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 نموذج عن االستمارة واإلرشادات 

دد، واستعراض كّل األسئلة قبل   فيتّم تطوير النموذج اآلتي ملساعدتك  اإلجابة على األسئلة الواردة في استمارة طلب االنتساب إلى برنامج املهنيين الج 

في حال كانت  األسئلة اآلتية، فنحن نريد الحصول على معلومات عنك أنت.  تنسخوإحاطتك بما نبحث عنه من معلومات. ال املباشرة في ملء االستمارة، 

 .newprofessionals@ica.orgالتالي لكتروني إلى العنوان إرجى إرسال بريد ، يأسئلة لديك أي

 

 1الصفحة 

 
 
د من أنك يتذكعليها قبل البدء بملء االستمارة، وفيها  هذه الصفحة إرشادات يجب االطالع تاح فيت

ّ
ر بضرورة قراءة كامل التفاصيل عن البرنامج والتأك

لتحمليهما خالل عملية تقديم   رشدينمن أحد املرسالة توصية إلى تجهيز سيرتك الذاتية و من خالل هذه الصفحة دعوك ن . كمامؤهل لالنتساب

 االستمارة.

 

 تفاصيل االتصال  –  2الصفحة 

ن من التواصل معك.  سي  
ّ
 طلب منك في هذه الصفحة توفير اسمك وتفاصيل االتصال. يرجى تزويدنا بعنوان البريد االلكتروني ورقم الهاتف لنتمك

   ربدان * :اسم العائلة/الكنية .1

 حمد * :سماال  .2

 h.rabdan@gmail.com * البريد االلكتروني: .3

   * رقم الهاتف: .4

 . لبلد قبل رقم الهاتف )من دون رموز(االتصال الدولي ليرجى إضافة تشفيرة 

64 541 754 301 

 

   شخصيةمعلومات  –  3الصفحة 

 نفسك وعن مهاراتك اللغوية. ، وهي فرصة لتخبرنا عن شخصيةهذه الصفحة توفير معلومات في طلب منك ي  

 نيوزيلندا * :اإلقامة بلد .5

 اإلمارات العربية املتحدة  * :عن بلد اإلقامة( اختلف حالفي ) الجنسيةبلد  .6

 * اإلنجليزية؟ ما مستوى إتقانك لها؟ تجيدهل  .7

o لغتي األم 

o أجيد الترجمة من اإلنجليزية إلى لغتي األم 

o  بطالقة  وأتكلمهاأكتبها 

o  بطالقة أتحدثها 

o  قدرة محدودة 

o  ال أجيدها 
 
 إطالقا

 * الفرنسية؟ ما مستوى إتقانك لها؟ تجيدهل  .8

o لغتي األم 

o أجيد الترجمة من اإلنجليزية إلى لغتي األم 

o  بطالقة  وأتكلمهاأكتبها 

o  أتحدثها بطالقة 

o  قدرة محدودة 

o  ال أجيدها 
 
 إطالقا

 *اإلسبانية؟ ما مستوى إتقانك لها؟  تجيدهل  .9

o لغتي األم 

o أجيد الترجمة من اإلنجليزية إلى لغتي األم 
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o  بطالقة  وأتكلمهاأكتبها 

o  أتحدثها بطالقة 

o  قدرة محدودة 

o  ال أجيدها 
 
 إطالقا

 ما مستوى إتقانك لها؟ هل تجيد أي لغة أخرى؟  .10

 قدرة محدود، من دون طالقة – اإليطاليةاللغة 

 

 املجلس الدولي لألرشيف العضوية لدى  –  4الصفحة 

 في املجلس الدولي لألرشيف. هذه فرصة  في سألك ن
 
هذه الصفحة عن عضويتك لدى املجلس الدولي لألرشيف. لتكون مؤهال، ال بّد من أن تكون عضوا

 في أحد أقسام أو فروع املجلس الدولي لألرشيف، وأن تفّسر لنا في بضعة سطور عن أهمية االنتساب 
 
لمجلس الدولي  للتخبرنا عّما إذا كنت مشاركا

 شيف بالنسبة إليك.لألر 

 *  لدى املجلس الدولي لألرشيف؟ ذات عضويةهي مؤّسسة   ،أن املؤسسة التي تعمل أو تدرس أو تتدّرب لديها  أنت عضو فردي )الفئة د( أم هل .11

