مكتبـــــة اإلسكنــــــدرية
معهـــد اتلدريــــب املهـــين

رسالة ترحيب من مدير املكتبة

مكتبة اإلسكندرية يه أحد الرصوح اثلقافية الضخمة يف مرص والرشق
ً
األوسط؛ حيث يتالىق اتلاريخ والفنون والفلسفة والعلوم .وفضال عن دور
املكتبة الرئييس املنوط بها  -اذلي يتمثل يف اقتناء املجمواعت الوثائقية والفنية
القيمة ،وإجراء ابلحوث ،ونرش املعرفة ،وتعزيز احلوار  -يأيت سعيها احلثيث إىل
بناء قدرات املهنيني يف مرص.
ً
ُ
ويعد معهد اتلدريب املهين )(PTI
واحدا من أدوات مكتبة اإلسكندرية

للتفاعل مع مجيع أعضاء املجتمع؛ سواء اكنوا من العلماء أو الطالب ،من
ابلاحثني املتخصصني أو الراغبني يف اتلعلم ،من الشباب أو األطفال ،من املوظفني
أو ابلاحثني عن وظيفة؛ حيث يقدم املعهد دورات تدريبية يف شىت املجاالت،
ً
ً
ً
واحدا يف اعتباره ،وهو تسليح الفرد باملعرفة الالزمة واألدوات
واضعا هدفا
احلديثة بهدف تمكينه من املنافسة يف اعلم متسارع الوترية.
ُّ
بتمعن ،واتلعرف ىلع اكفة
ذلا ندعو القارئ إىل االطالع ىلع هذا الكتيب

الربامج وادلورات واألنشطة املتاحة من خالل معهد اتلدريب املهين ،والسماح
نلا بتقديم يد العون فيما يتعلق باكتساب املهارات واملعرفة الالزمة .ويمكن
ً
أيضا زيارة املوقع اإللكرتوين ملعهد اتلدريب املهين )(https://www.bibalex.org/pti؛
حيث حرصنا ىلع تيسري عملييت اتلصفح والتسجيل يلكون هذا املوقع يف متناول
اجلميع.

ادلكتور مصطىف الفيق
مدير مكتبة اإلسكندرية
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قطاع ابلحث األاكدييم
مركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية
ادلورة

علوم احلاسب اآليل واآلثار (املستوى األول)

املدة

 20ساعة ( 4سااعت /األسبوع)
●
●

األهداف

●
●
●
●

●اتلعريف بأهم برامج احلاسب اآليل املفيدة بالنسبة إىل علماء اآلثار
ُّ
●تعلم طرق مجع املعلومات املختلفة ،مثل تقارير العمل امليداين واملراجع تلكوين
قاعدة بيانات
ُّ
●تعلم كيفية استخدام برنامج فايل ميكر ) (FileMakerوكيفية إدارة قاعدة ابليانات
ُّ
●تعلم كيفية رسم املباين واخلطط والفخار باستخدام برنامج أوتواكد وكيفية رقمنة
وتكوين اخلرائط
●اتلعريف بنظام املعلومات اجلغرافية كنموذج أسايس
ُّ
●تعلم كيفية تصوير اآلثار

الفئة املستهدفة

الطالب اجلامعيون املتخصصون يف علم اآلثار ،ومفتشو اآلثار

نظرة اعمة

تتضمن ادلورة حمارضتني و 16ندوة يف املعمل تتناول املوضواعت اتلايلة:
● ●اتلعريف بعلم اآلثار والكمبيوتر
● ●املسح الطوبوغرايف ،والعمل باستخدام انلقاط واخلطوط
● ●الربامج الرضورية للمسح ولعلم اآلثار
● ●برنامج فايل ميكر ) (FileMakerوإدخال املعلومات
● ●حتليل ابليانات
● ●عرض تقدييم عن األوتواكد
● ●اتلصوير املسايح
● ●رقمة صور الفخار
● ●وضع اخلطط – رقمنة اخلطط
● ●قراءة اخلريطة ،وتكوين اخلرائط
● ●رقمنة بسيطة للخرائط
● ●برنامج MapSend Lite – Mobile GPS
● ●تطبيقات Google Earth
● ●Google Google Earthوعلم اآلثار :خطط وخرائط
●

املتطلبات

●
●
●

●معرفة أساسية باللغة اإلجنلزيية
●مهارات استخدام الكمبيوتر
●كمبيوتر حممول (الب توب)
●اكمريا دجييتال

قطاع ابلحث األاكدييم

2
ادلورة

علوم احلاسب اآليل واآلثار (املستوى اثلاين)

املدة

 20ساعة ( 4سااعت /األسبوع)
●

●اتلعريف واتلدريب ىلع استخدام جهاز املحطة املتاكملة
ُّ
●تعلم استخدام أوتواكد وفايل ميكر فيما خيص احلفاظ ىلع اآلثار ،وحتضري اخلطط
واخلرائط للمواقع واملدن األثرية

األهداف

●

الفئة املستهدفة

الطالب اجلامعيون املتخصصون يف علم اآلثار ،ومفتشو اآلثار
●

●اتلعريف جبهاز املحطة املتاكملة
●املسح الطوبوغرايف ،والعمل باستخدام انلقاط واخلطوط
●تركيب الرتايبود وحماولة استخدام املستوى
●تركيب الرتايبود وحماولة استخدام جهاز املحطة املتاكملة
●تركيب الرتايبود واستخدام جهاز املحطة املتاكملة
●حتميل ابليانات

●

●استكمال دورة علوم احلاسب اآليل واآلثار (املستوى األول)
●معرفة جيدة باللغة اإلجنلزيية

●

نظرة اعمة

●
●
●
●

املتطلبات

●

ادلورة

طرق ابلحث األثري

املدة

 20ساعة ( 4سااعت /األسبوع)
ُّ
● ●تعلم العملية ابلحثية الاكملة ،من صياغة فكرة إىل املسح واتلحليل وتفسري
ابليانات
● ●إعطاء نظرة اكملة ىلع أسايلب املسح اجلديدة
● ●اتلعريف بأحباث اآلثار غري املدمرة

األهداف
الفئة املستهدفة

الطالب اجلامعيون املتخصصون يف علم اآلثار ،ومفتشو اآلثار
●

●اتلعريف بعلم اآلثار
●املسح األثري يف مرص
●املصادر اتلارخيية ،وحتديد املواقع ،واملواقع اثلقافية
●تصميم ابلحث ،ومجع ابليانات ،والتسجيل
●تقنيات املسح واتلنقيب
●أسايلب اتلأريخ وحتديد التسلسل الزمين
●تصنيف االكتشافات
●تفسري املجمواعت الفردية واثلقافية
●الرحالت امليدانية وانلدوات
●تقديم العروض ابلحثية

●

●معرفة أساسية باللغة اإلجنلزيية
●مهارات استخدام الكمبيوتر
●كمبيوتر حممول (الب توب)

●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●
●

املتطلبات

●
●

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
ادلورة

املنهجية ومهارات ابلحث (دورة معتمدة)

املدة

 36ساعة ( 3سااعت /األسبوع)
●

األهداف

●
●
●

الفئة املستهدفة

طالب املاجستري وادلكتوراه
●
●
●
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●
●
●

املتطلبات

●اتلعريف بمنهجيات ابلحث
ُّ
●تعلم اتلقييم انلقدي ملختلف أنواع ابلحوث املنشورة
●ممارسة أسايلب ابلحث جلمع املعلومات من احلفريات األثرية
ُّ
●اتلعلم باستخدام مصادر األدب والفلسفة يف األوراق ابلحثية
●اتلعريف باألوراق ابلحثية القصرية ،واملراجع ،وابلبليوجرافيا ،وأسباب ادلراسة
●تقديم عدد من املوضواعت وحبث قصري
●مصادر هلينستية لكتابة حبث قصري
●منديس -تيماي :كتابة تاريخ قرية واعصمة
●عروض شفهية يف موقعني حقيقيني
●تصنيف املصادر :األثرية وانلصية
●طريقة فك رموز اللغة اهلريوغليفية
●الوثائق اتلارخيية اهلريوغليفية
●إهلة املرصيني وايلونانيني أرسينو اثلانية ودور امللاكت ابلطلميات والفراعنة
●مهارات ابلحث يف إيسيااك يف العالم اهللينسيت
●املقارنة بني املصادر اتلارخيية واملكتشفات األثرية
●قضية ماريوت فيما خيص مصادر إنتاج واكتشاف انلبيذ
●تقديم األوراق ابلحثية املطلوبة

معرفة جيدة باللغة اإلجنلزيية لكغة ثانية
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ادلورة

مصادر تاريخ احلقبة اهللينستية (دورة معتمدة)

املدة

 36ساعة ( 3سااعت /األسبوع)
●
●

األهداف
●

الفئة املستهدفة

مفتوحة للجمهور ،وباألخص املهتمون باتلاريخ القديم
●
●
●
●
●
●

نظرة اعمة
●
●
●
●
●
●

املتطلبات

●تعريف املشاركني جبميع أنواع املصادر اتلارخيية املتعلقة باحلقبة اهللينستية
●تقديم معلومات عن أهمية علم اآلثار كمصدر تارييخ من خالل إجراء دراسة
مقارنة للثقافة املادية يف الفرتة اهللينستية ،وكيف يمكن أن يتوافق ذلك ،أو ال ،مع
مصادر أخرى ،مثل األدلة األدبية
●تقديم طبيعة املشالك ابلحثية اليت يطرحها املورد األثري ،وتعلم كيفية استخراج
ابليانات اتلارخيية منه
●األيديولوجيات امللكية من اإلسكندر األكرب إىل بطلميوس األول
●العبادة اهللينستية للباسيليوس ابلطليم وعبادة املرصيني القدماء للفرعون ابلطليم
●فيلة :اتلعاون بني ابلطاملة والكهنة املرصيني؛ حتدي أرسينو اثلانية كإهلة مرصية
●بطلميوس اثلالث
●معبد حورس يف إدفو
●“بيوت الوالدة” :دينديرا (القديمة) ،فيلة ،كوم أمبو ،إدفو ،أرمانت ،دينديرا
(اجلديدة)
●املعبد املزدوج يف كوم أمبو ،معبد حتحور يف ديندارا واملباين املقدسة املحيطة به
●طيبة يف عرص ابلطاملة :تاريخ وأنشطة بناء املعبد
●السياسة ادلينية بلطلميوس الساراب /بطلميوس األول
●السريابيوم الكسندري :اتلخطيط واتلاريخ واألهمية
●نرش ديانة إزيس
●احتفايلة ديلوس

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين

مركز ادلراسات القبطية
ادلورة

دبلوم الرتاث العريب املسييح (دورة غري معتمدة)

املدة

اعم درايس واحد (فصالن دراسيان)

األهداف

تقديم نظرة متعمقة عن الرتاث العريب القبطي

الفئة املستهدفة

دارسو الرتاث العريب املسييح
●

نظرة اعمة

●
●
●

●الرتاث القبطي
●الرتاث العريب املسييح
●احلوار اإلساليم-املسييح
●الرتمجة العربية للكتاب املقدس (اإلجنيل)

املتطلبات

ال توجد

ادلورة

الفن والعمارة القبطية

املدة

 16ساعة

األهداف

دراسة أنواع الفن القبطي املختلفة واتلعرف ىلع الطراز املعماري للكنائس واألديرة

الفئة املستهدفة

مفتوحة للجمهور
●
●

نظرة اعمة

●اتلعريف بالعمارة القبطية القديمة
●دراسة األنواع املختلفة من اخلطط املعمارية للكنائس؛ مثل الاكتدرائية واملسقط
األفيق الصلييب الشلك وغريها ،باإلضافة إىل دراسة اخلواص املعمارية للكنيسة
القبطية ،اليت تتضمن اهليلك واملذبح واملحراب وحجاب اهليلك والكورال واألنبا
واتلعميد.

املتطلبات

ال توجد

ادلورة

خمطوطات قبطية

املدة

 12ساعة ( 6جلسات 3 /أيام)

األهداف

●
●

●توضيح كيفية اتلعامل مع املخطوطات والربديات القبطية وحتليلها وتكملتها
●تعريف جمال اللغويات القبطية

الفئة املستهدفة

دارسو اللغة القبطية

نظرة اعمة

دراسة وقراءة بعض املخطوطات القبطية

املتطلبات

ال توجد

5
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ادلورة

الرهبنة القبطية

املدة

 12ساعة يف  3أيام
ُّ
اتلعرف ىلع تاريخ الرهبنة القبطية ،وروادها يف صعيد مرص والوجه ابلحري ،والسمات

األهداف
الفئة املستهدفة
نظرة اعمة

العامة نلظام حياة الراهب
دارسو اتلاريخ القبطي
●
●

●األوجه املتعددة حلياة الرهبنة
●أهم املصادر اليت تناولت بداية الرهبنة

املتطلبات

ال توجد

نشاط /ندوة

ندوات اعمة عن الرتاث القبطي

املدة

 4سااعت (حمارضتان يف الشهر)
ً
نرش الرتاث القبطي ،اذلي اكن قد أصبح مهمال وال يعرف عنه سوى القليل ،من خالل
عدد من انلدوات اليت تتناول عدة موضواعت تتعلق بمجاالت ادلراسات القبطية

األهداف
الفئة املستهدفة

مفتوحة للجمهور

نظرة اعمة

تتنوع هذه انلدوات لتشمل مجيع فروع ادلراسات القبطية ،بما يف ذلك اتلاريخ ،واآلثار،
والفنون ،واألدب ،والرتميم ،واللغة ،وحيرضها أساتذة ومتخصصون يف هذه املجاالت.

