل استرجاعها والتعامل معها بطريقة الكترونية 

 اهمية االرشفة االلكترونية 

 مستندات ومحتوياتهاال تسهيل التعامل مع -
 إنتاج بيئة عمل خضراء -
 توفير وحسن إستغالل المساحات -
 سهولة تبادل الوثائق عبر الشبكات االلكترونية  -
 تطبيق منهجية الحكومة االلكترونية  -
 توفير السرية واالمان للمستندات ومحتوياتها -
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 تأمين المعلومات ضد الكوارث -
 االرتقاء بمستوى وعي العاملين -

 مفهوم االرشيف 

إنتهى العمل فيها ويكون لها أهمية تاريخية أو االرشيف هي مجموعة الوثائق المتعلقة بإعمال اي جهة إدارية والتي 
 إدارية أو مالية وقد تحفظ في إدارة أو قسم أو مكتب أو مخزن

 :االرشفة

هي عملية ديناميكية متكاملة , حيث يعتمد مفهوم العمل االرشيفي في البلدان المتقدمة على رعاية الوثائق من لحظة 
 .حتى يتقرر مصيرها النهائي بالحفظ الدائم أو االتالفإنشائها في االدارات ومتابعة هذه الوثائق 

في ( ة , الوسيطة, االرشيفية النهائيةالنشيط)وتلتزم مراكز االرشفة المتقدمة باالشراف على الوثائق في مراحلها الثالث 
 .حين إن واقع عمل معظم مراكز االرشيف العربية ينحصر بالمرحلة الثالثة فقط

ل لالرشيف يدعم مكانته في الدولة والمجتمع , وخاصة لدى صناع القرار الذين سيلمسون إن هذا المفهوم المتكام
 .المردود الفوري للنشاط االرشيفي في االدارة الحكومية التي يشرفون عليها 

 يحتاجون الى نتائج ملموسة تفيدهم في عملهم , ( على حد سواء ) إن المستفيدين والباحثين وصناع القرار 

 :ثائقمفهوم الو 

 ...أي مادة تحمل معلومات نافعة سواء كانت هذه المادة ورقه أو صورة أو شريط صوتي أو خريطة الخ : الوثيقة 

هي الورقة التي تتضمن معلومات صحيحة ال يمكن أن يتطرق اليها الشك مثل الشهادات : الوثيقة الرسمية 
 .على االرقام واالختام والتواقيع الثبوتية  والمخاطبات الرسمية والتي تعتبر أدلة لالثبات النها تحتوى

 :عمر الوثائق 

 :تمر الوثيقة بثالث مراحل وهي 

وتنطبق على الوثائق الجارية , اي المستخدمة بتواتر كبير , ويسمى االرشيف في هذه الحالة بإسم : المرحلة االولى 
 ( .االرشيف الجاري ) 

الملفات وتنتهي معالجة القضايا المتعلقة بها فيصبح استخدام الوثائق عرضيا وتبدأ عندما تغلق : المرحلة الثانية 
 (يف الوسيط شاالر ) ويسمى االرشيف في هذه الحالة باسم 

المعنية بالتصرف بوثائقها ,  شركةوتبدأ عندما تنتهي فترة الحفظ الوسيط , وعندها تزول كل حقوق ال: المرحلة الثالثة 
نتهاء حاجة االدارة اليها ‘راكز االرشيف , ويتقرر حفظها بصورة دائمة أو إتالفها بعد وتؤول هذه الوثائق الى م

 ويسمى في هذه الحالة باسم االرشيف النهائي
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 :انواع الوثائق 

, المذكرات الداخلية , القرارات , القوانين ( الكتب الرسمية , االوامر االدارية ) وتشمل : الوثائق الكتابية : اوال 
 .مات , محاضر االجتماعات , النشرات الدورية , الدراسات , البحوث والتقارير والتعلي