 لدى مؤسسة  
 
 مسجال

 
 لدى املجلس الدولي لألرشيف، أو موفدا

 
 منفردا

 
ليتّم النظر في   – ذات عضويةتجدر اإلشارة إلى أنه من الضروري أن تكون عضوا

 ضمن عضوية املؤسسة التي تنتمي إليها، يرجى التسجيل عبر 
 
 bruneau@ica.orgالتواصل مع طلبك. في حال لم تكن مسجال

o  أ.11نعم، أنا عضو فردي، يرجى االنتقال إلى السؤال. 

o  ب.11ل اسة. يرجى االنتقال إلى السؤ نعم أن عضو ضمن مؤّس. 

o كال،  
 
 archives-council-international-https://www.ica.org/en/joinاملوقع: زيارة  يرجى . لالنتساب،في الوقت الحالي لست عضوا

 رقم العضوية من الفئة د: .أ. 11

 يرجى توفير رقم عضويتك:  

D0000 

 بيانات عضوية املؤسسة:.ب. 11

 يرجى توفير اسم املؤسسة التي تنتمي إليها ورقم عضويتها:  

  تحديديرجى  .12
 
 أو عبر مؤّسسة تنتمي إليها:  ،أي فروع أو أقسام تابعة للمجلس الدولي لألرشيف أنت عضو فيها شخصيا

 (SAHRقسم األرشيفات وحقوق اإلنسان )

  * ملاذا يهّمك االنتساب إلى املجلس الدولي لألرشيف؟  .13

 املجلس الدولي لألرشيف فرص  يهمني االنتساب إلى املجلس الدولي لألرشيف، ألن هذه الهيئة تمثل املجتمع 
 
عنى بشؤونه. ويدعم أيضا

 
الدولي للمؤرشفين وت

نترنت، واملؤتمرات والشبكات التي ينسجها عبر أقسامه وفروعه، وهو ما يعود علّي بالفائدة على صعيد تدريبي  التعليم من خالل الدورات املتاحة عبر اإل 

 املستمر كأخصائي أرشيف ناش ئ. 

 

 املؤهالت والخبرة  –  5الصفحة 

ر من خالل هذه الصفحة معلومات عن تعليمك وعملك ومشاركتك بشكٍل عام في مهن
ّ
في مجال األرشيف. نطلب منك تحميل سيرة ذاتية موجزة  تكستوف

عملك أو موضوع الدراسة. إنها تذكر فيها مواقع العمل والدراسة، محّددة بالسنوات، واملناصب أو أسماء الدورات الدراسية مع وصف موجز عن طبيعة  

 في هذا املجال، وأين ينصّب تركيز عملك أو دراستك في الوقت الحالي. فرصة مثالية لتخبرنا عن موضوع اهتماماتك

 *السيرة الذاتية  .14

 .مواقع العمل والدراسة، محّددة بالسنواتفيها  تذكر)صفحتان كحّدٍ أقص ى( يرجى إرسال سيرة ذاتية موجزة 

 .docxأو  docأو  pdfبصيغة أن يكون ، و 2MBالـ  يتعدى حجم امللفال أيجب 

.docxسيرة ذاتيةحمد.ربدان_ 

 إلى تاريخ واسم الشهادة أو الدبلوم: نلت فيهاذكر اسم املؤّسسة أو الهيئة املختّصة التي ا .15
 
   * املؤهل املنهي، إضافة

 .2020السجالت واألرشيفات(، من املتوقع إنهاء الدراسة في نهاية عام جامعة سيتي، ماجيستير في دراسات املعلومات )إدارة 

 .الدراسية في حال كنت ال تزال تتابع الدراسة، يرجى تحديد املؤّسسة أو الهيئة املختصة وتفاصيل عن الدورة 

 * األرشيف؟  مجال فيمتى بدأت العمل  .16

file://///192.168.60.9/data/06.%20PCOM%20&%20FIDA/6.A%20PCOM-Programme%20Commission/New%20Professionals%20Programme/NP%202020/Drafts/bruneau@ica.org
https://www.ica.org/en/join-international-council-archives
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   العمل.ذكر التاريخ املتوقع لبدء افي حال لم تبدأ العمل بعد،  

2019 

 * صف طبيعة عملك الحالي أو موضوع الدراسة:  .17

 دراسة موضوعها األخالقيات، األرشيفات والحفظ الرقمي، وسواء كانت اعتباراتنا األخالقية ستغيّ 
 
ر أنظمة النفاذ  بالنسبة للدورة الدراسية، أنجز حاليا

يمكننا تعزيز قدرة الوصول إلى األرشيفات، مع املحافظة على حقوق األشخاص، ومدى  إلى السبل الرقمية مقابل املواد الورقية. يهمني أن أكتشف كيف 

 تأثير التقنية على كّل هذه العملية.