املتطلبات

ال توجد

دورة

املصادر اتلارخيية دلخول اإلسالم إىل مرص

املدة

 18ساعة ( 6جلسات)

األهداف

إلقاء الضوء ىلع احلقبة اتلارخيية اليت شهدت دخول املسلمني إىل مرص ،والعالقة بينهم
وبني األقباط من خالل مصادر تارخيية.

الفئة املستهدفة

ابلاحثون يف جمال اتلاريخ بشلك اعم

نظرة اعمة

املصادر اتلارخيية القديمة اليت سجلت دخول اإلسالم إىل مرص

املتطلبات

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين

7

دورة

كيف تقرأ الربديات القبطية

املدة

 16ساعة ( 3سااعت يف ايلوم)
ُّ
● ●تعلم كيفية اتلعامل مع الربديات واملخطوطات القبطية وحتليلها وتكملتها ،خاصة
غري املكتمل منها.
● ●اتلعريف بمجال اللغويات القبطية.

األهداف
الفئة املستهدفة

متخصصو املخطوطات وباحثو اللغة القبطية
●

نظرة اعمة

●
●

●األساسيات اللغوية يف اللغة القبطية
●اللغة القبطية لكغة دينية مقدسة
●كيفية حترير نص وثائيق

املتطلبات

املعرفة بالقواعد األساسية للغة القبطية

دورة

مقدمة يف العلوم القبطية

املدة

 16ساعة

األهداف

حتديد السمات املختلفة للعلوم القبطية

الفئة املستهدفة

مفتوحة للجمهور ،خاصة املتخصصني يف العلوم القبطية

نظرة اعمة

تقدم ادلورة يف عدة مواقع يف أحناء مرص.
يقدم األساتذة املتخصصون يف مجيع جماالت العلوم القبطية نظرة اعمة عن هذه
املجاالت ،مثل اللغة القبطية والفن القبطي والعمارة القبطية.

املتطلبات

ال توجد

دورة

اللغة القبطية (مستوى متقدم)

املدة

 24ساعة (حمارضتان يف األسبوع)

األهداف

تعريف ودراسة اللغة القبطية واتلعرف ىلع أهميتها لكونها املرحلة األخرية يف تطور
اللغة املرصية القديمة

الفئة املستهدفة

مفتوحة للجمهور واملتخصصني
ُّ
تعلم القواعد األساسية للغة القبطية ومعرفة أنواع اجلمل ،والضمائر ،واألرقام،
والصفات ،وحروف اجلر ،وادلالئل ،واألزمنة ،للتمكن من قراءة انلصوص
واملخطوطات القبطية.

املتطلبات

ال توجد

نظرة اعمة

قطاع ابلحث األاكدييم

8
مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبييع
دورة

اتلصوير الرقيم

املدة

 10سااعت

األهداف

اتلعريف بأساسيات اتلصوير (للمبتدئني)
اتلعريف بتقنيات متعمقة للتصوير الفوتوغرايف (املستوى املتوسط)

الفئة املستهدفة

املهتمون باتلصوير ،وعلماء اآلثار
●

●للمبتدئني:
– –تاريخ اتلصوير الفوتوغرايف
– – آيلة اتلقاط الصور
– – مثلث اتلعريض الضويئ
– – أنماط الاكمريا
ً
●بالنسبة للمستوى املتوسط ،لك ما سبق ،فضال عن:
– –وسائط القياس املدجمة
– –اتلصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش
– –أنواع العدسات

●

●تدريب فوتوغرايف جاد
●اكمريا اعكسة مفردة العدسة يدوية

نظرة اعمة
●

املتطلبات

●

دورة

أرشفة الصور

املدة

 5سااعت (أو يوم واحد)
ُّ
تعلم اتلنظيم واتلنسيق والرشح للتمكن من ختزين وحتديد واسرتجاع أعداد ضخمة
من الصور بكفاءة

األهداف
الفئة املستهدفة

األشخاص العاملون بمجال اتلصوير
●

نظرة اعمة

●
●

املتطلبات

●تصنيف اعم للملفات املتعلقة بمختلف املوضواعت والفعايلات
● ُّ
اتلعرف ىلع الربجميات املختلفة املستخدمة يف إدخال ابليانات الوصفية
●تدريب عميل

تدريب جاد يف جمال اتلصوير

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

مقدمة يف قاعدة ابليانات

املدة

 30ساعة ( 5أيام)

األهداف

اتلعريف بنظم إدارة قواعد ابليانات تلطوير اتلطبيقات

الفئة املستهدفة

فرق ومهندسو تكنولوجيا املعلومات
●
●

نظرة اعمة

●
●
●

●مقدمة يف عمارة قاعدة ابليانات
●نظم قواعد ابليانات العالئقية
●منهجية تصميم قواعد ابليانات باستخدام إدارة موارد املؤسسات
●لغة االستعالمات ابلنيوية
●تطوير تطبيقات قواعد ابليانات

املتطلبات

مهارات استخدام الكمبيوتر
مهارات برجمة جيدة

دورة

مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية

املدة

 30ساعة ( 5أيام)

األهداف

اتلعريف بمفهوم نظم املعلومات اجلغرافية واستخداماتها

الفئة املستهدفة

علماء اآلثار

نظرة اعمة

●
●

●مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية
●تدريب عميل ىلع استخدام نظم املعلومات اجلغرافية

املتطلبات

مهارات اعمة يف استخدام الكمبيوتر

دورة

املتاحف واتلكنولوجيا اتلفاعلية

املدة

 12ساعة
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

موظفو املتاحف
●
●

نظرة اعمة

●
●
●

املتطلبات

●فهم اتلكنولوجيا اتلفاعلية ودورها يف املتاحف
● ُّ
اتلعرف ىلع األنواع املختلفة ألنظمة العرض
● ُّ
اتلعرف ىلع ممزيات وعيوب لك تكنولوجيا
●الوسائط املتعددة
●انلظم االفرتاضية والعرض عن طريق االنغماس
●الواقع االفرتايض وخرائط اإلسقاط الضويئ
●تطبيقات املحمول
َّ
املجسم (رؤية ثالثة األبعاد)
●تكنولوجيا اتلنظري

امتالك املهارات األساسية يف استخدام الكمبيوتر
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دورة

املتاحف واإلنرتنت

املدة

 12ساعة
●
●

األهداف

●
●
●

الفئة املستهدفة

املهنيون يف املتاحف
●

نظرة اعمة

●فهم تكنولوجيا اإلنرتنت
●فهم دورة حياة املوقع اإللكرتوين
●فهم أنواع مواقع اإلنرتنت
●استخدام نظام إدارة املحتوى
●فهم اإلنرتنت ادلاليل

●
●
●

●اإلنرتنت
●موقع إلكرتوين
●مواقع اتلواصل االجتمايع
●اإلنرتنت ادلاليل

املتطلبات

معرفة أساسية بكيفية استخدام الكمبيوتر

دورة

اتلوثيق العليم وتقنيات اتلحقق اخلادمة للرتاث اثلقايف

املدة

 30ساعة ( 5أيام)
●

●تعزيز تقنيات اتلوثيق املتقدمة يف مرص
●تدريب ونقل املعرفة واتلقنيات الالزمة للتوثيق العليم واتلحليل إىل املتاحف
واملؤسسات الرتاثية ،واملكتبات ودور املحفوظات من أجل إدخال وتطبيق هذه
اتلقنيات بدقة يف العمل ايلويم.
●حتسني املخرجات العلمية اليت من شأنها أن تكون ذات تأثري إجيايب ىلع جودة
منهجيات اتلوثيق ،وابلحث العليم ،واملشاريع املستقبلية.
●إثراء ابلحث العليم يف جمال الرتاث اثلقايف.

●

●أمناء املتاحف ،واملرممون ،والعلماء العاملون يف املتاحف ودور املحفوظات
واملكتبات اذلين يتعاملون مع جممواعت من اللوحات واملخطوطات والقطع األثرية
وما إىل ذلك.
●الطالب وابلاحثون واملهنيون واملهتمون بالرتاث

●

●مقدمة يف علم الرتاث (اتلعريفات واملفاهيم)
●الرقمنة واتلصوير العليم
●الطيف الكهرومغناطييس واتلكنولوجيا للرتاث
●اتلوثيق املتقدم وتقنيات اتلحقيق
●دراسات احلالة الفعلية والعروض
●املشاركة العامة

●

األهداف
●
●

الفئة املستهدفة
●

●

نظرة اعمة

●
●
●
●

املتطلبات

معرفة مسبقة باتلصوير الرقيم

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

اختيار وتقييم تكنولوجيا نرش الرتاث

املدة

 12ساعة

األهداف
الفئة املستهدفة

●
●

أمناء املتاحف وصناع القرار يف املتاحف
●

نظرة اعمة

●تقديم اتلكنولوجيا احلديثة املستخدمة يف نرش الرتاث
●تمكني صناع القرار من اختيار وتقييم اتلكنولوجيا واملناهج

●
●
●

●مقدمة عن اتلكنولوجيا املختلفة لنرش الرتاث
ُ
●األسئلة اليت جيب أن تسأل قبل اختيار تقنية املناسبة
●اتلحديات الشائعة
●تقييم اتلكنولوجيا

املتطلبات

ال توجد

دورة

املتاحف االفرتاضية

املدة

 12ساعة

األهداف

فهم تعريف املتاحف االفرتاضية وتكنولوجياتها

الفئة املستهدفة

أمناء املتاحف والعاملون بها
●

نظرة اعمة

●
●

●تعريف املتاحف االفرتاضية
●موجز عن تكنولوجيات املتاحف االفرتاضية املختلفة
●أفضل املمارسات يف املتاحف االفرتاضية حول العالم

املتطلبات

ال توجد

دورة

تطبيقات الواقع االفرتايض والواقع املدعم باخليال يف الرتاث

املدة

 12ساعة

األهداف

مقدمة يف الواقع املدعم باخليال والواقع االفرتايض فيما خيص الرتاث

الفئة املستهدفة

املهنيون يف املتاحف

نظرة اعمة
املتطلبات

●
●

●اتلعريفات والفوارق بني الواقع املدعم باخليال والواقع االفرتايض
●تطبيقات الواقع املدعم باخليال والواقع االفرتايض يف الرتاث واملتاحف

ال توجد
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مركز دراسات ادليمقراطية والسالم االجتمايع
نشاط /ورشة عمل

حل الزنااعت

املدة

 3أيام

األهداف
الفئة املستهدفة

● ●تقديم مفهوم حل الزنااعت مع الرتكزي ىلع أسباب الزناع ونظريات الزنااعت
الشائعة
● ●تقديم مفاهيم وتقنيات اتلحليل املعارص للزنااعت
ً
مفتوح للجمهور ( 30 – 25مشارك)
●
●
●

نظرة اعمة
●

املتطلبات

●املصطلحات واتلعريفات الشائعة املستخدمة يف جمال دراسات السالم والزنااعت
●املفاهيم األساسية وتقنيات حتليل وحل الزنااعت املعارصة مع الرتكزي ىلع ادلوافع
والسياق
ُّ
●سيتم إرشاك املشاركني يف تقمص األدوار حيث سيكونون قادرين ىلع جتربة
احتياجات ودوافع خمتلف الفاعلني الرئيسيني يف حالة نزاع .وسيتم ً
أيضا تقديمهم
إىل أسايلب اتلدخل اإلبداعية وغري العنيفة حلل الزنااعت.
ُّ
ًّ
تفاعليا ،حيث ستشمل عملية اتلعلم
●ستعتمد ورشة العمل هذه أسلوب تدريس
ُّ
العديد من األدوات اتلفاعلية مثل مناقشات املجمواعت ،واتلأمالت ،وتقمص
األدوار

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
نشاط /ورشة عمل

حقوق اإلنسان

املدة

 3أيام

األهداف

الفئة املستهدفة

● ●تقديم حقوق اإلنسان ومصادرها األساسية ىلع املستوى ادلويل واإلقلييم والوطين
● ●إلقاء الضوء ىلع مدى محاية حقوق اإلنسان اليت توفرها املنظمات ادلويلة
واإلقليمية واهليئات القضائية
● ●إظهار نطاق مفهوم العاملية يف العالم املعارص اتلعددي ومجيع أشاكل القيود اليت قد
تعرض اعملية حقوق اإلنسان للخطر يف الوقت احلارض
ً
مفتوح للجمهور ( 30 – 25مشارك)
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●

●مقدمة عن حقوق اإلنسان
●تاريخ حقوق اإلنسان
●القانون ادلويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
●احلماية ادلويلة حلقوق اإلنسان
●إطار األمم املتحدة واملنظمات ادلويلة واإلقليمية األخرى
●نطاق اهليئات القضائية ادلويلة واإلقليمية وغري القضائية
●مفارقة اتلنوع العاليم يف اتلنوع اثلقايف يف حقوق اإلنسان
●دراسة احلالة وانلقاش

املتطلبات

ال توجد

نشاط /ورشة عمل

االجتار بالبرش

املدة

 3أيام

األهداف
الفئة املستهدفة

● ●توفري املعرفة باملعلومات واملمارسة العملية جلمهور ومشاركني غري متخصصني عن
نطاق االجتار بالبرش
● ●زيادة قدرة األشخاص ىلع فهم القضية ودعمها
● ●استكشاف قدرات تعزيز العمل الوقايئ ومواصلة تعزيز الويع داخل املجتمع
ً
مفتوح للجمهور ( 35 – 30مشارك)
●
●

