الصفحة 1

يهدف برنامج املهنيين ُ
الجدد ( )NPPإلى تشجيع قادة املستقبل في مهن األرشيف على االنتساب إلى املجلس الدولي لألرشيف،
وتعزيز ثقافة االلتزام املنهي لديهم ُليسهموا في تفعيل التشارك الدولي مع املجتمعات املهنية في بلدانهم وحول العالم.

مقدمي الطلبات أن يطلعوا على كافة املعلومات املتاحة عن برنامج املهنيين ُ
يتوجب على ّ
الجدد قبل أن يملؤوا هذه االستمارة.
للمزيد من املعلومات عن برنامج املهنيين ُ
الجدد ،يرجى زيارة املوقعين عبر الرابطين التاليين :صفحة املعلومات عن برنامج
املهنيين ُ
الجدد ( )NPPوصفحة الدعوة لتقديم الطلبات.

يرجى مراجعة االستمارة النموذجية لالطالع على كافة األسئلة قبل البدء بملئها .ال ّبد من مراعاة ما يلي قبل البدء بملء
االستمارة:
•

ً
أن تكون عضوا في املجلس الدولي لألرشيف (عضوية طالب ،عضوية رقمية ،أو عضوية كاملة) ،أو أن املؤسسة
مؤسسة ذات عضوية في املجلس الدولي لألرشيف ،وأنك ّ
تتدرب لديها ،هي ّ
التي تعمل أو تدرس أو ّ
مسجل ضمن تلك

•

العضوية.
ّ
كجزء من إجراءات ملء االستمارة ،تذكر
كحد أقص ى) من أجل تحميلها
ٍّ
أن تكون أعددت سيرة ذاتية موجزة (صفحتان ٍّ
فيها جهة العمل والدراسةّ ،
محددة بالسنوات.

•

كجزء من إجراءات ملء االستمارة.
أنك تحمل رسالة توصية من أحد املرشدين لتحميلها
ٍّ

ّ
املوعد النهائي الستقبال الطلبات 10 :يونيو  .2022لن ّ
يتم النظر في االستمارات املتأخرة أو غير املكتملة (من دون رسالة
املرشد و/أو السيرة الذاتية) بحلول التاريخ املشار إليه.

في حال كانت لديك أي أسئلة عن عملية تقديم الطلب ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي
.newprofessionals@ica.org

الصفحة  – 2تفاصيل االتصال
 -1الكنية/اسم العائلة* :
 -2االسم* :
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 -3البريد االلكتروني* :
 -4رقم الهاتف* :
يرجى إضافة تشفيره االتصال الدولي للبلد قبل رقم الهاتف (من دون رموز).

الصفحة  – 3معلومات شخصية
 -5البلد واملدينة املقيم فيها* :
 -6بلد الجنسية (في حال اختلف عن بلد اإلقامة):
 -7ما مدى إجادتك للغة االنجليزية؟ *
 oلغتي األم
 oأجيد الترجمة من اإلنجليزية إلى لغتي األم
 oأكتبها وأتكلمها بطالقة
 oأتحدثها بطالقة
 oقدرة محدودة
 -8هل تجيد الفرنسية؟ ما مستوى إتقانك لها؟ *
 oلغتي األم
 oأجيد الترجمة من الفرنسية إلى لغتي األم
 oأكتبها وأتكلمها بطالقة
 oأتحدثها بطالقة
 oقدرة محدودة
ً
 oال أجيدها إطالقا
 -9هل تجيد االسبانية؟ ما مستوى إتقانك لها؟ *
o
o
o
o
o
o
-10

لغتي األم
أجيد الترجمة من االسبانية إلى لغتي األم
أكتبها وأتكلمها بطالقة
أتحدثها بطالقة
قدرة محدودة
ً
ال أجيدها إطالقا
هل تجيد أي لغة أخرى؟ ما مستوى إتقانك لها؟

الصفحة  – 4العضوية لدى املجلس الدولي لألرشيف
-11

تتدرب لديها ،هي ّ
هل أنت عضو فردي (الفئة د) أم أن املؤسسة التي تعمل أو تدرس أو ّ
مؤسسة ذات عضوية لدى

املجلس الدولي لألرشيف؟ *
 oنعم ،أنا عضو فردي ،يرجى االنتقال إلى السؤال .11أ.
 oنعم أن عضو ضمن ّ
مؤسسة .يرجى االنتقال إلى السؤال .11ب.
.11أ .رقم العضوية من الفئة د:
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يرجى توفير رقم عضويتك:
.11ب .بيانات عضوية املؤسسة:
يرجى توفير اسم املؤسسة التي تنتمي إليها ورقم عضويتها:
ً
ّ
يرجى تحديد أي فروع أو أقسام تابعة للمجلس الدولي لألرشيف أنت عضو فيها شخصيا ،أو عبر مؤسسة تنتمي إليها:
-12
ملاذا ّ
يهمك االنتساب إلى املجلس الدولي لألرشيف؟ *
-13