   *الجمعيات أو الشبكات التي تنتمي إليها على الصعيد املحلي أو الدولي، ومساهمتك فيها:  أسماء ذكر ا .18

ريةاألرشيفأنا عضو في جمعية 
ْ
م فعاليات يلتقي  CAAاملحلية في مكان إقامتي ) ات الِقط

ّ
(، وعضو في لجنة قسم الطالب من الجمعية ذاتها، حيث ننظ

 خاللها األعضاء، وندوات شهرية عبر تويتر، وتفاعل ناشط عبر فيسبوك. 

 * هل حضرت أي مؤتمرات أو مجالس مهنية؟  .19

مة لها.في حال اإليجاب، يرجى تحديد موقع وتاريخ عقدها،  
ّ
 والجهة املنظ

 .2019الذي انعقد في أوكالند في أغسطس عام  ، CAAالـحضرت املؤتمر السنوي لجمعية 

 

 املرشد  –  6الصفحة 

 *   املرشد .20

ذكر فيها صلتك الصفحة  من خالل هذه  تقومس باملرشد  بتحميل رسالة توصية ودعم من أحد املرشدين، وهي رسالة ال يتعدى طولها الصفحة الواحدة، ي 

دد.   والسبب الذي يدفعه لتزكيتك من أجل برنامج املهنيين الج 

 ضروري ليتّم النظر  الرسالة. إرفاق املرشدينمن أحد  توصية رسالةيرجى إرفاق 
ٌ
 االستمارة.في شرط

 2MBيجب أال يتعدى حجم امللف الـ 

 docxأو  docأو  pdfالصيغ املقبولة للملفات:  

 docxرسالة توصية.-كلير.سميث

 * لكتروني: وبريده اإل  ،الكامل، ومنصبه املنهي املرشد.أ. يرجى ذكر اسم 20

 emmaj@cityuni.comأستاذ مساعد في جامعة سيتي، 

 

 د معلومات عن برنامج املهنيين الجد   –  7الصفحة 

سهم فيها والدعم الذي ستقّدمه له، 
 
دد، وما املهارات التي ست  لتطلعنا عّما تعرفه عن برنامج املهنيين الج 

 
وكيفية مشاركتك تتيح لك هذه الصفحة فرصة

 فيه وتطويره.

 * د؟ ما الذي تعرفه عن البرنامج؟ كيف سمعت عن برنامج املهنيين الجد   .21

 للمشاركة في برنامج املهنيين الجد  ا
 
 . دذكر أي عمل قمت به أو تقوم به حاليا

دد في العام املاض ي أثناء املؤتمر السنوي للمجلس الدولي لألرشيف الذي انعقد في أديليد في استراليا، و  ذلك من خالل  سمعت عن برنامج املهنيين الج 

 على إدراج مقالة كتبتها عن 
 
الب في مجال  تجربة الطتغريدات املجلس عبر تويتر، ثم تواصلت مع القيمين على البرنامج عبر فيسبوك. نعمل حاليا

دد.  األرشيفات الذي يدرس عن بعد، في الرسالة اإلخبارية الخاصة ببرنامج املهنيين الج 

 * د؟ ملاذا ترغب باملشاركة في برنامج املهنيين الجد   .22

دد من كّل أنحاء العالم ونتفاعل معه أرى  يأريد أن أشارك في برنامج املهنيين الجدد، ألن  عندما نلتقي باملهنيين الج 
 
م واسعة جدا

ّ
ونعمل إلى   مأن فرص التعل

 فريدة وحصرية ألتواصل مع املجتمع الدولي، حيث سنتشارك الخبرات، وأقدم دعمي لطالب آخرينجانبهم
 
  . ستتيح لي املشاركة في هذا البرنامج فرصة

دد سيدخلون عالم  األرشيف من خالل هذا البرنامج.   ومهنيين ج 

 *د؟ كيف بإمكانك أن تدعم وتوّسع برنامج املهنيين الجد   .23

سهم بها في البرنامج.ا
 
 ذكر ما هي املهارات التي بإمكانك أن ت

 سأدعمه و سأدعم البرنامج بواسطة مهاراتي في التواصل، واندفاعي، ووقتي وجدارتي في العمل الجماعي. 
 