نظرة اعمة

●
●
●

املتطلبات

13

●ملحة اعمة عن االجتار بالبرش تغطي مجيع عنارصه ونطاقه
●االستجابة ادلويلة لالجتار بالبرش
●نطاق االجتار بالبرش يف مرص
●دراسات احلالة واستعراضات اخلرباء
●رحلة ميدانية اختيارية إىل مأوى للضحايا متاحة للمشاركني يف ورشة العمل

ال توجد

قطاع ابلحث األاكدييم

14
نشاط /ورشة عمل

اتلواصل الالعنيف

املدة

 3أيام

األهداف

تقديم مفهوم اتلواصل الالعنيف وعالقته بمنع وحل الزنااعت يف املواقف ايلومية
ً
مفتوح للجمهور ( 30 – 25مشارك)
ُّ
● ●تعلم هدف اتلواصل الالعنيف
● ●تطوير لغة اتلعاطف
● ●تغيري لغة العنف
● ●اتلفرقة بني املالحظات واتلقييمات
ُّ
● ●تعلم كيفية حتديد احتياجاتنا واتلدريب ىلع كيفية تقديم الطلبات الواضحة

الفئة املستهدفة

نظرة اعمة

املتطلبات

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين

مركز ادلراسات ابليئية
برنامج
املدة

رابطة شباب الصفوة األفارقة
ً
ساعتان للك جلسة (لك يوم سبت 00,5 – 00,3 ،عرصا)
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

●تطوير قنوات اتلواصل بني الطالب األفارقة ونظرائهم املرصيني من خالل
اجتمااعت أسبوعية يف مكتبة اإلسكندرية
●إنشاء نظام شبايب مرصي إفرييق يمكن للشباب من خالهل تبادل املعارف
واملهارات
●بناء القدرات وتطوير املهارات املختلفة مثل مهارات العرض واتلواصل والقيادة
دلى الشباب اإلفرييق

الطالب األفارقة جبامعة اإلسكندرية
●

نظرة اعمة
●

●عروض حول ادلول اليت ينتيم إيلها الطالب وتارخيها وثقافتها ،واملواقع السياحية
املختلفة بها
●مناقشات حول خمتلف املشكالت ابليئية اإلفريقية ،مثل مشالك املياه والطاقة

املتطلبات

ال توجد

ورشة عمل

ورشة عمل الكمبيوتر

املدة

 24ساعة يف املتوسط للك دورة ( 8أسابيع يف الصيف ،تنتيه لك دورة خالل  5أيام ،ما
عدا الفوتوشوب والفالش الذلين يستغرقان  7أيام)

األهداف

تطوير قدرات الطالب احلاسوبية

الفئة املستهدفة

طلبة املدارس واجلامعات
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●

املتطلبات

●مايكروسوفت أوفيس
●فوتوشوب
●سوين فيجاس
●فالش ميديا
●تطبيقات جوجل
●تصميم الويب
●سويش ماكس
●ابلحث العليم ىلع اإلنرتنت

مهارات كمبيوتر اعمة

15
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برنامج
املدة

رابطة شباب الصفوة
ساعتان للك جلسة (لك يوم أحد 00,6 – 00,4 ،مساء)ً
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

طلبة اجلامعات
●

نظرة اعمة
املتطلبات

●زيادة الويع ابلييئ دلى طلبة اجلامعات
●بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم يلأخذوا زمام املبادرة يف تنمية جمتمعهم
●تشجيع اتلفكري العليم وإرشاك الشباب يف األنشطة والربامج املتعلقة بابليئة

●

●مناقشة املوضواعت ابليئية والعلمية املختلفة :تغري املناخ ،ارتفاع مستوى سطح
ابلحر ،الطاقة املتجددة ،املياه ،وإاعدة تدوير انلفايات
ً
ًّ
تقديميا ىلع برنامج باوربوينت ،أو عرض فيلم ،أو إعطاء
عرضا
●يقدم الطالب
عرض متعلق باملوضوع من خالل برنامج بريزيPrezi

ال توجد

دورة

اثلنائيات ابلاعثة للضوء

املدة

 6سااعت (يوم واحد)

األهداف

تقليص استهالك الكهرباء من خالل إنتاج مصابيح ثنائية باعثة للضوء

الفئة املستهدفة

طلبة اجلامعات
●

نظرة اعمة

●
●

املتطلبات

●ملاذا نستخدم مصابيح «يلد»
●كيف تعمل ادلائرة الكهربائية
●كيفية إعداد مصابيح «يلد» من انلفايات ابلالستيكية

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

اإلدارة ابليئية الوقائية

املدة

 11ساعة ( 14جلسة يف  8أسابيع)
●

األهداف

●
●
●

الفئة املستهدفة

طلبة املدارس ( 16 – 11سنة)
●
●

نظرة اعمة

●زيادة الويع ابلييئ
●تعزيز مفهوم اإلدارة ابليئية الوقائية بني طالب املدارس ومعلميهم
●تدريس منهجيات اتلعامل مع املشالك ابليئية
●تطوير مهارات العرض دلى الطلبة

●

●يتم تنظيم ادلورة باتلعاون مع وكيل وزارة الرتبية واتلعليم باإلسكندرية
●اتباع منهجية علمية دلراسة بعض املشكالت ابليئية اليت خيتارها الطالب :حتديد
املشلكة وقياس اآلثار وحتديد املصادر واقرتاح احللول يف نهاية املطاف
●تعريف وتطبيق املفاهيم ابليئية اتلايلة :ابليئة واتلنوع ابليولويج واتلفاعالت
ابليئية واتلنمية املستدامة واإلدارة ابليئية الوقائية وتطبيقها يف جماالت انلقل
والصناعة

املتطلبات

ال توجد

برنامج

برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل
ساعتان للك جلسة (لك يوم سبت 00,7 – 00,5 ،مساء)ً

املدة

●

األهداف
الفئة املستهدفة

●

طلبة املدارس ( 17 – 13سنة)
●

نظرة اعمة
املتطلبات

●زيادة الويع ابلييئ دلى طلبة املدارس ،وبناء قدرات الشباب ،وتنمية مهاراتهم
يلأخذوا زمام املبادرة يف تنمية جمتمعهم
●حتسني مهارات اتلحدي واملنافسة ،وبناء قدرات فريق العمل والقدرات القيادية
دلى الطلبة

●

●مناقشة املوضواعت ابليئية والعلمية املختلفة :تغري املناخ ،ارتفاع مستوى سطح
ابلحر ،الطاقة املتجددة ،املياه ،وإاعدة تدوير انلفايات
ً
ًّ
تقديميا ىلع برنامج باوربوينت ،أو عرض فيلم ،أو إعطاء
عرضا
●يقدم الطالب
عرض متعلق باملوضوع من خالل برنامج بريزي Prezi

ال توجد
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مركز ادلراسات والربامج اخلاصة
دورة

اإلسعافات األويلة وإدارة الطوارئ

املدة

 8سااعت

األهداف

توفري املهارات األساسية للقيام باإلسعافات األويلة وإدارة الطوارئ

الفئة املستهدفة

مفتوحة للجمهور
●

نظرة اعمة

●
●

●تقديم اإلسعافات األويلة وإجراءات إدارة الطوارئ
●القيام باتلنفس الصنايع للمصابني الفاقدين للويع
●السيطرة ىلع الزنيف وإدارة احلاالت األخرى اليت تهدد احلياة

املتطلبات

ال توجد

برنامج

أساسيات ابلحث من خالل برنامج ابلاحث الزائر

املدة

 18 – 12ساعة

األهداف

توفري املعرفة املتوسطة /املتقدمة حول أساسيات ابلحث

الفئة املستهدفة

شباب ابلاحثني واخلرجيني اجلدد وطالب اجلامعات
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●

●أنواع ابلحوث
●منطق اتلفكري العليم
●ختطيط ابلحوث وإدارتها
●احلصول ىلع ابليانات العلمية
●اتلعامل مع حقوق الطبع والنرش /حقوق امللكية الفكرية
●كيفية كتابة املقرتحات العلمية
●كيفية نرش وترويج ابلحوث

املتطلبات

املشاركة احلايلة أو اتلخطيط للمشاركة يف عملية حبثية

برنامج

برنامج اتلدريب اإلرشادي للباحثني ما بعد ادلكتوراه

املدة

 3أيام

األهداف

ضمان بناء قدرات ابلاحثني وتعزيز املهارات

الفئة املستهدفة

ابلاحثون ما قبل بعد ادلكتوراه
●

نظرة اعمة

●
●

املتطلبات

●مهارات بناء الفريق لقادة الفرق
●إدارة ابلحوث
●كتابة املقرتحات ما بعد ادلكتوراه

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
برنامج

برنامج تدريب إرشادي للباحثني :نهج املمارسة

املدة

 21ساعة

األهداف

ضمان بناء القدرات ابلحثية وتعزيز املهارات

الفئة املستهدفة

ابلاحثون ما بعد ادلكتوراه
●

نظرة اعمة

●
●

●االتصاالت واتلقنيات ابلالغية
●مهارات بناء الفريق لقادة الفرق
●اإلدارة اذلاتية

املتطلبات

ال توجد

برنامج

برنامج تدريب إرشادي للباحثني :املهارات األساسية

املدة

 21ساعة

األهداف

ضمان بناء القدرات ابلحثية وتعزيز املهارات

الفئة املستهدفة

طلبة املاجستري

نظرة اعمة

● ●االستشهاد بمصادر والويب 0,2
●
●

●مصادر إلكرتونية
●مهارات حبث عرب اإلنرتنت متقدمة

املتطلبات

ال توجد

برنامج

برنامج تدريب إرشادي للباحثني :اجلزء األول

املدة

 21ساعة

األهداف

ضمان بناء القدرات ابلحثية وتعزيز املهارات

الفئة املستهدفة

طلبة ادلكتوراه
●

نظرة اعمة

●
●

●تدريب ىلع اتلطبيق
●كتابة املقرتحات
●اتلفكري العليم ومهارات انلقاش حلل املشكالت

املتطلبات

ال توجد

برنامج

برنامج تدريب إرشادي للباحثني :اجلزء اثلاين

املدة

 21ساعة

األهداف

ضمان بناء القدرات ابلحثية وتعزيز املهارات

الفئة املستهدفة

طلبة ادلكتوراه
●

نظرة اعمة

●
●

املتطلبات

●كيفية كتابة ورقة حبثية
●كيفية تقديم بيانات علمية
●الشباكت ادلويلة

برنامج تدريب إرشادي للباحثني :اجلزء األول
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مركز املخطوطات
دورة

تعريف الرتاث العريب :مقدمة عن ترمجة الرتاث العريب

املدة

 22ساعة ( 5أيام)

األهداف

إنشاء ثقافة تراثية بني العاملني يف جمال الرتمجة وتطوير قدرة املرتجم ىلع فهم انلصوص
ادلينية والفلسفية واألدبية بشلك دقيق

الفئة املستهدفة

طالب أقسام اللغات من لكيات اآلداب والرتبية واأللسن ،ولكية اللغات والرتمجة،
وكذلك املرتمجون واملتخصصون يف ترمجة انلصوص اتلارخيية
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●

املتطلبات

●ملحة تارخيية عن ترمجة انلصوص الرتاثية
●املخطوطات العربية (املفهوم والسمات العامة)
●أدوات ترمجة انلصوص اتلارخيية
●حترير املخطوطات العربية (السمات العامة وآيلات اتلحرير)
●مقدمة يف علم املخطوطات
●نرش وتنقيح انلصوص املحررة
●لغة اتلأيلف اتلقين والعليم وخصائصها
●مصطلحات املخطوطات الفرنسية

ادلراسة أو العمل يف نفس املجال

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

فنون املخطوط اإلساليم

املدة

 25ساعة ( 5أيام)
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

املتطلبات

●إلقاء الضوء ىلع العوامل الفنية للمخطوطات اإلسالمية
●توضيح طرق صنع املخطوطات
●تعريف انلصوص اتلارخيية كمصادر تأريخ اخلطوط اإلسالمية عرب خمتلف العصور

املهتمون باخلط وقضاياه ،وخرجيو لكييت اآلثار والفنون اجلميلة ،ومفهرسو املخطوطات،
واملتخصصون يف جمال املخطوطات يف املكتبات ومراكز املعلومات ،وعلماء اآلثار
●

نظرة اعمة

21

●املخطوط اإلساليم (املفهوم واخلصائص)
●فنون املخطوطات اإلسالمية (اتلاريخ واجلغرافيا)
●لغة املخطوط اإلساليم (املصطلحات)
●اخلطوط (بني الفن والوظيفة)
●اتلطبيق (تقديم وحتليل العينات املكتوبة)
●الزخرفة (بني اهلندسة والطبيعة)
●اتلطبيق (تقديم وحتليل عينات مزخرفة)
●الصور واألشاكل (أنواع ووظائف)
●اتلطبيق (تقديم وحتليل عينات من الكتب عن اجلغرافيا ،عجائب ،والعلوم)
●فن اتلغليف (بني الرشق والغرب)
●اتلطبيق (تقديم وحتليل عينات من مدارس خمتلفة)
●اللون واتلذهيب (األسايلب واملؤرشات)
●اتلطبيق (تقديم وحتليل العينات امللونة واملذهبة)
●فن كتابة القرآن (حرصية انلصوص املقدسة)
●اتلطبيق (تقديم وحتليل جمموعة متنوعة من نسخ القرآن الكريم)
●فن املخطوطة (األدوات واتلقايلد)
●اتلحرير الفين (علم اتلحرير انلقدي للصورة)