 .وهي االقراص الليزرية والتسجيالت : الوثائق السمعية والبصرية : ثانيا 

وهي النسخ طبق االصل التي تصور عن طريق استخدام الماسح الضوئي وعند : الوثائق التصويرية : ثالثا 
 .من الحاسبة وتختم بختم حي وتعتبر طبق االصل استخدامها الحقا تطبع 

وتعتبر هذه الوثيقة كسابقاتها في إطار الوثائق المساعدة وربما جاءت في منزلة الوثيقة : الوثائق التشكيلية : رابعا 
 .التصويرية ألنها مماثلة لها في كثير من المقومات , وغالبا ما يكون لها قيمة مالية كبيرة 

 :سب حركتها انواع الوثائق ح

وهي االوراق والملفات التي تكون مطلوبه للعمل وتنتقل من مكتب الى اخر خالل العمليات : الوثائق النشطة 
 . واالجراءات وهذا النوع من الوثائق يطلب باستمرار إلستكمال االجراءات وأخذ المعلومات منه

بها واصبحت غير مطلوبه في الوقت الحاضر ولكن  وهي االوراق والمالفات التي إنتهى العمل: الوثائق غير النشطة 
 .نظرا إلحتمال الرجوع اليها مستقبال تحفظ بطريقة معينه 

 :سرية الوثائق 

ويقصد به المحافظة على االوراق السرية من تفشي سريتها الى االشخاص غير المخولين باالطالع وهي جميع 
فات فتعتبر سرية بصورة عامة وهناك صفة سرية خاصة لبعض االوراق الواردة او الصادرة او المحفوظة في المل

الوثائق وتللك التي سنركز عليها , إن تحديد سرية المعلومات ترجع للشخص المسؤول عنها وألهميتها وتأثيرها في 
 .العمل ويمكن تحديد السرية تتعلق في الوحدة االدارية 

 لتحقيق والتقارير السنوية السرية وهي المعلومات التي تتعلق باالفراد كلجان ا: السري 

وهي المعلومات التي تتعلق بمعلومات يضر إفشائها بالصالح العام كمواضيع تتعلق ببعض الوزرات أو : السري جدا 
 .االمن 

 وهي المعلومات التي تتعلق بمواضيع يضر االفشاء بها الصالح العام كأمور العسكرية والبلوماسية : سري للغاية 

 :لتصنيف والترميز الفهرسة وا

هي القواعد والتعليمات المتبعة إلعداد دليل يتضمن موضوعات لمجموعة الملفات أو المواد التي تستخدمها :الفهرسة 
الوحدات االدارية على أن تكون الموضوعات مصنفة بأسلوب التصنيف المنطقي ومرقمة بطريقة الترقيم المتعددة مثل 

 .الخ  2/1,  1/1: 

ف الفهرسة بأنها وصف كامل للوثائق والمعلومات التي تحويها تلك الوثائق بهدف تسهيل استرجاعها ويمكن أن تعر 
 باسرع وقت واقل جهد 



 

  درجة ثانية -االرشفة االليكترونيه   اخصائي تدريبالمسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 

 7 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 :وهناك العديد من اشكال الفهارس التي يتم استخدامها ولكن سنركز على اهم شكلين منهما وهما 

أسماء وارقام الملفات التي لديه وكذلك وهو دفتر كبير , يسجل فيها المسئول عن الحفظ : فهرس السجل  -1
جودها في أجهزة الحفظ اال أنه له بعض العيوب الواضحة وهي  صعوبة االضافة اليه او الحذف \اماكن ود

 منه , وكذلك تعرضها للتلف السريع , وعدم محافظته على سرية المعلومات النه مكشوف
قاسات مختلفة على حسب حجم االدراج التي وهو عبارة عن كروت من ورق مقوى ذات م:فهرس البطاقات -2

 (ارشادية وعادية ) تحفظ بها وهي نوعين 
هو تقسيم االوراق او الملفات الى مجموعات بحيث تكون كل مجموعة من وحدات متجانسة موضوعيا او  :التصنيف 