الصفحة  – 5املؤهالت والخبرة
-14

السيرة الذاتية *

كحد أقص ى) تذكر فيها مواقع العمل والدراسةّ ،
يرجى إرسال سيرة ذاتية موجزة (صفحتان ّ
محددة بالسنوات.
ٍّ
يجب أال يتعدى حجم امللف الـ  2MBالصيغ املقبولة للملفات pdf :أو  docأو docx
ً
ّ
اذكر اسم ّ
املختصة التي نلت فيها املؤهل املنهي ،إضافة إلى تاريخ واسم الشهادة أو الدبلوم* :
املؤسسة أو الهيئة
-15
في حال كنت ال تزال تتابع الدراسة ،يرجى تحديد ّ
املؤسسة أو الهيئة املختصة وتفاصيل عن الدورة الدراسية .تجدر املالحظة

في حال كنت ال تزال تتابع الدراسة ،ال ّبد من أن تكون لديك خبرة عمل ّ
تقل عن خمس سنوات في مهنة األرشيف وحفظ السجالت
ً
لتكون مؤهال لالنضمام إلى البرنامج.
متى بدأت العمل في مجال األرشيف؟ *
-16

في حال لم تبدأ العمل بعد ،اذكر التاريخ املتوقع لبدء العمل.

-17

صف طبيعة عملك الحالي أو موضوع الدراسة* :

-18

اذكر أسماء الجمعيات أو الشبكات التي تنتمي إليها على الصعيد املحلي أو الدولي ،ومساهمتك فيها:

هل حضرت أي مؤتمرات أو مجالس مهنية؟ *
-19
ّ
في حال اإليجاب ،يرجى تحديد موقع وتاريخ انعقادها ،والجهة املنظمة لها.

الصفحة  – 6املرشد
-20

املرشد *

ٌ
شرط ضروري ّ
ليتم النظر في االستمارة.
يرجى إرفاق رسالة توصية من أحد املرشدين .إرفاق الرسالة
يجب أال يتعدى حجم امللف الـ 2MB
الصيغ املقبولة للملفات pdf :أو  docأو docx
.20أ .يرجى ذكر اسم املرشد الكامل ،ومنصبه املنهي ،وبريده اإللكتروني* :

الصفحة  – 7معلومات عن برنامج املهنيين ُ
الجدد
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كيف سمعت عن برنامج املهنيين ُ
الجدد؟ ما الذي تعرفه عن البرنامج؟ *
-21
ً
ُ
اذكر أي عمل قمت به أو تقوم به حاليا للمشاركة في برنامج املهنيين الجدد
ملاذا ترغب باملشاركة في برنامج املهنيين ُ
الجدد؟ *
-22
وتوسع برنامج املهنيين ُ
كيف بإمكانك أن تدعم ّ
الجدد؟ *
-23
ُ
اذكر ما هي املهارات التي بإمكانك أن تسهم بها في البرنامج.

ما املشروع ،أو أي نوع من املشاريع ترغب في تطويرها أو املشاركة فيها؟ *
-24
ً
ً
ّ
ُ
في سياق البرنامج ،عليك أن تنفذ مشروعا جماعيا يخدم أهداف برنامج املهنيين الجدد – لتمكين األشخاص وتشجيعهم على
ّ
انصب تركيز املشاريع
االنضمام إلى مهنة األرشيف وحفظ السجالت ،وتوفير الدعم لهم في املراحل األولى من حياتهم املهنية.
ً
حرصا على استفادة أكبر عدد من الطالب واملهنيين ُ
السابقة على فهم مجتمع املهنيين ُ
الجدد مما
الجدد ،وتعزيز انتشار البرنامج

ّ
يقدمه املجلس الدولي لألرشيف.
ً
ّ
ّ
ستكرس للبرنامج أسبوعيا ،حتى تاريخ نوفمبر 2023؟ *
كم من الوقت
-25

معلومات عن برنامج التوجيه
ّ
ّ
ضمن إطار البرنامج ،سيتم تعيين موجه يساعدك على اتخاذ الخطوات التالية على الصعيد املنهي .يرجى اختيار
-26
املوضوعات التي ترغب بالعمل بها مع ّ
موجهك (اختر ّ
كل املوضوعات التي ترغب بها).
 oالتطوير املنهي املستمر
 oالتطوير الوظيفي/استكشاف سوق العمل
 oتقديم العروض في املؤتمرات
 oالنشر /صياغة األطروحات أو الرسائل العلمية
 oغيرها (يرجى التحديد)
كل املوضوعات التي ّ
ما هي املوضوعات املهنية التي ترغب في البحث فيها أثناء املداوالت (اختر ّ
تهمك).