ادلراسة أو العمل يف نفس املجال

قطاع ابلحث األاكدييم

22
دورة

الفهرسة للمتخصصني (املستوى اتلمهيدي)

املدة

 21ساعة ( 5أيام)
●

األهداف

الفئة املستهدفة

●

الطالب وابلاحثون وموظفو املكتبات ومراكز املعلومات اذلين ليس دليهم دراية
باملخطوطات أو فهرسة املخطوطات أو علم املخطوطات ،وكذلك املوظفون اجلدد يف
مراكز الرتاث ومكتبات اخلطوط
●
●
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●
●
●
●

املتطلبات

●حتديد السمات العامة للمخطوط العريب واتلميزي بينه وبني الطباعة احلجرية
والنسخ طبق األصل والكتاب املطبوع
● ُّ
اتلعرف ىلع كيفية إعداد فهرسة موجزة ومؤرشیة أویلة للمخطوط العريب؛ بطاقة
فهرسة تتضمن العنارص األساسية للفهرسة

●املفاهيم العامة :املخطوط العريب (مقدمة) :املفهوم والسمات العامة
●املفاهيم العامة :أهم املكتبات وجممواعت املخطوطات حول العالم ،وجممواعت
مكتبة اإلسكندرية ،واملواقع اإللكرتونية املعنية بالرتاث
●املفاهيم العامة :طرق املحافظة ىلع املخطوطات ومواردها
●أسايلب الفهرسة والعنارص الرئيسية :تعريف الفهرسة وأنواعها املختلفة ،والفرق
بني فهرسة كتاب مطبوع وخمطوط
●أسايلب الفهرسة والعنارص الرئيسية :العنارص الرئيسية لفهرسة املخطوطات
(عنوان املخطوط ،املؤلف ،تاريخ النرش ،وما إىل ذلك)
ًّ
●طرق الفهرسة والعنارص الرئيسية :تقديم ومناقشة عينة بطاقة فهرسة (عمليا)
●الفنون والوثائق املخطوطة :الفنون املخطوطة
●الفنون والوثائق املخطوطة :مراجع وثائق املخطوطات
●الفنون والوثائق املخطوطة :ورشة عمل (فهرسة جزئية)
●خطوط املخطوطة :تاريخ الكتابة وأنواع اخلطوط
●خطوط املخطوطة :اتلغليف وأنواعه
●خطوط املخطوطة :ورشة عمل (فهرسة جزئية)
●ورشة عمل (اتلدريب ىلع فهرسة املخطوطات القصرية)

ادلراسة أو العمل يف نفس املجال

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

الفهرسة للمتخصصني (املستوى املتوسط)

املدة

 22ساعة ( 5أيام)
● ● ُّ
اتلعرف ىلع السمات العامة للمخطوط العريب
●
●

األهداف

●
●
●

الفئة املستهدفة

●اتلميزي بني أهم جممواعت املخطوطات حول العالم
ً
● ُّ
إحلاحا اليت تواجهها كتالوجات املخطوطات العربية
اتلعرف ىلع املشكالت األكرث
وكيفية اتلغلب عليها
● ُّ
اتلعرف ىلع أنماط اخلطوط الرئيسية املستخدمة يف كتابة املخطوطات العربية
ُّ
●اتلعرف ىلع علم املخطوطات العربية ،وكذلك مصدر انلص ،واملعلومات
اتلوضيحية اليت يقدمها حول اجلوانب اهلامة للنص
● ُّ
اتلعرف ىلع كيفية إعداد الفهرسة الوصفية للمخطوطات العربية

الطالب وابلاحثون وموظفو املكتبات ومراكز املعلومات اذلين دليهم معرفة أساسية يف
علم املخطوطات وفهرسة املخطوطات
●

●املدخالت األويلة :الفهرسة والعلوم ذات الصلة
●املقدمة األويلة :تصنيف العلوم
●املقدمة األويلة :أهم جممواعت املخطوطات حول العالم ،وجممواعت مكتبة
اإلسكندرية وكتالوجاتها
●أسايلب وعنارص الفهرسة :أسايلب الفهرسة (خمترصة ،حتليلية ،وصفية)
●أسايلب وعنارص الفهرسة :عنارص الفهرسة
●أسايلب وعنارص الفهرسة :موارد ومراجع توثيق املخطوطات
●أسايلب وعنارص الفهرسة :ورشة عمل (فهرسة جزئية)
●اخلط ومشالك الفهرسة والوثائق :تاريخ نسخ املخطوطات
●اخلط ومشالك الفهرسة واتلوثيق :مشالك الفهرسة والوثائق
●اخلط العريب ومشالك الفهرسة واتلوثيق :أنواع اخلط العريب باملخطوطات العربية
●اخلط ومشالك الفهرسة واتلوثيق :ورشة عمل (فهرسة جزئية)
●علم املخطوطات ومصدر انلص :علم املخطوطات (السمات العامة)
●علم املخطوطات ومصدر انلص :مصدر انلص (امللكية ،األذونات ،والرتخيص)
●علم املخطوطات ومصدر انلص :ورشة عمل
●ورشة عمل (اتلدريب ىلع الفهرسة الوصفية للمخطوطات)

●

●اجتياز املستوى اتلمهيدي هلذه ادلورة ،أو للمرشحني اذلين سبقت هلم دراسة
فهرسة املخطوطات دلى مؤسسة متخصصة يف املخطوطات وعلم املخطوطات
●ادلراسة أو العمل يف نفس املجال

●
●
●
●
●

نظرة اعمة
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

املتطلبات
●

قطاع ابلحث األاكدييم

24
دورة

الفهرسة للمتخصصني (املستوى املتقدم)

املدة

 25ساعة ( 5أيام)
● ● ُّ
اتلعرف ىلع السمات العامة للمخطوط العريب
●
●

األهداف

●
●
●
●

الفئة املستهدفة

الطالب وابلاحثون وموظفو املكتبات ومراكز املعلومات اذلين دليهم معرفة أساسية يف
علم املخطوطات وفهرسة املخطوطات
●

●طرق الفهرسة :فهرسة املخطوطات :خمترص ،وصيف ،وحتلييل (اجلزء )1
●أسايلب الفهرسة :فهرسة املخطوطات (اجلزء )2
●اخلط وانلصوص الرتابطية :أنماط اخلط العريب
●العالقات املتبادلة بني اخلط وانلص :العالقات املتبادلة بني انلصوص
●العالقات بني اخلط وانلص :عالقات موارد اتلوثيق واملراجع
●الفهرسة ومشالك اتلوثيق :فهرسة ومشالك اتلوثيق
●الفهرسة ومشالك اتلوثيق :تاريخ ومشالك النسخ
●الفهرسة ومشالك اتلوثيق :تصنيف املخطوطات ومشالكها
●الفهرسة ومشالك اتلوثيق :ورشة عمل (فهرسة جزئية)
●علم املخطوطات ومصدر انلص :علم املخطوطات (املفهوم واخلصائص)
●علم املخطوطات ومصدر انلص :عنارص علم املخطوطات العربية (امللزمة،
والورق ،واألحبار ،وما إىل ذلك)
●علم املخطوطات ومصدر انلص :ورشة عمل (الفهرسة اجلزئية)
●مركز خمطوطات مکتبة اإلسكندرية وقواعد ابلیانات اإللکرتونیة
●ورشة عمل (فهرسة اكملة “اتلدريب ىلع الفهرسة اتلحليلية للمخطوطات”)

●

●اجتياز املستوى املتوسط هلذه ادلورة ،أو للمرشحني اذلين سبقت هلم دراسة فهرسة
املخطوطات دلى مؤسسة متخصصة يف املخطوطات وعلم املخطوطات
●ادلراسة أو العمل يف نفس املجال

●
●
●
●
●
●

نظرة اعمة

●اتلميزي بني أهم جممواعت املخطوطات حول العالم
● ُّ
اتلعرف بدقة ىلع املشالك الرئيسية اليت يواجهها مفهرس املخطوطات العربية
وكيفية اتلغلب عليها
● ُّ
اتلعرف ىلع أنماط اخلطوط الرئيسية املستخدمة يف كتابة املخطوطات العربية
ُّ
●اتلعرف یلع علم املخطوطات العربیة ،وکذلك مصدر انلص واملعلومات اتلوضیحیة
اليت يقدمها بشأن اجلوانب اهلامة للنص
● ُّ
اتلعرف ىلع العالقات املتبادلة بني نصوص املخطوطات املختلفة
● ُّ
اتلعرف ىلع كيفية إعداد الفهرسة الوصفية واملفصلة للمخطوطات العربية

●
●
●
●
●
●
●

املتطلبات
●

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

املخطوطات العربية واخلط العريب

املدة

 20ساعة ( 5أيام)
●
●

األهداف
●

الفئة املستهدفة

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

املتطلبات

●اإلجابة عن عدة أسئلة ،مثل« :ما يه املخطوطة؟» و»كيف ومىت وأين ظهر
املخطوط؟”
● ُّ
اتلعرف ىلع السمات العامة للمخطوطات العربية وإيالء االهتمام بأسايلب إنشاء
كتاب خمطوطة يف وقت معني ويف ماكن حمدود إىل حد ما
●تعريف انلصوص اتلارخيية كمصادر تلاريخ اخلط اإلساليم يف العرص اململويك حىت
ظهور املخطوطات العثمانية ،مع مالحظات ىلع شلك وحمتوى األخري ،واتلميزي بني
املخطوط األصيل واملطبواعت احلجرية ،ونسخة الفاكس ،والكتاب املطبوع

علماء اآلثار وطالب اجلامعات (اتلاريخ ،والفلسفة ،واللغة العربية ،وعلوم املكتبات
واملعلومات) ،وابلاحثون املبتدئون ،واملحررون انلاقدون املبتدئون ،واملوظفون العاملون
يف سلطات اجلمارك يف املطارات واملرافئ
●

نظرة اعمة

25

●مقدمة يف أنماط خمتلفة من العربية واإلسالمية
●اخلط والكتابات ومدارسها املختلفة
●املخطوطات العربية (املفهوم والسمات العامة)
●جماالت وطرق دراسة اخلط والكتابات
●الفهرسة املخطوطة وعنارصها الرئيسية
●انلصوص اتلارخيية كمصادر تأريخ اخلط اإلساليم يف العرص اململويك :ابن الصايغ
كنموذج
●علم املخطوطات ومصدر انلص
●ورش عمل
●املخطوطة العثمانية :مالحظات ىلع الشلك واملحتوى
●تاريخ ازدواج اخلط
●أهم املكتبات واملخطوطات حول العالم وجممواعت مكتبة اإلسكندرية

ادلراسة أو العمل يف نفس املجال

قطاع ابلحث األاكدييم

26
مركز دراسات اخلطوط
دورة

اللغة املرصية القديمة (املستوى األول)

املدة

 24ساعة (جلستان يف األسبوع)
● ● ُّ
اتلعرف ىلع كيفية قراءة األجبدية املرصية القديمة
ُّ
● ●اتلعرف ىلع العالمات االنفرادية واثلنائية واثلالثية
● ● ُّ
اتلعرف ىلع ترتيب وتوجيه الكتابة املرصية القديمة ،واملحددات ،واملكمالت

األهداف

●

الفئة املستهدفة

اهلواة واملتخصصون ،واجلامعيون ،واملتخصصون يف تاريخ الكتابة واملرشدون
السياحيون
●
●
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●
●
●

املتطلبات

الصوتية ،وطرق خمتلفة لكتابة نفس اللكمة
ُّ
●تعلم املفردات األساسية ،واألسماء امللكية ،واملناصب ،والصيغ ،واألفعال

●مقدمة يف اللغة املرصية القديمة – الرتمجة احلرفية
●العالمات أحادية السكون  -ترتيب العالمات
●املحددات :املعىن ،اإلشارات ،املفرد واجلمع ،واجتاهات الكتابة
●األسماء والصفات والعالمات مزدوجة السكون
●عالمات ثالثية السكون ،اإليديوجرام :الصوت ،واملعىن ،والعالمات
●كتابة اجلمع ،وأسماء امللكية والعناوين ،واأللقاب امللكية
●اتلأريخ ،السالالت امللكية ،واالختصارات
●كتابات معيبة أو غريبة ،والعناوين ،والصفات
●صيغة اتلقديم ،واجلنسية ،واآلهلة اجلنائزية املرصية
●املصادر ،والفعل
●أشاكل صيغة املصدر ،وقراءة انلصوص واخلراطيش
●عبادة أوزوريس يف أبيدوس ،وقراءة انلصوص واخلراطيش

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

اللغة املرصية القديمة (املستوى اثلاين)

املدة

 24ساعة (جلستان لك األسبوع)
● ● ُّ
اتلعرف بشلك أفضل ىلع اللغة القديمة
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

اهلواة واملتخصصون ،واجلامعيون ،واملتخصصون يف تاريخ الكتابة واملرشدون
السياحيون
●
●
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●
●

املتطلبات

ً
تعقيدا
●معرفة كيفية قراءة انلصوص األكرث
ُّ
●تعلم أنواع خمتلفة من اجلمل اللفظية يف احلارض واملايض واملستقبل ،باإلضافة إىل
انليف ،وكذلك الضمائر والصفات
ُّ
●تعلم كيفية قراءة املشاهد املحفورة ىلع املقابر املرصية القديمة واملعابد