 .الخ ..متشابهة في مؤشرات اخرى كالفترة الزمنية او النوع او الجهة

ويقصد به تكوين مجموعات متشابهة من الوثائق ذات الصفات او الخصائص المتجانسة وفصل الوثائق غير 
 المتشابهة تبعا لدرجة اختالفها , وذلك بغرض التعرف على اي منها بسهولة 

 :طرق التصنيف 

 :التصنيف الموضوعي  -1
 –االنتدابات  –الجازات ا) وفتح ملف لكل موضوع مثل  –اي تصنيف االوراق على حسب موضوعاتها 

 (التقارير 
 التصنيف الجغرافي   -2

 اي تصنيف االوراق على حسب المناطق او البالد او الفروع الواردةى منها او الصادر اليها االوراق 
 : التصنيف الزمني   -3

     ميزانية الشركة لسنة  ) اي تصنيف االوراق على حسب تواريخها ان كانت بالسنة او بالشهر مثل ملفات 
 (ايرادات شهر ربيع االول      -

 :التصنيف االسمي   -4
اي تصنيف االوراق على حسب اسماء اصحابها ان كانوا موظفين او موظفات بالشركة او جمهور او 

 ( شركة االضاءة الكهربائية  –حسن  –محمد ) شركات مثل 
 : التصنيف الشكلي  -5

فيوضع ( اذون التسوية –القرارات  –الفواتير ) ا مثل اي تصنيف الوثائق على حسب اشكالها مع مراعاة نوعه
 .كل منها في ملف مستقل حسب اشكالها 

هي عملية إسناد رمز تصنيف لوثيقة ما أعدت للترتيب والحفظ في عمرها الجاري او النشط ويكون موافقا :الترميز 
 .للكلمة المناسبة من القائمة االسمية التي ينتمي اليها ضمن خطة تصنيف

ويعرف ايضا بانه وضع رموز لوثائق سواء باالرقام الحسابية او بالحروف الهجائية او باالثنين معا , وتعتبر هذه 
 .الرموز ارقاما للوثائق 
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 :طرق الترقيم 

 :الترقيم العددي المركب  -1
ا , مثل الملفات التي يكتب عليه( الخ ...4-3-2-1) ويتم باستخدام االعداد الحسابية التي تبدأ من 

(5/1/3  -  3/2/6 .) 
 :الترقيم الهجائي   -2

 مثل الملفات التي تكتب عليها ( الخ ....ج  –ث  -ت-ب-ويتم باستخدام الحروف الهجائية التي تبدأ من أ
 ( .ا / ن / ل ) 

 :الترقيم المزدوج  -3
الترقيم لتالفي وهو عبارة عن دمج الحروف الهجائية مع االرقام الحسابية وقد استخدمت هذه الطريقة في 

حرف فقط , لذلك تم التغلب على قصور هذه الطريقة  22قصور الطريقة الهجائية السابقة النها محدودة ب 
 –بجعل اخرها عدديا وبهذا تكون تكون االرقام مفتوحة الى ماالنهاية , حكمها حكم الطريقة العددية المركبة 

 مثل الملفات التي يكتب عليها
 ( 3/ ب / أ ) , (   5/ أ  / ن )  

 :االرشفة االلكترونية 

وما تحوي عليه من مستندات ووثائق كثيرة في شتى المجاالت , ورغبة هذه  الشركاتمع التزايد لمستمر لحجم 
في تنظيم بياناتها بطريقة اليه مما يوفر كثيرا من الوقت والجهد ويضمن لها الحفاظ على هذه البيانات ,  الشركات

ود الية متبعة تعمل على تحويل االرشيف الورقي الى ارشيف اليكتروني تؤمن هذه الاللية ظهرت الحاجه الى وج
حماية الملفات والوثائق من الضياع والتلف وهذا كثيرا ما يحدث في االرشيف التقليدي , وامكانية البحث عن ملف او 