عبر قنوات التواصل االجتماعي والرسائل  أيضا

دد حول العالم.  عنى بها مهنة األ  اإلخبارية، للتواصل مع املهنيين الج 
 
 في أن أرى البرنامج يتطّرق إلى مسائل أهّم ت

 
رشيف، وأود أن أنظم منتديات  أرغب أيضا

mailto:emmaj@cityuni.com
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ن أي طالب أو منهي جديد أن ي
ّ
دد فيها. سيتمك طرح األسئلة،  )ربما عبر تويتر أو فيسبوك( نتناقش فيها بهذه املسائل ونستعرض وجهات نظر املهنيين الج 

 .
 
دد على هامش البرنامج أيضا  يدعم املهنيين الج 

 
 ليشكل ذلك محفال

 *  املشاريع ترغب في تطويرها أو املشاركة فيها؟ما املشروع، أو أي نوع من  .24

 في سياق البرنامج، عليك أن تنّفذ مشروع 
 
 جماعي ا

 
لتمكين األشخاص وتشجيعهم على االنضمام إلى مهنة األرشيف   –د يخدم أهداف برنامج املهنيين الجد   ا

د، وتعزيز انتشار  تركيز املشاريع السابقة على فهم مجتمع املهنيين الجد   وحفظ السجالت، وتوفير الدعم لهم في املراحل األولى من حياتهم املهنية. انصّب 

 على استفادة أكبر 
 
 د مما يقّدمه املجلس الدولي لألرشيف.من الطالب واملهنيين الجد   عددالبرنامج حرصا

ز على تعزيز املهارات في الحفظ الرقمي ل أود
ّ
دد. فالعديد منا ال يكتسبون هذه املهارات عبر الدورات داستحداث مشروع جماعي يرك ى املهنيين الج 

هيئنا ملواجهة التحديات التي سنواجهها. أتوقع مناقشة أفض َنظم دورة أو ورشة عمل ت 
 
ل السبل املتاحة الدراسية، وسيكون من بالغ األهمية واملنفعة أن ت

دد.     على نطاق أوسع ضمن مجتمع املهنيين الج 
 
  لتحقيق هذه الغاية ضمن املجموعة، وسواء كانت هذه الحاجة تنطبق أيضا

، حتى تاريخ أكتوبر  .25
 
  * ؟2021كّم من الوقت ستكّرس للبرنامج أسبوعيا

 ساعات في األسبوع 4إلى  3

رشد يساعدك على اتخاذ الخطوات التالية على الصعيد املنهي. يرجى اختيار  .26 ترغب بالعمل بها  التي  املوضوعاتضمن إطار البرنامج، سيتّم تعيين م 

رشدك )اخت  ترغب بها(.التي  املوضوعاتر كّل مع م 

o  التطوير املنهي املستمر 

o  العمل الطوعي 

o  تقديم العروض في املؤتمرات 

o  النشر 

o  التطوير املنهي 

o  كتابة األطروحات والبحوث 

o  /طلب املنح تمويل املنح 

o متابعة الدراسة 

o  استكشاف سوق العمل 

o )غيرها )يرجى التحديد 

 

 مؤتمر أبو ظبي  عن معلومات  –  8الصفحة 

سأل في
 
وأهمية املشاركة فيه، وكيف ستستخدم الدروس التي ستتعلمها لتطّبقها في    املجلس الدولي لألرشيف في أبو ظبي عام  هذه الصفحة عن  ست

 . إنها فرصة لتخبرنا عن أهمية املشاركة بالنسبة لك. بعد انتهاء املؤتمر عملك

سهم مشاركتك في مؤتمر  .27
 
   *عك. في دعم عملك أو دراساتك أو مشاري عام  املجلس الدولي لألرشيف في أبو ظبيأخبرنا كيف ت

كالذكاء االصطناعي والحفظ الرقمي والتقنيات الناشئة، واملوضوع الفرعي املقترح كاألخالقيات واألرشيف، تتالءم مع   املطروحة املوضوعات الرئيسية

 وسماع  سأكتسبها عبر  أنوي االستفادة من التجربة التي فحوى البحث الذي أقوم به في مجال األخالقيات والحفظ الرقمي واألرشيفات.
 