●مقدمة ،املايض ،الضمائر الالحقة ،واالستغناء عن أول ضمري شخيص “الحقة”
●املايض النسيب ،واألسماء ومصطلحات امللكية
●االستمرار ،وانليف ،والضمائر اتلابعة
●املضارع ،والصفات ،والصفات املستخدمة كأسماء
●انلعوت الفعلية ،انلعوت الفعلية والصفات ،وانلعوت الفعلية واألسماء
●انلعوت الفعلية السلبية ،واألشاكل النسبية
●املستقبل ،انلداء للحياة ،وألقاب اململكة الوسطى
●اتلمنيات واتلوقعات والطلبات ،والشلك املستقبيل
●صيغة أبيدوس ،والغرض ،والسببية
●انليف ،أشاكل املستقبل ،والصفات
●قراءة املشاهد وانلصوص

اللغة املرصية القديمة (املستوى األول)

27

قطاع ابلحث األاكدييم

28
دورة

اللغة املرصية القديمة للمرشدين السياحيني

املدة

 24ساعة (جلستان لك أسبوع)
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

املرشدون السياحيون املحرتفون والطالب
●
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●
●

املتطلبات

●معرفة كيفية قراءة الصيغ وانلصوص املختلفة اليت يمكن استخدامها أثناء
اإلرشاد السيايح
ً
●إعطاء مقدمة مفصلة عن حماوالت فك رموز اللغة املرصية القديمة بدءا باجلهود
العربية حىت منهجية شامبليون يف فك حجر رشيد
●معرفة كيفية قراءة أسماء امللوك ،واأللقاب امللكية ،وألقاب انلبالء ،واتلأريخ،
وتقديم الصيغ وانلصوص اتلأسيسية للمعابد واملسالت
●مقدمة عن حماوالت فك رموز اللغة املرصية القديمة ً
بدءا من اجلهود العربية حىت
منهجية تشامبويلون يف فك حجر رشيد
●األسماء امللكية
●األلقاب امللكية
●ألقاب انلبالء
●اتلأريخ
●صيغة العرض
●الصيغة األساسية للمعابد واملسالت
●انلداء إىل احلياة
●قراءة روائع من خمتلف املتاحف واملقابر
●قراءة املشاهد واألسماء والعناوين وانلصوص

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

اخلط العريب

املدة

 24ساعة (جلستان لك أسبوع)
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

●استكشاف تطور انلص العريب عرب أنواعه وأنماطه املختلفة
●ملحة عن احلضارة اإلسالمية اليت ازدهر فيها اخلط العريب
●تقديم روائع اخلط العريب واتلعرف ىلع العوامل اجلمايلة وخصائص اخلط العريب

اهلواة واملتخصصون ،واجلامعيون ،واملتخصصون يف تاريخ الكتابة واملرشدون
السياحيون
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●

●مقدمة يف اخلط العريب
●مقدمة ألهم اخلطاطني العرب يف اإلسالم والعرص احلديث
●دراسة أشاكل احلروف العربية املختلفة يف خط النسخ
●اتلدرب ىلع اللكمات واجلمل يف خط النسخ
●دراسة أشاكل احلروف العربية املختلفة يف خط الرقعة
●اتلدرب ىلع اللكمات واجلمل يف خط الرقعة
●ورشة عمل ودراسة بعض روائع اخلط العريب

املتطلبات

ال توجد

دورة

اخلط انلبطي

املدة

 10سااعت ( 5أيام)
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

●
●
●
●

املتطلبات

●تسليط الضوء ىلع املنهج العليم دلراسة مبادئ وأسس اخلط انلبطي واللغة انلبطية
●معرفة كيفية قراءة األسماء ،واأللقاب ،واألفعال
●إلقاء نظرة ىلع املعتقدات انلبطية

طالب ادلراسات العليا وابلاحثون واملتخصصون ،وأمناء املتاحف ،وعلماء اآلثار،
واملتخصصون يف تاريخ الكتابة
●

نظرة اعمة

29

●خلفية تارخيية عن انلبطيني ودورهم السيايس واثلقايف
●األجبدية انلبطية
●األسماء
●األفعال
●قراءة انلصوص واملشاهد

ال توجد

قطاع ابلحث األاكدييم

30
دورة

الربدي عرب العصور :مقدمة عن علم الربديات

املدة

 24ساعة
●
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

اخلرجيون ،وابلاحثون ،واملتخصصون يف تاريخ الكتابة وعلماء الربدي
●
●
●
●
●
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●
●
●
●
●

املتطلبات

●مقدمة عن علم الربديات وظهور جممواعت الربديات يف املكتبات ادلويلة
ُّ
●تعلم كيفية قراءة الربديات (باللغة العربية أو القبطية أو ايلونانية)
●اتلعامل مع الربدي ثنايئ اللغة
● ُّ
اتلعرف ىلع روائع الربديات يف مجيع أحناء العالم ،ومبادئ وأساسيات نرش انلصوص
الربدية
●مقدمة يف علم الربديات
●ترميم الربديات :املواد وانلصوص
●مرشوع بردي :أرشيف زينون يف املتحف املرصي بالقاهرة
●جممواعت من الربديات يف مجيع أحناء العالم
● ُّ
اتلعرف ىلع الربديات العربية وايلونانية
●مرشوع بردي يوناين :أرشيف زينون يف املتحف املرصي بالقاهرة
●علم اجلغرافيا العربية
●ارفع صوتك :اتلعدد اللغوي يف الربديات
●حترير الربديات :القواعد
●زيارة املكتبة وأرشيف ابلحوث يف املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية
●جلسة القراءة األوىل :الربديات األدبية (أدوات ابلحث واتلطبيقات) .احلقيقة يف
اتلفاصيل :االختالفات اجلغرافية يف اإلجيارات ايلونانية
●جلسة القراءة اثلانية :تأسيس الرتاث الفاطيم
●الفيوم :عينات من أرشيف بانو بيفام .انلصوص ايلونانية من العربية
●جلسة القراءة اثلاثلة :أصوات من املايض :بردي رسائيل
●مرشوع الربديات :أرشيف زينون يف املتحف املرصي بالقاهرة
●جلسة القراءة الرابعة :الوثائق القانونية (أدوات ابلحث واتلطبيقات)
●الفتح العريب :قبل وبعد

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

منهج ابلحث يف دراسة انلقوش والكتابات املرصية القديمة

املدة

 24ساعة
●

األهداف

●
●
●

الفئة املستهدفة

●معرفة كيفية إضافة املراجع ،استخدم االختصارات وغريها من مبادئ النرش يف
املجالت العلمية ادلويلة
ُّ
●تعلم كيفية استخدام انلقوش كطريقة للتأريخ يف جمال تاريخ الفن
ًّ
علميا
●تقديم منهجية استخدام انلقوش غري املنشورة منذ اكتشافاتها حىت نرشها
ً
●ممارسة قراءة ودراسة انلصوص املرصية القديمة وفقا للمناهج العلمية

طالب ادلراسات العليا وابلاحثون واملتخصصون يف تاريخ الكتابة
●

نظرة اعمة

●
●
●
●

●منهجية ابلحث يف علم املرصيات ىلع شبكة اإلنرتنت :انلصوص املرصية القديمة
كنموذج
●منهجية ابلحث يف تاريخ انلقوش املرصية القديمة
●انلصوص املرصية القديمة :جملة أجبديات كنموذج ومبادئها اتلوجيهية
●قراءة انلص اهلرياتييك
●إعداد ملصق عليم للنص املرصي القديم

املتطلبات

ال توجد

دورة

دراسة اخلط العريب من خالل املخطوطات

املدة

 15ساعة (جلسات يف  4أيام وورشة عمل يلوم واحد)

األهداف

اتلعريف بانلصوص املختلفة املستخدمة يف املخطوطات اليت تساعد يف تأريخ الروائع

الفئة املستهدفة

طالب ادلراسات العليا وابلاحثون وعلماء اآلثار وهواة اخلط والفن العريب،
واملتخصصون يف تاريخ الكتابة واملرشدون السياحيون
●

●انلصوص القرآنية واملخطوطات األوىل
●تدريس الكتابة وذكر فنون اخلطوط املختلفة
●أدوات الكتابة ،وأقالم وخمطوطات خمتلفة ،ودراسة خمطوطة حممد بن احلسن الطييب
بعنوان “حماسن كتابات الكتاب”
●دراسة املواصفات الرئيسية للكتابات الستة املختلفة واتلعرف عليها من
املخطوطات املختلفة
●ورشة عمل عملية

●

●أقالم رصاص
●أقالم اخلط العريب
●مسطرة
ْ
● ِمدحاة

●
●

نظرة اعمة
●
●

املتطلبات

31

●
●
●

قطاع املرشواعت واخلدمات املركزية
املرشواعت اخلاصة  -فرع القاهرة /بيت السناري
دورة

الفسيفساء

املدة

 24ساعة ( 8جلسات /مرتني يف األسبوع)

األهداف
الفئة املستهدفة

●
●

املراهقون وابلالغون
●
●

نظرة اعمة

•● إحياء الفنون اتلقليدية ونرشها بني الشباب والكبار
ُّ
•● تعلم املهارات األساسية للفن

●
●
●

●املهارات األساسية لفن الفسيفساء
●سوف يقوم املتدربون بصنع تصميم خاص بهم
●اختيار مواد الفسيفساء
●استخدام أداة الفسيفساء الكالسيكية
●إجناز مرشوع الفسيفساء مع تقنيات احلقن باإلسمنت

املتطلبات

ال توجد

دورة

الفخار

املدة

 45دقيقة

األهداف

معرفة كيفية إنشاء أشاكل ونماذج خمتلفة من الطني والفخار

الفئة املستهدفة

األطفال والكبار
●

نظرة اعمة
●

●ورشة العمل تغطي أساسيات العمل مع الطني بواسطة تقنية اللف .تتمثل تقنية
ٍّ
اللف يف الضغط باألصابع أو أداة ىلع حد سواء يف ادلاخل واخلارج خللق ملمس
خمتلف.
●ستكون مجيع املشاريع عملية ومناسبة لاكفة األعمار.

املتطلبات

ال توجد

دورة

الطباعة

املدة

 16ساعة ( 8جلسات /مرتني يف األسبوع)

األهداف

السماح للشباب باتلعبري عن أنفسهم بطريقة فنية

الفئة املستهدفة

املراهقون وابلالغون
●

نظرة اعمة
●

املتطلبات

●أربعة أنواع تقليدية للطباعة :طباعة الربط والصبغ ،طباعة انلصوص ،طباعة
الشاشة احلريرية ،واستنسل الطباعة ،ونقل الرسوم املطبوعة
●فن الطباعة ىلع الورق أو األيلاف

ال توجد

قطاع املرشواعت واخلدمات املركزية

34
دورة

الرتميم

املدة

 24ساعة ( 8جلسات /مرتني يف األسبوع)
ُّ
● ●تعلم املهارات األساسية ومبادئ الرتميم
● ● ُّ
اتلعرف ىلع فن وعلم الرتميم
● ● ُّ
اتلعرف ىلع االتفاقيات واملؤسسات العلمية ادلويلة اليت تنظم عملية الرتميم

األهداف

الفئة املستهدفة

●

●مرممو اآلثار
●مفتشو اآلثار
●طالب علم اآلثار

●

●اجلوانب انلظرية والعملية لعلم الرتميم
●مهارات احلفظ مع ابلحث واتلحليل العليم
●حتديد األهمية االجتماعية واتلارخيية لألثر ،وكشف واحلفاظ ىلع مظهره األصيل
●أنواع الرتميم
●أنواع املواد املستخدمة يف الرتميم
●أسايلب وتقنيات الرتميم

●
●

●

نظرة اعمة

●
●
●
●

املتطلبات

ال توجد

دورة

فن الرسم بامللح

املدة

 45دقيقة

األهداف

جتربة نوع جديد من الرسم

الفئة املستهدفة

األطفال والكبار

نظرة اعمة
املتطلبات

●
●

●يعتمد بشلك أسايس ىلع ملح ابلحر واأللوان املائية
●ستكون مجيع املشاريع عملية ومناسبة لاكفة األعمار

ال توجد

قطاع اتلواصل اثلقايف
مركز الفنون
قسم مدرسة الفنون
نشاط /ورشة عمل

اتلحريك

املدة

 5أيام خالل الصيف وإجازة نصف العام

األهداف

نرش أساسيات اتلحريك باستخدام تقنيات الطني واتلوقف عن احلركة إلنتاج األفالم
الصغرية

الفئة املستهدفة
نظرة اعمة

●

●األطفال والشباب ( 18-8سنة)
●األطفال والشباب من املحرومني

●

●تقنية الطني
●تقنية الرسوم املتحركة
●إيقاف احلركة

●

●
●

املتطلبات

ال توجد

دورة

ابلايله

املدة

 24ساعة (جلسات أسبوعية ملدة ثالثة أشهر)
●

األهداف

●
●
●

الفئة املستهدفة

األطفال ( 14-5سنة)
●

نظرة اعمة

●
●
●

املتطلبات

●تطوير وتشجيع مواهب األطفال والطاقة اإلبداعية دليهم من خالل ممارسة أشاكل
خمتلفة من الفنون
●رفع الويع الفين دلى األطفال
●إطالق العنان خليال األطفال
●تطوير أساس فين قوي ،مع اتلأكيد ىلع املحافظة ىلع اتلنسيق السليم ،والقوة،
واألذن املوسيقية
●مصطلحات ابلايله
●أسماء ملحين موسيىق ابلايله الكالسيكية
●قصص ابلايله الشهرية
ً
شخصا
●تدرس يف جممواعت مكونة من 15

اجتياز االختبار

قطاع اتلواصل اثلقايف

36
دورة
املدة

كورال األطفال
ًّ
 18ساعة (أسبوعيا ملدة ثالثة أشهر)
●

األهداف

●
●

●تطوير وتشجيع مواهب األطفال والطاقة اإلبداعية دليهم من خالل ممارسة أشاكل
خمتلفة من الفنون
●رفع الويع الفين دلى األطفال
●إطالق العنان خليال األطفال