ع والمباشر ألي ير سوكذلك االسترجاع المستند باكثر من طريقة مثال عن طريق االسم او الرقم او الموضوع او غيره, 
ملف او مستند بطريقة سهله ومرنه , وسهولة عمليات البحث واالسترجاع ألي مستند وايضا امكانية تحويل محتوى 

 . الملفات او المستندات الى قاعدة بيانات يتم الرجوع اليها عند الحاجة واالستفادة منها 

 :أهداف االرشفة االلكترونية 

 لمساحات المكتبية المستهلكة لتخزين الملفات الورقية توفير ا -
توفير نسخة إحتياطية من الوثائق في حال تعرض االصول ألي تلف نتيجة ألي عوامل طبيعية او بشرية  -

 .مثل الحرائق , السرقة وخالفه 
من صيغة سهولة استرجاع الوثائق المطلوبه وذلك باستخدام طرق مختلفة للبحث , مع امكانية وضع أكثر  -

 .بحث , مثال تحديد التاريخ مع الجهة الراسلة والمرسل اليها 
 . OCRامكانية البحث في محتوى الوثائق , عبر استخدام تقنيات  -
  شركةسهولة تبادل الوثائق داخل وخارج ال -
 .إتاحة الوثائق لإلطالع بواسطة العديد من االشخاص في وقت واحد -
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 .   ررة إمكانية حذف الملفات والوثائق المك -

 :االهداف االستراتيجية لألرشفة االلكترونية 

 .إدارة بال ورق  -
 .تبادل الوثائق بين االدارات والموظفين  -

 :المراحل العامة لتنفيذ مشروع تحويل ارشيف ورقي الى ارشيف اليكتروني 

 :المرحلة التنفيذية وتشمل 

 .مرحلة تحضير الوثائق والملفات  -1
 مرحلة التصوير الضوئي  -2
 مرحلة مراقبة وتدقيق الجودة  -3
 مرحلة الفهرسة  -4
 .مرحلة إعادة الملفات  -5

 :مرحلة تحضير الوثائق والمالفات :المرحلة االولى 

 .استبعاد االوراق المكررة والتي لن يتم ارشفتها  -
 تصوير بعض الوثائق القديمة يدويا حتى نستطيع تصويرها ضوئيا  -
 إزالة الدبابيس الموجودة على الوثائق  -
 .فصل االوراق الى مجموعات حسب الحجم او التي تحتوي على الوان او التي تحوي بيانات على الوجهين  -
 .وضع عالمات مميزة على الوثائق لتسهيل عملية تجميعها ىكما كانت قيل التصوير  -
 : مرحلة التصوير الضوئي : ثانيا 

الورقية الى ملفات الكترونية يتم تخزينها على  عملية التصوير الضوئي تعتبر هي الخطوة االولى لتحويل الملفات
بد من التركيز على االجهزة المطلوبه للتخزين , نوع الملف االلكتروني , استخدام خاصية ا المأجهزة الحاسوب , ك

 .الخ .. ضغط الملفات , صالحيات االطالع والتغيير  

 :مرحلة مراقبة وتدقيق الجودة : ثالثا 

بالتوازي مع عملية التصوير الضوئي حيث يقوم الموظف الذي يصور الملفات ضوئيا او اي هي المرحلة التي تتم 
موظف اخر تكون مهمته مراقبة الجودة بالتدقيق على الملفات المصورة ضوئيا او مقارنتها باالصل للتأكد من 

 .وضوحها وجودتها و عدم ضياع اي معلومه قد تحتويها الوثيقة 

 :مرحلة الفهرسة : رابعا 

 . هي مرحلة إدخال البيانات والفهارس المتعلقة بالملفات واالوراق التي يتم تصويرها 
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 :مرحلة إعادة الملفات :خامسا 