املشاركة شخصيا

مه من املؤتمر في بحثي الحالي.جتمع الدولي )وفرص النقاش مختلف آراء امل
ّ
 وسط مجتمع األرشيف األوسع(، واستخدام كّل ما أتعل

د؟ ما هي املوضوعات .28  *  التي ترغب في مناقشتها في الجلسة العادية التي يديرها املهنيين الجد 

وع الحفظ الرقمي بشكٍل خاص أثناء الجلسة العادية املشتركة. يمكننا أن  يسّرني التطرق إلى أّي من املوضوعات املطروحة، لكنني أود مناقشة موض

 نستعرض فهمنا وتجاربنا املختلفة في مجال الحفظ الرقمي. 

 * املبالغ التقديرية لنفقات السفر:  .29

 أذكر تفاصيل تكاليف تذاكر السفر واإلقامة التي ستتكّبدها من أجل املشاركة في مؤتمر أبو ظبي. 

 يويو 600أيام =  7يورو. إقامة في الفندق ملدة  850السفر من نيوزيلندا إلى أبوظبي = تذكرة 

 

 معلومات أخرى  –  9الصفحة 

سهم في اختيارك للمشاركة في الب
 
 رنامج. استفد من هذه الصفحة لتخبرنا أي معلومة لم يتسن لك أن تذكرها فيما سبق، ترى أنها ذات أهمية خاصة ت

 من البرنامج؟ هل من معطيات  .30
 
 أخرى تود أن تضيفها؟ هل من سبب معّين يؤهلك بشكٍل خاص لتكون جزءا

https://www.ica.org/en/ica-2020-abu-dhabi-congress
https://www.ica.org/en/call-for-papers-and-proposals-ica-abu-dhabi-2020-subthemes
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 وأن فرص اللقاء مع املجتمع الدولي ليست سهلة 
 
دد، خاصة  أن أكون أّول شخص من نيوزيلندا ينضم إلى برنامج املهنيين الج 

 
بسبب البعد  سيسّرني جدا

الفرصة املتاحة. سوف أبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق أهدافنا واستكمال األعمال املهمة التي يقوم بها  ، لذا أتمنى االستفادة من هذه الجغرافي

 البرنامج.

 

 تعّهد املتقّدم بالطلب   – 10الصفحة 

 هذه الصفحة هي بمثابة تعّهد يقوم به املتقّدم بالطلب، فيرجى اإلجابة بصدٍق ومصداقية.

ي لألرشيف، أو أعمل لدى مؤّسسة تحمل صفة العضوية لدى املجلس الدولي لألرشيف، أو متدّرب أو طالب ألكون  أنا إّما عضو منتسب في املجلس الدول

 * مدير أرشيف/سجالت لدى هيئة ذات عضوية في املجلس الدولي لألرشيف. 

o نعم 

o كال 

 * أو بعده.  2015خبرتي املهنية أقّل من خمس سنوات: ما زلت أتابع علمي أو أخضع للتدريب، أو أنني بدأت العمل في العام 

o نعم 

o كال 

 * تمويل من املجلس الدولي لألرشيف. 

o  
 
 من املجلس الدولي لألرشيف يوما

 
 لم أتلق تمويال

o  من املجلس الدولي لألرشيف من قبل 
 
 تلقيت تمويال

 *مر أبو ظبي أول مؤتمر سنوي دولي للمجلس الدولي لألرشيف أشارك فيه. سيكون مؤت

o نعم 

o كال 

د.  بات برنامج املهنيين الجد 
ّ
 * سأشارك في كّل الفعاليات والنشاطات وفق متطل

o نعم 

o كال 

د إلى حين عقد املؤتمر السنوي التالي.  *  سأحافظ على التزامي ببرنامج املهنيين الجد 

o نعم 

o كال 

 *  ده.سأتواصل مع أمانة املؤتمر الدولي لألرشيف بشأن تدابير سفري وإقامتي، وعن تفاصيل النشاطات الواجب متابعتها قبل املؤتمر وأثنائه وبع

o نعم 

o كال 

 بمبالغ بدل اإلقامة التي تتعدى الـ
 
ر اإليصاالت لكّل النفقات التي سأطالب  100سأتكّفل شخصيا

ّ
 *   بتعويضها.يورو، وسأوف

o نعم 

o كال 

ن من استعراض استمارة الطلب. 
ّ
 بعد ذلك، ستتمك

 

 استعراض استمارة الطلب  – 11الصفحة 

.اإلجابات. استعرض االستمارة لتقوم بتعديل أي من إجاباتكقّم بمراجعة 
 
 . يمكنك بعد ذلك أن تقّدم االستمارة إذا كنت جاهزا

 
 

 

 