الفئة املستهدفة

األطفال ( 14-8سنة)
ً
● ●أساسيات الغناء الغريب وكيفية تطوير األصوات وفقا ذللك
● ●كيفية تنسيق أصوات الغناء مع األدوات الكالسيكية يف جمموعة
● ●تدرس يف جمموعة مكونة من  100شخص

املتطلبات

اجتياز االختبار

دورة

الرسم
ًّ
 18ساعة (أسبوعيا ملدة ثالثة أشهر)

نظرة اعمة

املدة
األهداف
الفئة املستهدفة

●
●

األطفال ( 16-5سنة)
●

نظرة اعمة

●حتفزي اإلبداع دلى األطفال
●تشجيع األطفال ىلع تصميم قطع فنية خاصة بهم باستخدام أدوات ومواد خمتلفة

●
●
●

●مجيع األسس الفنية اليت تصاحب الرسم:
●األبعاد
●اتلقنيات (الرسم واتللوين)
●تشجيع العمل اجلمايع واإلبداع

املتطلبات

اجتياز االختبار

نشاط /حمارضة

اتلذوق املوسييق

املدة

 30ساعة (مرتني يف الشهر)

األهداف

نرش الويع واتلذوق الفين

الفئة املستهدفة

اجلمهور العام

نظرة اعمة

تقدم هذه السلسلة من املحارضات كيفية االستماع واستيعاب أنواع املوسيىق املختلفة

املتطلبات

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

آالت موسيقية (ابليانو ،اجليتار ،الطبول ،الفلوت)

املدة

 10سااعت (جلسة أسبوعية ملدة ثالثة أشهر)
●

األهداف

●
●
●

الفئة املستهدفة
نظرة اعمة

●تطوير وتشجيع مواهب األطفال والطاقة اإلبداعية دليهم من خالل ممارسة أشاكل
خمتلفة من الفنون
●رفع الويع الفين دلى األطفال
●إطالق العنان خليال األطفال
●اتلدرب ،والقراءة ،واألداء ىلع اآلالت املوسيقية

دورة فردية لألطفال والكبار .يتم تطبيق منهج املدارس امللكية املوسيقية.
●
●

●األطفال بعمر ست سنوات أو أكرث
●النشء والكبار

املتطلبات

اجتياز االختبار

دورة

الغناء الرشيق

املدة

 10سااعت (جلسة أسبوعية ملدة ثالثة أشهر)

األهداف

●

●تطوير وتشجيع مواهب األطفال والطاقة اإلبداعية دليهم من خالل ممارسة أشاكل
خمتلفة من الفنون
●رفع الويع الفين دلى األطفال
●إطالق العنان خليال األطفال

●

●األطفال اذلين ترتاوح أعمارهم بني  8سنوات أو أكرث
●الشباب والكبار

●

●دورة فردية
ً
●أساسيات الغناء الرشيق وكيفية تطوير األصوات وفقا ذللك
●كيفية تنسيق األصوات مع األدوات الرشقية

●
●

الفئة املستهدفة
نظرة اعمة

●

●
●

املتطلبات

اجتياز االختبار

دورة

الفنون التشكيلية

املدة

 6-1أيام يف األسبوع خالل الصيف وإجازة منتصف العام

األهداف

نرش أساسيات الفنون التشكيلية وأهمية اتلذوق الفين

الفئة املستهدفة

نظرة اعمة
املتطلبات

37

●

●األطفال والشباب ( 18-6سنة)
●األطفال والشباب من الطبقات الفقرية

●

●يتعلم املشاركون كيفية اتلعامل مع أنواع خمتلفة من املواد وتقنيات إلنشاء أنواع
خمتلفة من األعمال الفنية.
●تشمل األنشطة الفنون واحلرف ايلدوية ،والطباعة ،واتلصوير الفوتوغرايف ،وإاعدة
اتلدوير ،والفسيفساء ،والشعر ،وأكرث من ذلك.

●

●

ال توجد

قطاع اتلواصل اثلقايف
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دورة

دورة سوزويك تلدريس الكمان

املدة

 18ساعة (جلسة أسبوعية ملدة ثالثة أشهر)
●

األهداف

●
●
●

●تطوير وتشجيع مواهب األطفال والطاقة اإلبداعية دليهم من خالل ممارسة أشاكل
خمتلفة من الفنون
●رفع الويع الفين دلى األطفال
●إطالق العنان خليال األطفال
●اتلجربة واتلجاوب مع الكمان ،واللعب عليه

الفئة املستهدفة

األطفال ( 13-5سنة)
ُّ
تطبق ادلورة األسلوب ايلاباين يف تعلم كيفية العزف ىلع الكمان دون قراءة انلوتة
لألطفال
ً
شخصا
يتم تدريسه يف جمموعة من 15

املتطلبات

اجتياز االختبار

نشاط /ورشة عمل

ورشة عمل املرسح
ً 21-7
يوما

نظرة اعمة

املدة
األهداف
الفئة املستهدفة
نظرة اعمة

●

●تعليم األطفال أساسيات املرسح
●اختيار املواهب لورش اإلنتاج املرسيح

●

●األطفال والنشء ( 18-6سنة)
●األطفال والشباب من املحرومني

●

●األلعاب املرسحية (األوىل)
●دىم الظل (اثلانية)
●املرسح األسود (متقدمة)

●

●

●
●

املتطلبات

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
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مركز األنشطة الفرنكوفونية
نشاط /ورشة عمل

ست مهام إلجياد عمل

املدة

 15ساعة /األسبوع (مرتني يف السنة خالل إجازيت نصف العام والصيف)
●

األهداف
●

●مساعدة طالب الفرنكوفونية واخلرجيني يف العثور ىلع وظائف مناسبة مطابقة
ً
لقدراتهم .معرفة جمموعة من املهارات املهنية ،فضال عن عدة مهارات إلجراء
املقابالت
●معرفة كيفية إعداد السرية اذلاتية ورسائل اتلحفزي

الفئة املستهدفة

طالب اجلامعة واخلرجيون اجلدد

نظرة اعمة

يف مخس جلسات ،سيتعلم املتدربون ما ييل:
● ●اكتشاف قدرات املرء
● ●اكتشاف واتلعرف ىلع وظيفة معينة
● ●ابلحث عن عروض عمل
● ●كتابة السرية اذلاتية ،كتابة رسائل اتلحفزي
● ●اتلحضري ملقابالت العمل

املتطلبات

ال توجد

نشاط /ورشة عمل

ملتىق ابلاحثني

املدة

ساعتان يف الشهر
●

األهداف

●
●

●دعوة ابلاحثني الفرنكوفونيني املقيمني يف مرص تلقديم أحباثهم (املاجستري أو
ادلكتوراه) يف جماالت خمتلفة (األدب والقانون واألعمال والطب والزراعة وغريها)
●تشجيع اجليل اجلديد ىلع ابلدء يف أحباثهم
●دعوة اجلمهور إىل حتسني قيمة ابلحث

الفئة املستهدفة

ابلاحثون

نظرة اعمة

يشارك ابلاحثون جتربتهم مع اجلمهور من جانبني :املوضوع املتخصص بلحثه ،وتقنيات
ومشالك ابلحث بشلك اعم.

املتطلبات

ابلاحثون الفرنكوفونيون اذلين يعدون أطروحة املاجستري ،أو سبق أن قدموها

قطاع اتلواصل اثلقايف
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نشاط /ورشة عمل

إنشاء ومشاركة ىلع شبكة االنرتنت

املدة

 15ساعة /األسبوع (مرتني يف السنة خالل إجازيت نصف العام والصيف)
●

●تعليم الطالب واملعلمني الفرنكوفونيني اتلكنولوجيا اجلديدة يف اتلعليم
●تسهيل اتلواصل بني املدرب والطالب من خالل جمموعة من تطبيقات الويب
والربامج

األهداف

●

الفئة املستهدفة

الطالب واملعلمون الفرنكوفونيون

نظرة اعمة

تقديم جمموعة من اتلطبيقات والربامج ىلع شبكة اإلنرتنت ،مثل الفيسبوك ،وتويرت،
ورسائل الربيد اإللكرتوين ،ويوتيوب ،وحمرك جوجل ،وبريزي...

املتطلبات

الوثائق املطلوبة

برنامج

تدريب الطلبة الفرنكوفونيني من اجلامعات املرصية

املدة

 40ساعة /األسبوع (ست مرات يف السنة :برناميج تدريب خالل إجازة منتصف العام
اجلامعية ،وأربعة برامج خالل اإلجازة الصيفية)
●
●
●

األهداف
●
●
●

الفئة املستهدفة

الطالب انلاطقون بالفرنسية يف السنة اثلانية واثلاثلة ،وأساتذة اجلامعات املرصية
(باستثناء اإلسكندرية والقاهرة) .ويتم اختيار الطالب من قبل أساتذتهم ،يف حني يتم
اختيار األساتذة من قبل عميد اللكية ورئيس اجلامعة.
●

نظرة اعمة

املتطلبات

●بناء شبكة حملية من الطالب الفرنكوفونيني يف مرص
●تعريف الطالب ىلع ابلاكلوريوس وخدمات مرشوع سفارات املعرفة
●تشجيع الطالب من مجيع أحناء مرص ىلع اتلواصل والعمل ً
معا من أجل مرشواعتهم
انلهائية
●حتسني مستوى اللغة الفرنسية دلى املشاركني
●تعزيز اثلقة بانلفس وروح املبادرة دلى الطالب
●إثراء وجهات انلظر اثلقافية والفكرية دلى الطالب

●

●تدريب ملدة مخسة أيام اكملة لطالب أقسام اللغة الفرنسية يف اجلامعات املرصية
(يستهدف اتلدريب اجلامعات املحلية)
●ويتضمن الربنامج:
– –ورش عمل للكتابة ،والرتمجة والصوتيات باللغة الفرنسية،
اإلسكندرية مع مرشد يتحدث عن تاريخ
– –زيارات ملتاحف ومعارض مكتبة ٍ
املكتبة ودورها يف خدمة العالم لكه.

ترشيح اجلامعة

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
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نشاط /ورشة عمل

فلنتحدث الفرنسية ًّ
سويا :من أجل اكتشاف متاحف مكتبة اإلسكندرية

املدة

ست سااعت /مرتني يف األسبوع (خالل إجازة الصيف)

األهداف

عرض متاحف مكتبة اإلسكندرية :اآلثار ،والسادات ،واملخطوطات واعلم شادي عبد
السالم للطالب الفرنكوفونيني مع مرشد يتحدث باللغة الفرنسية
ُّ
اتلعرف ىلع اتلصوير الفين يف املتاحف

الفئة املستهدفة

الطالب الفرنكوفونيني ( 15-8سنة)

نظرة اعمة

وتغطي ورشة العمل انلقاط اتلايلة بالفرنسية:
● ●من هو أمني املتحف؟
● ●كيفية اتلقاط صور بطريقة احرتافية
● ●القطع األثرية يف متحف اآلثار ونبذة عن اتلاريخ ايلوناين والروماين
● ●املعروضات يف متحف السادات ونبذة عن الرئيس الراحل السادات
● ●القطع األثرية يف متحف املخطوطات ونبذة خمترصة عن املخطوطات القديمة
● ●اتلحف واملعروضات يف اعلم شادي عبد متحف السالم ،ونبذة خمترصة عن املخرج
الراحل شادي عبد السالم
● ●اختيار وتقييم الصور اليت اتلقطها املشاركون خالل زياراتهم
ً
معرضا ألفضل ثالث
● ●يف نهاية ورشة العمل ،ينظم مركز األنشطة الفرنكوفونية
صور من لك طالب ،إىل أن يتم اختيار ستة فائزين من قبل هيئة حملفني حمرتفة

املتطلبات

الوثائق املطلوبة

نشاط /ورشة عمل

ًّ
فلنتحدث الفرنسية سويا :قافلة اللكمات العرشة

املدة

ساعتان /ورشة عمل (مخس ورش عمل)

األهداف

اكتشاف أصل اللكمات الفرنسية املستخدمة يف ابلدلان الفرنسية املختلفة ومعانيها
زيادة مستوى اخليال واإلبداع من قدرات املتدربني اللغوية

الفئة املستهدفة

الطالب انلاطقون بالفرنسية

نظرة اعمة

هذه السلسلة من ورش العمل تركز ىلع ختيل معىن اللكمات الفرنسية العرشة اليت
ًّ
سنويا املنظمة ادلويلة للفرنكوفونية بطريقة إبداعية.
تعلنها

املتطلبات

الوثائق املطلوبة

قطاع اتلواصل اثلقايف
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نشاط /ورشة عمل

ًّ
فلنتحدث الفرنسية سويا :من املخطوطات إىل الوثائق الرقمية

املدة

 16ساعة (أربع جلسات يف الشهر)
●

●ممارسة اللغة الفرنسية
●احلصول ىلع املفردات الفرنسية اجلديدة املستخدمة يف حفظ املخطوطات واحلفاظ
عليها ويف عملية الرقمنة