 .في هذه المرحلة يتم إعادة الملفات التي حالتها االصلية حيث يتم ترتيب االوراق داخل الملف كما كانت سابقا 

 :صيغة الملف االلكتروني 

البد  االلكترونية تتمثل بعملية تحويل الوثائق الورقية الى ملفات الكترونية كما تم ذكرها سابقا , اذا إن عملية االرشفة
روني والتي سيتم إعتمادها في عملية االرشفة , إن اغلب المواصفات الفنية والتقنية كتمن تحديد صيغة الملف االل

 تتفق على إعتماد الملف االلكتروني ذو االمتداد 

PDF (Document Portable Format)  كصيغة اساسية في عملية االرشفة دونا عن الصيغ االخرى وخاصة
 :التي تتعلق بالصور الرقمية وذلك لالعتبارات التالية 

باالمنية العالية والرصانه المعتمدة من خالل صعوبة تزويرها والتالعب بها   PDFتمتاز صيغة ملفات  -
ة حيث توفر خدمات لعرض الملف وتصفحه وترقيمه دون تغيير معلوماته مقارنة مع ملفات الصور الرقمي

 .وهذا االمر تفتقر اليه ملفات الصور الرقمية 
بسعتها التخزينية القليلة مقارنةعلى ما تتطلبه ملفات   PDFتمتاز الملفات االلكترونية  : قلة السعة الخزنية  -

 .الصور الرقمية في حال إعتمادها في ارشفة الوثائق 
بإمكانتياتها العالية على استيعاب الوثائق الورقية ولصفحات متعددة   PDFتمتاز ملفات : استيعاب البيانات -

ق الملف الورقي ضمن ملف الكتروني واحد وهذا الشيء تعجز عن ثيتصل بااللوف وهذا يعني شمولية تو 
 .تحقيقة صيغ الملفات الصورية 

 :متطلبات عملية االرشفة االلكترونية 

تتطلب عملية االرشفة توفر حواسيب ذات مواصفات جديدة وخاصة في مواصفاتها المعمارية : الحواسيب:أوال 
  GB2وسعة القرص الصلب كأن تكون سعة الذاكرة الرئيسية تساوي (   RAM) والمتعلقة بسعة الذاكرة الرئسيسة ال 

 .على أقل تقدير   350وسعة القرص الصلب 

تعتبر عنصر فاعل في بناء منظومة االرشفة اللكترونية يأتي ذلك من خالل دورها : الضوئياجهزة الماسح : ثانيا 
تعتمد مواصفات اجهزة الماسح الضوئي المراد توفيرها على . الفاعل على تحويل الوثيقة الورقية الى ملف الكتروني 

رونيا وعلى هذا االساس فحينما تكون كم العمل المطلوب يوميا اي على عدد الوثائق الورقية المراد ارشفتها االكت
عملية االرشفة بحجم واسع وكبير , بالتالي ال بد من توفير اجهزة الماسح الضوئي وبمواصفات فنية متقدمة اي لها 

 .القابلية على سحب وتحويل عشرات االوراق الى بيانات رقمية تخزن في الحاسبة خالل الدقيقة الواحدة 

ألجل االحتفاظ بالوثائق المؤرشفة الكترونيا وتوفير االجراءات الكفيلة بالحفاظ : تياطياوساط الخزن االح: ثالثا 
ال بد من توفر وسائط خزنية تعمل على توفير نسخة إحتياطية للبيانات .. عليهافي حال تعرضها للتلف او الضرر 
 .المؤرشفة وعلى المستوى القريب والبعيد 

 . االقراص الصلبة الخارجية  -
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 .لفالش ذاكرة ا -
 .االقراص الليزرية  -
قد تتطلب عملية االرشفة االلكترونية الى االستعانه بالكاميالات الرقمية العالية الجودة اي :الكاميرات الرقمية : رابعا 