-27

 oاألرشفة (الحيازة ،التقييم ،الوصف ،التشريعات ،إلخ).
 oالحفظ/األرشفة الرقمية ،إدارة البيانات ،العلوم اإلنسانية الرقمية
o
o
o
o
-28

حقوق اإلنسان ،األخالقيات املهنية
التواصل ،مجتمع املهنيين ّ
وتطوره ،التدريب
اإلدارة ،تخطيط املشاريع ،التفاعل بين األشخاص
غيرها (يرجى التحديد)
هل تعتبر أن ّ
املوجه األنسب لك يجب أن يكون ذو خلفية مهنية أو ثقافية مماثلة لك ،أو أن يكون لديه تجارب مختلفة

ليتشاركها معك؟
بأي لغة ّ
ّ
التوجيهية؟
تفضل التواصل في العالقة
-29
الصفحة  – 8معلومات عن مؤتمر املجلس الدولي لألرشيف
ُ
أخبرنا كيف تسهم مشاركتك في مؤتمر املجلس الدولي لألرشيف في أبو ظبي عام  2023في دعم عملك أو دراساتك أو
-30
مشاريعك* .
-31

املبالغ التقديرية لنفقات السفر* :
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ّ
ستتكبدها من أجل املشاركة في مؤتمر املجلس الدولي لألرشيف.
أذكر تفاصيل تكاليف تذاكر السفر واإلقامة التي
الصفحة  – 9معلومات أخرى
-32

ً
هل من معطيات أخرى تود أن تضيفها؟ هل من سبب ّ
بشكل خاص لتكون جزءا من البرنامج؟
معين يؤهلك
ٍّ

ّ
الصفحة ّ – 10
املتقدم بالطلب
تعهد
أنا ّإما عضو منتسب في املجلس الدولي لألرشيف ،أو أعمل لدى ّ
مؤسسة تحمل صفة العضوية لدى املجلس الدولي لألرشيف،
أو ّ
متدرب أو طالب ألكون مدير أرشيف/سجالت لدى هيئة ذات عضوية في املجلس الدولي لألرشيف* .
 oنعم
 oكال
ّ
خبرتي املهنية أقل من خمس سنوات :ما زلت أتابع دراستي أو أخضع للتدريب ،أو أنني بدأت العمل في العام  2017أو بعده* .
 oنعم
 oكال
تمويل من املجلس الدولي لألرشيف* .
ً
ً
 oلم أتلق تمويال من املجلس الدولي لألرشيف يوما
ً
 oتلقيت تمويال من املجلس الدولي لألرشيف من قبل
سيكون مؤتمر أبو ظبي أول مؤتمر دولي للمجلس الدولي لألرشيف أشارك فيه* .
 oنعم
 oكال
ّ
ُ
ّ
سأشارك في كل الفعاليات والنشاطات وفق متطلبات برنامج املهنيين الجدد* .
 oنعم
 oكال
ً
ملتزما ببرنامج املهنيين ُ
الجدد حتى نهاية عام * .2023
سأبقى
 oنعم
 oكال
سأتواصل مع أمانة املؤتمر الدولي لألرشيف بشأن تدابير سفري وإقامتي ،وعن تفاصيل النشاطات الواجب متابعتها قبل
املؤتمر وأثنائه وبعده* .
 oنعم
 oكال
ً
ّ
ّ
ّ
سأتكفل شخصيا بمبالغ بدل اإلقامة التي تتعدى الـ 100يورو ،وسأوفر اإليصاالت لكل النفقات التي سأطالب بتعويضها* .
 oنعم
 oكال
ّ
بعد ذلك ،ستتمكن من استعراض استمارة الطلب.
الصفحة  – 11استعراض استمارة الطلب
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ً
قم بمراجعة إجاباتك .استعرض االستمارة لتقوم بتعديل أي من اإلجابات .يمكنك بعد ذلك أن ّ
ّ
تقدم االستمارة إذا كنت جاهزا.
ّ
سيتم اإلعالن عن املشاركين الذين ّ
ّ
يتم اختيارهم في أكتوبر .2022
ستستلم بريد الكتروني يؤكد تقديمك لالستمارة.
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