األهداف

●

الفئة املستهدفة

الطلبة الفرنسيون (املرحلة اتلمهيدية)
●
●

نظرة اعمة
●
●
●

●ملحة اعمة عن تطور من املخطوطة إىل الوثائق الرقمية ،من أوراق الربدي إىل
الطباعة
●املخطوطات العربية العلمية (الطب واملخطوطات املزخرفة ،واخلط العريب)
– –ادلورة  :1تاريخ الربديات
– –ادلورة  :2خمطوطات من العلماء العرب
– –ادلورة  :3املخطوطات املستنرية
– –ادلورة  :4ملحة عن اخلط العريب
ًّ
يدويا ىلع إنشاء مفكرة
●سيعمل املشاركون
●يصنع املشاركون ً
إطارا للصور بالورق
●تم تنظيم هذه الورشة باتلعاون مع متحف املخطوطات بمكتبة اإلسكندرية

املتطلبات

الوثائق املطلوبة

نشاط /ورشة عمل

ورشة عمل الرتمجة (العربية  -الفرنسية)

املدة

 15ساعة /األسبوع (مرتني يف األسبوع خالل إجازيت نصف العام والصيف)
●

األهداف

●
●

●حتسني تقنية الرتمجة (الفرنسية-العربية والعربية-الفرنسية) يف املجاالت املختلفة
(األدبية واالقتصادية والعلمية والقانونية ،وأكرث من ذلك)
●تعليم منهجية وتقنية الرتمجة
●حتسني مستوى اللغة الفرنسية دلى املشاركني

الفئة املستهدفة

طلبة اجلامعات واملدارس الفرنسية

نظرة اعمة

مقدمة عن خمتلف املصطلحات يف خمتلف املجاالت واعتماد املصطلحات املختلفة
أدوات الرتمجة

املتطلبات

ترمجة نصوص خمتارة

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
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متحف املخطوطات
احلفظ والرتميم
برنامج

برنامج تدريب متخصص

املدة

 4-1أسابيع ،أو حبسب متطلبات اتلدريب

األهداف
الفئة املستهدفة

●
●

العاملون يف جمال الرتميم وأمناء املكتبات وأمناء املتاحف ،والعاملون دلى املؤسسات
اليت ترغب يف امتالك أو احلفاظ ىلع جممواعتها انلادرة
●

نظرة اعمة

●املساعدة يف اتلحضري ملرشوع ترميم معني
مواز
●املساعدة يف خطة إلنشاء خمترب ترميم ٍ

●
●

●يصمم اتلدريب املتخصص تللبية احتياجات املرممني /املؤسسات
●اتلدريب العميل ،واتلدريب املهين ،وورش العمل
●يتم عقد الربنامج إما يف خمترب احلفظ بمتحف املخطوطات ،أو يف مقر املؤسسة
الطابلة إذ هناك صعوبات مثل حتريك املقتنيات انلادرة

املتطلبات

خطاب توصية من املؤسسات

دورة

حفظ املخطوطات والكتب انلادرة (املستوى )1

املدة

 35ساعة ( 7أيام 5 ،سااعت يف ايلوم)
●

●املقارنة ومعرفة الفارق الرئييس بني الكتب واملخطوطات
●إعطاء مقدمة عن حفظ املجمواعت ،ومفاهيم وحاالت احلفظ ،وهيلك الكتاب،
وتاريخ جتليد الكتب

األهداف

●

الفئة املستهدفة

طالب اجلامعات ،واملهنيون امليدانيون ،وأصحاب املجمواعت
●
●

نظرة اعمة

املتطلبات

●تقدم ادلورة تقنيات بسيطة من الفحص الفين للمقتنيات انلادرة الورقية :عوامل
اتلدهور ونهج احلفظ
●تغطي ادلورة املوضواعت اتلايلة:
– –مقدمة لراعية املجمواعت
– –هيلك وترشيح الكتاب
– –الفرق بني الكتب واملخطوطات
– –تاريخ جتليد الكتب
– –مفاهيم احلفظ واحلاالت
– –العوامل األساسية تلدهور الورق ونهج احلفظ
– –متطلبات جتليد الكتب وحفظها من أجل إنشاء بيئة عمل مناسبة للحفظ
– –أنواع أساسية من اخلياطة
– –إعداد األسالك للخياطة للقيام بتجليد الكتب
– –تشذيب احلواف وإعداد العمود يف جتليد الكتب
– –قياسات كتلة الكتاب تلجليد الكتب
– –أغطية الكتب للتجليد
– –ورق الغالف تلجليد الكتب

هوية الطالب أو رسالة توصية من قبل مؤسسة للمهنيني ،أو إثبات امتالك جممواعت
خاصة

قطاع اتلواصل اثلقايف
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دورة
املدة

حفظ املخطوطات والكتب انلادرة (املستوى )2
 88ساعة (ً 16
يوما 5 ،سااعت ونصف يف ايلوم)
●

األهداف
الفئة املستهدفة

●

طالب اجلامعات ،واملهنيون امليدانيون ،وأصحاب املجمواعت
●
●
●
●
●
●
●

نظرة اعمة

●معرفة املزيد عن أحدث أسايلب احلفظ ،وكيفية اتلعامل مع احلاالت الصعبة،
وكيفية اإلبالغ وحتليل الكتب انلادرة وعوامل رضر املخطوطة
●اكتساب اتلدريب العميل ىلع تقنيات اتلجليد اتلارخيية والفرق الرئييس بني
الكتب واملخطوطات

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●فهم احلفظ والرتميم
●تقنيات اخلياطة (اجلزء )2
●أدوات وآالت احلفظ (اجلزء )2
●هيلك املخطوطات اإلسالمية
●طرق توثيق املجدلات
●كتابة اتلقييم
●تاريخ جتليد الكتب
●مصطلحات اتلجليد
●تقنية اتلجليد
●الربط الغريب
●تطبيق أسايلب احلفظ وترميم الكتب انلادرة
●اتلجليد اإلساليم
●الربط اإلساليم
●احلفظ الوقايئ واتلعامل مع اتلجليد
●صندوق خمصص للحفظ
●رقابة اجلودة

املتطلبات

هوية الطالب أو رسالة توصية من قبل مؤسسة للمهنيني أو إثبات امتالك جممواعت
خاصة

برنامج

برنامج ابلحث وادلراسات العليا

املدة

أسبواعن

األهداف

فهم املهارات اتلقنية للمساعدة يف حبوث احلفظ ىلع أنواع خمتلفة من األغراض الورقية

الفئة املستهدفة

ابلاحثون ،والطالب يف اعمهم األخري ،وطالب ادلراسات العليا
●
●

نظرة اعمة

●
●

املتطلبات

●األسس األخالقية ألحباث احلفظ والرتميم
●اخلدمات واملشاورات اخلاصة بأوراق ابلحث أو مشاريع اتلخرج ،باتلنسيق مع
املعهد اذلي ينتيم إيله املشارك
●املشاورات األاكديمية لألطروحات حول الرتميم واحلفظ
●جلسات عملية (يتم اتلعامل مع اجلهد العميل من خالل خمترب الرتميم ،اذلي يمنح
ً
ً
تقريرا مصدقا جلميع عمليات الرتميم /احلفظ)

رسالة توصية من املؤسسة اتلعليمية اليت يتبع هلا ابلاحث

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة /نشاط

العمل اتلطويع

املدة

 6-3أشهر

األهداف

تطوير املهارات الشخصية واملهنية لألشخاص اذلين خيططون للعمل واالحرتاف يف
جمال احلفظ

الفئة املستهدفة

طالب ادلراسات العليا وذوو اخلربة يف مشاريع احلفظ
●

نظرة اعمة

●
●
●

ً
اتباع نلفس
●العمل مع خرباء احلفظ ىلع املشاريع الفعلية ومع األغراض انلادرة،
اإلجراءات واألخالقيات
●• املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باحلفظ
•● حضور أي ورشة عمل أو نشاط تدرييب ينفذ يف خمترب الرتميم بمكتبة اإلسكندرية
•● سوف حيصل املشاركون ىلع شهادة يف نهاية عملهم.

املتطلبات

ابلاكلوريوس يف الفنون اجلميلة ،أو اآلثار ،أو ترميم انلصب اتلذاكرية

دورة

خرباء احلفظ الشباب

املدة

إجازة شتاء /صيف /منتصف العام
●
●

األهداف

●
●
●

الفئة املستهدفة
نظرة اعمة

●
●

املتطلبات

●زيادة معرفة الشباب حول فن وتاريخ الكتابة
●صقل مهارات النشء يف جمال احلفظ
●اتلدريب ىلع احلفظ للتأهل للمشاركة يف األنشطة الفنية يف املكتبة
ُّ
●تعلم كيفية راعية الكتب املدرسية
●رفع مستوى الويع بأهمية الرتاث اتلارييخ واثلقايف

طالب املدارس ،واملشرتكون يف مكتبة النشء واملكتبة الفرنكوفونية بمكتبة
اإلسكندرية
●
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●الفن وتاريخ الكتابة
●الطباعة واتلجليد ىلع مر العصور
●كيفية العناية بالكتب املدرسية

حضور دورة “فلنتحدث الفرنسية ًّ
سويا :من املخطوطات إىل الوثائق الرقمية” اليت
نظمها مركز األنشطة الفرنكوفونية

قطاع اتلواصل اثلقايف
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احلفظ والضبط ابلييئ
دورة

اتلحقيق الكيميايئ وابليولويج ومعاجلة املواد اتلارخيية

املدة

 20ساعة ( 5أيام)

األهداف

اتلعريف بأساسيات احلفظ الوقايئ للمتاحف ومفهوم ترميم الصب الوريق واأليلاف

الفئة املستهدفة

اخلرجيون أو طلبة ادلراسات العليا اذلين يدرسون يف جماالت العلوم والفنون أو علم
اآلثار
ً
● ●تتكون هذه ادلورة من املحارضات وادلروس .ويه تغطي  13موضوع من خالل
●
●
●
●
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

مجيع عمليات املعاجلة الكيميائية وابليولوجية واتلحقيق يف جممواعت املتحف:
●محاية املواد املحفوظة وتدهور العالج
●اتلدهور اذلايت للمحفوظات املطبوعة يف منتصف القرن اتلاسع عرش
●جودة اهلواء يف ادلاخل
●األحبار اتلارخيية
●اتلدهور ابليولويج للمحفوظات
●أساسيات صب الورق
●حتليل ابلقع ادلقيقة والكيميائية
●األصباغ املقدمة يف املواد األرشیفیة
ّ
●تطبيق صفة “اكره أو صاد املاء” ىلع املواد األرشيفية
●اثلغرات يف املواد اتلارخيية
●تصنيع األيلاف والورق
●رؤية للغسيل واتلبييض
●إدارة اآلفات يف املواد اتلارخییة
●مظاهر داخلية وخارجية تلدهور خمتلف األجسام اتلارخيية املختلفة
●دروس عملية يف اتلحقيق الكيميايئ وابليولويج
●دروس املعاجلة الكيميائية وابليولوجية العملية
●دروس الضبط ابلييئ والسيطرة ىلع اجلهاز واتلطبيق
●الربنامج اتلعلييم تلقنية الصب الورق

املتطلبات

ال توجد

دورة

املعاجلة الكيميائية واحلفاظ ىلع املواد اتلارخيية

املدة

 40ساعة ( 9أيام)

األهداف

تقديم مفهوم تطبيقات احلفظ الوقائية للمتاحف وإجراءات صب الورق واأليلاف

الفئة املستهدفة

اخلرجيون أو طلبة ادلراسات العليا اذلين يدرسون يف جماالت العلوم والفنون أو علم
اآلثار

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

املتطلبات
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●تتكون هذه ادلورة من حمارضات وجلسات عملية ،ودروس.
ً
موضوع خيص مجيع العمليات الكيميائية وابليولوجية ،واتلحقيقية،
●ويه تغطي 20
ومعاجلة األغراض اتلارخيية:
●محاية املواد املحفوظة ومعاجلة حاالت اتلدهور
●اتلدهور اذلايت للمحفوظات املطبوعة يف منتصف القرن اتلاسع عرش
●جودة اهلواء يف ادلاخل
●األحبار اتلارخيية
●اتلدهور ابليولويج للمحفوظات
●حتليل ابلقع ادلقيقة والكيميائية
●األصباغ يف املواد األرشیفیة
●تطبيق املواد املضادة للماء يف املواد األرشيفية
●اثلغرات يف املواد اتلارخيية
●تصنيع األيلاف والورق
●نظرة عن الغسيل واتلبييض
●إدارة اآلفات يف املواد اتلارخییة
●مفهوم احلفظ الوقايئ
●درجة حرارة املتحف ،والرطوبة النسبية ،والضوء
●جودة اهلواء يف األماكن املغلقة داخل املتحف
●انتشار امليكروبات
●إدارة املتحف املتاكملة لآلفات
●العناية بأغراض املتحف واتلعامل معها
●اتلخطيط للكوارث
●املظاهر ادلاخلية واخلارجية املختلفة تلدهور األغراض اتلارخيية
●دروس عملية يف اتلحقيق الكيميايئ وابليولويج
●دروس يف املعاجلة الكيميائية وابليولوجية العملية
●دروس الضبط ابلييئ والسيطرة وتطبيقها
●دروس تقنيات صب الورق
●سري العمل يف املخترب وإظهار أنشطة احلفظ الوقايئ مقابل أنشطة معاجلة احلفظ
●رصد عرض املعدات – الرصد ابلييئ ملناطق اتلخزين واملعارض  -تسجيل ومراجعة
بيانات الرصد  -العمل مع هالم السيلياك
●عرض املعدات  -تشخيص العدوى الفطرية  -الرصد امليكرويب  -تقنيات
امليكروبيولوجية املعقمة  -عالج الغرض املصاب واتلنظيف
●تشخيص تفيش اآلفات – عالج اتلجميد للاكئنات املوبوءة  -تنظيف خملفات
اآلفات
●ختزين املواد وزيارة منطقة املعرض
●اتلعامل مع األجسام الرطبة وقوائم تقييم املخاطر