التي تمتلك دقة عالية في تمثيل الصور المأخوذة في ارشفة الوثائق القديمة والتي ال يمكن ارشفتها بواسطة الماسح 
 .لك خوفا من الضرر الضوئي وذ

تتطلب عمليات االرشفة توفر التطبيقات البرمجية المسؤولة على إدارة عمليات االرشفة :  التطبيقات البرمجية: خامسا 
االلكترونية , استعراض الملفات , معالجة الملفات االلكترونية , دمج الملفات وتقسيمها , تحويل صيغ الملفات من 

, اناه بعض التطبيقات البرمجية والتي يمكن اعتمادها في عمليات االرشفة   PDFصيغ صورية الى صيغة 
 : االلكترونية وهي 

 .الستعراض الملفات وتحديثها   Adobe Acrobat Profrssionalنظام  .1
 .  pdfتحويل الملفات الصورية الى صيغة  Image to pdfنظام  .2
 .برمجيات انظمة الماسح الضوئي  .3

 :ألجل الحفاظ على الوثائق المؤرشفة من المتطفلين البد من توفر مايلي  :الجانب االمني : سادسا 

تحديد كلمة السر للحواسب المستخدمة في منظومة االرشفة ولالوساط الخزنية التي تمتلك امكانية إنشاء كلمة  -
الخ ... السر الممنوحة للمخولين وتكون ضمن مواصفات يصعب معرفتها من حيث تكوينها من رموز وارقام 

. 
 .إستخدام التطبيقات البرمجية والتي تتيح امكانية تحديد كلمة المرور للملف االلكتروني  -
 توفير الخزانات الحديدية االمينه لخزن االرشيف االلكتروني  -
 استخدام البرمجيات المضادة للفيروسات  -
 .تأمين ابواب الغرف المخصصة لعمليات االرشفة االلكترونية  -

 

تطبيقات عملية لألرشفة االلكترونية في قطاع التدريب في شركة اسكندرية لمياه الشرب والصرف الصحي  مرفق أدناه 
 :مدعمة بنماذج من نظام االرشفة االلكترونية في قطاع التدريب
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 : تطبيقات شركة االسكندرية لتظام االرشفة االلكترونية

 شركة مياه الشرب باإلسكندرية 

 مركز التدريب      

 برنامج تقييم الوظائف

 404 -:الكود 

 إداري  -:برنامج 

- :محتويات الكتاب

 .مفهوم وأهمية تقييم الوظائف  -1

 .مكونات برنامج تقييم الوظائف  -2

 .مسئولية أعداد برنامج تقييم الوظائف بالمنظمة  -3

 .األساليب العلمية المختلفة لتقييم الوظائف  -4

 .الوظائف دليل عوامل تقييم  -5

 .تحديد معدالت األداء والمستويات الوظيفية  -6

 .وضع الكادرات الوظيفية وتحديد سلم األجور والرواتب   -7

 تمارين وحاالت عملية   -2
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 شركة مياه الشرب باإلسكندرية 

 مركز التدريب            

 

 برنامج إدارة تقييم األداء

 405 -:الكود 

 إداري  -:برنامج 

  -:محتويات الكتاب

 

 ( .دور الوظائف  –المفهوم ) أدارة الموارد البشرية  -1

 .تقييم األداء  -2

 .المتابعة وتقييم أداء العمل  -3

 .أبتكار سجل مكتوب األداء  -4

 .المتابعة بالنتائج  -5
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 شركة مياه الشرب باإلسكندرية 

 مركز التدريب            

 

 والمصريةبرنامج القوانين واللوائح الدولية 

 301 -:الكود 

 قانوني  -:برنامج 

- :محتويات الكتاب 

 -:فصل تمهيدي   -1

 .يتناول مركز المتعاقدين في العقد األداري بين النظرية التقليدية وضرورات التطور  

 -:الفصل األول  -2

 . B.O.Tيتناول ماهية عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية 

- :الفصل الثالث  -3

 . B.O.Tعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية  أنتهاء
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