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المهنيون الجدد النشطون: 
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gmail.com  

 

منسق برنامج المهنيين الجدد:

newprofessionals@ica.org

بنا:  اتصل 

هل تريد معرفة

المزيد؟

االشتراك في النشرة اإلخبارية لبرنامج

المهنيين الجدد.

 

زيارة برنامج المهنيين الجدد عىل

الموقع اإللكتروني للمجلس الدولي

(ICA) لألرشيف

أو تابعنا:

"لقد منحني برنامج المهنيين الجدد
(ICA) بالمجلس الدولي لألرشيف

الثقة كي أؤمن بقدرتنا عىل إنشاء مهنة

أكثر ابتكاًرا وشموال، مما يعود بدوره
عىل المجتمع. 

ال أستطيع التوصية بهذا البرنامج بما
 ."فيه الكفاية

لورا ايونا لوكا

2019 NPP
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أطلق المجلس الدولي لألرشيف (ICA) برنامج المهنيين الجدد

لدعم قادة المستقبل ومشاركتهم في المهنة األرشيفية، وإنشاء

شبكة دولية من طالب إدارة المحفوظات والسجالت والمهنيين

الجدد.

يريد المجلس الدولي لألرشيف (ICA) تشجيع الطالب والمهنيين

الجدد عىل أن يكونوا أعضاء نشطين داخل المجلس، وأن يكونوا

مهنيين ملتزمين يساعدون في تحفيز المشاركة مع المجتمعات

المهنية في بلدانهم وفي جميع أنحاء العالم.

من نحن:
 

قّدم طلًبا لتكون عضًوا نشًطا في برنامج
المهنيين الجدد:

يدعو برنامج المهنيين الجدد كل عام طالب الدراسات األرشيفية

وحفظ الوثائق والمهنيين الجدد من جميع أنحاء العالم ليصبحوا من

المهنيين الجدد النشطين.

   يجب أن يكون المتقدمون طالبًا أو لديهم خبرة أقل من خمس

سنوات في العمل في إدارة األرشيفات و / أو الوثائق، ويجب أن

يكونوا طالبًا أو أعضاء فرديين في المجلس الدولي لألرشيف (ICA)، أو

يعملون أو يدرسون أو يتدربون كعضو مؤسسي في المجلس الدولي

لألرشيف (ICA) ضمن الفئات A أو C . ويجب أال يكونوا قد سبق لهم

حضور المؤتمر السنوي للمجلس الدولي لألرشيف (ICA). وال يوجد

قيود متعلقة بالسن.

عضوية المجلس الدولي لألرشيف
:(ICA)

إذا كنت طالًبا في بداية مهنتك في إدارة الوثائق واألرشيفات، فيمكنك االستفادة

من عضوية طالب بالمجلس الدولي لألرشيف (ICA) مقابل 20 يورو فقط.

أو إذا كنت من المهنيين الجدد، فيمكنك التفكير في الحصول عىل عضوية فردية

بالمجلس من الفئة D (عضوية رقمية) مقابل 30 يورو.

للمزيد من التفاصيل وكيفية االنضمام للمجلس، يرجى الرجوع إىل

الموقع اإللكتروني للمجلس الدولي لألرشيف (ICA) عىل الرابط التالي:

www.ica.org

 

برنامج المهنيين الجدد

بالمجلس الدولي لألرشيف

:(ICA)

هل أنت طالب في تخصص الدراسات

األرشيفية أو حفظ الوثائق؟ هل بدأت العمل

في المهنة األرشيفية بعد عام 2015؟ يتاح

اليوم فرصة االنضمام إىل برنامج المهنيين

الجدد بالمجلس الدولي لألرشيف (ICA) لعام

2020 لكي تصبح جزًءا من المجتمع الدولي

من األرشيفيين ومديري الوثائق والمسئولين

عن حفظها وإتاحتها.

يدعم برنامج المهنيين الجدد بالمجلس الدولي

لألرشيف (ICA) األشخاص الذين لديهم خبرة

أقل من خمس سنوات في المهنة األرشيفية

أو حفظ الوثائق لتطوير معارفهم ومهاراتهم

المهنية، واالنضمام إىل شبكة عالمية من

طالب إدارة الوثائق واألرشيفات والمهنيين

الجدد.

انقر هنا لالشتراك في النشرة اإلخبارية لبرنامج

المهنيين الجدد.

أو قم بزيارة برنامج المهنيين الجدد عىل الموقع
.(ICA) اإللكتروني للمجلس الدولي لألرشيف

 

الحضور والمشاركة في اجتماع أو مؤتمر المجلس الدولي

.(ICA) لألرشيف

الحصول عىل مرشد يمكنه تقديم الدعم والمشورة والتوجيه

المهني.

مقابلة قادة المهنة األرشيفية والمشاركة في فعاليات

التواصل.

االلتقاء بأصدقاء المؤتمر الذين سوف يدعمونك أثناء تجربتك

للمؤتمر.

الحفاظ عىل شبكة االتصاالت الدولية التي تدعم تبادل

المعلومات بين المهنيين الجدد والعمل عىل تحسينها.

المشاركة في مشروع الذي من شأنه دعم المهنيين الجدد في

المهنة األرشيفية وحفظ الوثائق.

يدعم البرنامج الطالب والمهنيين الجدد لتطوير معارفهم

ومهاراتهم المهنية، وتقديم معلومات عن المجلس الدولي

لألرشيف (ICA) وأنشطته، وتشجيعهم عىل المشاركة في كل ما

.(ICA) يقدمه المجلس الدولي لألرشيف

 

كل عام تتاح الفرصة للمهنيين الجدد للقيام بما يلي:

ما نقوم به:

المهنيون الجدد النشطون 2019

انضم إىل المجلس الدولي لألرشيف (ICA) كطالب أو عضو فردي

واستفد من عضويتك بالمجلس.

التطوع لترجمة المحتوى المتاح عىل اإلنترنت للمجتمع الدولي.

اشترك في النشرة اإلخبارية لبرنامج المهنيين الجدد والتي تعرض

قصص المهنيين الجدد ونصائحهم.

المساهمة في النشرة اإلخبارية من خالل كتابة مقالة إخبارية أو

اقتراح موضوعات وقضايا مستقبلية.

االشتراك مع المجتمع األرشيفي المهني الدولي عىل قنوات

التواصل االجتماعي لبرنامج المهنيين الجدد.

البحث عن المقاالت واألحداث والتدريب وأخبار المؤتمرات عىل

حسابات برنامج المهنيين الجدد عىل تويتر (Twitter) والفيسبوك

.(WeChat) والوي شات ((Facebook

هناك أيًضا طرق أخرى للمشاركة في برنامج المهنيين الجدد:

قم بالمشاركة:
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