ال توجد

قطاع اتلواصل اثلقايف
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دورة

تصنيع األيلاف

املدة

 9سااعت ( 4أيام)
ُّ
إعطاء معلومات موجزة عن احلفاظ ىلع الورق من خالل اتلعلم عن صناعة الورق ىلع
مر العصور ،وأفضل الطرق واملواد املستخدمة يف احلفظ

األهداف
الفئة املستهدفة

طالب ادلراسات العليا يف جمال ترميم الورق

نظرة اعمة

املواد املستخدمة يف احلفظ واتلأثري ىلع الورق
تاريخ صناعة الورق  -تاريخ النرش  -أنواع األحبار املستخدمة يف الكتب املطبوعة
املعاجلة الكيميائية للكتب وأسايلب املخطوطات
تاريخ صناعة الورق ايلدوي ىلع مر العصور
تاريخ صناعة الورق ايلابانية
تقنيات احلفاظ ىلع الورق ايلابانية
املعاجلة اآليلة ومعاجلة املواد
األيلاف والطرق
تكرير الورق
تعزيز الورق باألنسجة والضغط
فصل الورق

املتطلبات

ال توجد

دورة

أساسيات املعاجلة الكيميائية للمواد اتلارخيية

املدة

 9سااعت ( 3أيام)

األهداف

اتلعريف باألشاكل الرئيسية تلدهور األرشيف (املخطوطات والكتب انلادرة واخلرائط،
وما إىل ذلك) واألسايلب األساسية تلحديد ومعاجلة اتلدهور

الفئة املستهدفة

أمناء املتاحف واملكتبات

نظرة اعمة

تتكون ادلورة من ست جلسات ،بما يف ذلك العروض والزيارات .تغطي اجللسات
املوضواعت اخلاصة بعمليات املعاجلة الكيميائية وابليولوجية ملجمواعت املتاحف:
تدهور مواد املحفوظات وحفظها
اتلدهور اذلايت للمحفوظات املطبوعة يف منتصف القرن اتلاسع عرش
جودة اهلواء يف ادلاخل
األحبار اتلارخيية
اتلدهور ابليولويج للمحفوظات
تصنيع األيلاف من أجل احلفاظ ىلع الورق
أشاكل اتلدهور املختلفة (الكيميائية وابليولوجية)
طرق العالج املختلفة

املتطلبات

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

احلفظ الوقايئ يف املتاحف

املدة

 16ساعة ( 5أيام)

األهداف

اتلعريف بالفلسفة الاكمنة وراء احلفظ الوقايئ وتطبيقه من خالل اجلمع بني انلظرية
واتلطبيق

الفئة املستهدفة

الطالب واملتخصصون واملهنيون وأمناء املكتبات واملتاحف

نظرة اعمة

أسس احلفاظ الوقايئ
درجة حرارة املتحف ،والرطوبة النسبية ،والضوء
جودة اهلواء يف األماكن املغلقة يف املتحف
انتشار امليكروبات
إدارة املتحف املتاكملة لآلفات
العناية بأغراض املتحف واتلعامل معها
اتلخطيط للكوارث
مفهوم اتلدهور
ماكفحة إدارة اآلفات
العالج امليكروبيولويج
سري العمل يف املخترب وبيان أنشطة احلفظ الوقايئ مقابل أنشطة معاجلة احلفظ
رصد عرض األدوات  -الرصد ابلييئ ملناطق اتلخزين واملعارض  -تسجيل وتنقيح
بيانات الرصد  -العمل مع هالم السيلياك
عرض املعدات  -تشخيص العدوى الفطرية  -الرصد امليكرويب  -تقنيات اتلعقيم
امليكروبيولوجية  -عالج وتنظيف األجسام املصابة
تشخيص تفيش اآلفات  -عالج جتميد الاكئنات املصابة  -تنظيف خملفات اآلفات
ختزين املواد وزيارة منطقة املعرض
اتلعامل مع األجسام الرطبة وقوائم تقييم املخاطر

املتطلبات

ال توجد

49

قطاع اتلواصل اثلقايف

50
دورة

تدريب الطالب الصغار

املدة

 10سااعت (يومان)
●

●زيادة معرفة األطفال بالورق وصناعته وتراثه وحضارته
●زيادة الويع واإلبداع من خالل ستة برامج تهدف إىل إعطاء األطفال جتربة يف
الرتاث األرشييف

األهداف

●

الفئة املستهدفة

طالب املدارس واألطفال
●
●
●
●
●

نظرة اعمة
●
●
●

املتطلبات

●صناعة الورق :تاريخ صناعة الورق وإاعدة تدوير الورق وتصنيعه
●صنع الربدي :ورق الربدي القديم وصنع الربدي واستخدامه
●إضاءة املخطوطة :اإلضاءة القديمة
●املخطوطات واتللوين ىلع قماش مع تقنيات اتلوضيح
●ورق رخايم :تقنية املحارضة (إبرو آرت) يف تركيا ،سومينااغيش يف ايلابان ،الفن
القديم للرخام ايلاباين ،كيفية الرسم ىلع املياه ،والرخام األورويب يف عصور خمتلفة،
وصنع ورقة الرخام والفن ،والرسم ىلع املياه والطباعة
●كسوة الكعبة :اتلقنية اإلسالمية ،وكيفية صنع كسوة الكعبة ،وصنع نموذج صغري
من كسوة الكعبة
●نقش انلحاس :انلقوش املعدنية ىلع الكتب انلادرة وتصنيع انلقوش انلحاسية
والطوابع
●يمكن تنظيم ادلورة يف مقر مكتبة اإلسكندرية أو يف املدارس

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين

مركز القبة السماوية العليم
دورة

أساسيات علم الفلك واملالحة من خالل دجييستار القبة السماوية

املدة

حسب الطلب

األهداف

توفري املعرفة بمفاهيم علم الفلك من خالل اتلكنولوجيا اتلفاعلية

الفئة املستهدفة

نظرة اعمة

●

●مفتوحة ملن دليهم اهتمام بعلم الفلك
●طالب ادلراسات ابلحرية أو اهلندسة

●

●نظرة اعمة ىلع دجييستار
●الربجميات واملرافق
●مفاهيم علم الفلك
●أساسيات املالحة

●

●
●
●

املتطلبات

ال توجد

دورة

صيانة وتشغيل نظام التشغيل

املدة

حسب الطلب

األهداف

تعزيز اخلربة اتلقنية من الفنيني العاملني يف القباب السماوية

الفئة املستهدفة

مشغلو القبة السماوية والفنيون
●
●

نظرة اعمة

●

املتطلبات

●هذه دورة متقدمة عن نظام تشغيل وبرجمة وصيانة دجييستار القبة السماوية
●تغطي ادلورة املوضواعت اتلايلة:
– –نظرة اعمة ىلع دجييستار
– –الربجميات واملرافق
– –مقدمة عن واجهة املستخدم الرسومية
– –استخدام مكتبة دجييستار
– – 4أوامر دجييستار
– –اتلالعب األسايس باألغراض
– –العالقات بني الوادل /الطفل
– –العمل ىلع مشهد
– –الصور والفيديو والصوت
– –الطبقات والسمات املشرتكة
– –أجهزة العرض واألجهزة الطرفية
– –الربامج انلصية واملرافق
●املوارد واملساعدة

الفنيون اذلين دليهم معرفة أساسية بتشغيل األجهزة السمعية وابلرصية
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دورة

تدريب الرسوم املتحركة العلمية

املدة

 30ساعة ( 6سااعت /يوم)
ُّ
ّ
● ●تعلم كيفية توصيل العلم بطريقة مثرية لالهتمام ومسلية ملختلف املشاركني بغض
انلظر عن اخللفية اتلعليمية
● ●بناء صالت قوية بني املؤسسات العلمية (املتاحف ومراكز ابلحوث واجلامعات)
واجلمهور من خالل مصميم الرسوم املتحركة املؤهلني
● ●تطوير واختبار منهجيات الرسوم املتحركة للحوار العليم /املجتميع األكرث فعايلة
ّ
تم تصميم هذا الربنامج ألي شخص مهتم بمجال االتصاالت العلمية بغض انلظر عن
اخللفية اتلعليمية

األهداف

الفئة املستهدفة

●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●

املتطلبات

●تقنيات اتلدريس يف إعداد وهيلكة وتصميم وتنفيذ برامج األنشطة العلمية
●توفری األدوات واتلقنیات تلصمیم وتنفیذ األنشطة املتاکملة
●توفري املوارد للبحث عن أفاكر مبتكرة مناسبة للك فئة عمرية،
●تعليم مصميم الرسوم املتحركة كيفية توصيل العلوم بطريقة مثرية لالهتمام
ومسلية
●قد یقوم مرکز القبة السماویة العليم باتلدریب يف أماکن املؤسسات األخرى ً
بناء
یلع املتطلبات واملزیانیة
●جيب أال يتجاوز عدد املتدربني  ،20وال يقل عن 15

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

تدريب املعلمني  -الرسوم املتحركة العلمية

املدة

 30ساعة ( 6سااعت /ايلوم)
●
●

األهداف

●
●
●
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●تعريف املعلمني بنهج اتلدريس القائم ىلع اتلحقيق عن طريق اتلدريب العميل ىلع
األنشطة وتعليم العلوم اتلفاعلية يف الفصول ادلراسية
●لفت انتباه الطالب وزيادة اهتمامه بالعلم
●استبدال منهجية اتلدريس اتلقليدية من خالل أنشطة إبداعية ومثرية لالهتمام
من أجل تبسيط العلوم
ٍّ
●جعل العلم أكرث جاذبية للك من املعلمني والطالب
●تشجيع الطالب ىلع متابعة دراستهم يف العلوم

الفئة املستهدفة

مدرسني املواد العلمية يف املراحل االبتدائية واإلعدادية

نظرة اعمة

تعليم املعلم الرسوم املتحركة العلمية يه جتربة مغرية للحياة املهنية .وهو بالطبع يوفر
ما ييل:
● ●مقدمة عن مصميم الرسوم املتحركة العلمية والرسوم املتحركة العلمية ،واملنهجيات
اتلجريبية والعلمية
● ●ابلدء يف برنامج عليم تربوي وأنشطة علمية أخرى
● ●منهجية إعداد املزيانية ونظام اتلخزين
● ●“كيفية حتريك العلوم” هو املوضوع الرئييس للتدريب .مركز القبة السماوية
العليم يليب ويطور املحتوى العليم حبيث يناسب احتياجات املعلمني من خمتلف
ً
ادلرجات اتلعليمية وفقا تلجربتهم العملية.
● ●نهج اتلدريس اتلفاعيل اجلديد اذلي أدخل يف هذا اتلدريب يساعد املعلمني يف
االنتقال من منهجية اتلدريس اتلقليدية القائمة ىلع عرض املعرفة العلمية ابلحتة
إىل األنشطة اإلبداعية تلبسيط العلم.
● ●يقوم مركز علوم القبة السماوية العليم بتدريب املعلمني يف املركز أو يف مقر
مؤسستك.
● ●جيب أال يتجاوز عدد املتدربني  ،20وال يقل عن .15

املتطلبات

خلفية علمية ،مدرس مواد علمية

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
قسم تشغيل عمليات الرقمنة
دورة

رقمنة انلصوص العربية (املستوى األول)

املدة

 15ساعة ( 3أيام)
●

األهداف

●

●

الفئة املستهدفة

املتخصصون ،املرشفون ،ومديرو املشاريع العاملون يف مشاريع الرقمنة العربية
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●

املتطلبات

●اتلعريف باتلقنيات املختلفة املطبقة يف مشاريع رقمنة اإلنتاج الضخمة ،مع الرتكزي
ىلع ما يتعلق بانلص العريب
●احلصول ىلع املعرفة حول مواصفات الصورة الرقمية ،واتلقاط الصور ،وتقنيات
اتلالعب بالصورة ،باإلضافة إىل اتلقنيات املطبقة إلعداد انلص العريب للتعرف
الضويئ ىلع الرموز
●كيفية إنشاء مرفق رقمنة و /أو مرشوع رقمنة يتضمن مواد عربية
●مقدمة عن الصور الرقمية
●اتلقاط الصور الرقمية
●اتلالعب بالصورة الرقمية للنص العريب
ُّ
اتلعرف الضويئ ىلع احلروف (باستخدام فيرنيدر)
●مقدمة إىل
ُّ
●تدريب عميل ىلع اتلعرف الضويئ ىلع احلروف باستخدام فيرنيدر
● ُّ
اتلعرف الضويئ ىلع احلروف للنص العريب (باستخدام قارئ تلقايئ)
●العمل ىلع رقمنة انلص العريب (مجيع املراحل)

يفضل بعض اخلربة يف اجلرافيك

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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دورة

رقمنة انلصوص العربية (املستوى اثلاين)

املدة

 15ساعة ( 3أيام)
ُّ
● ● ُّ
اتلعرف الضويئ ىلع احلروف ،مع الرتكزي بشلك خاص ىلع ما
اتلعرف ىلع تقنية
خيص انلص العريب وضمان اجلودة يف مشاريع الرقمنة
ُّ
اتلعرف الضويئ ىلع احلروف املختلفة
● ●اكتساب املعرفة واملمارسة فيما خيص تقنيات
مع دراسات انلصوص املختلفة
● ●استعراض أفضل املمارسات يف مكتبة اإلسكندرية يف إدارة معايري اجلودة والكفاءة
وقياسها واحلفاظ عليها داخل مرافق الرقمنة
● ● ُّ
اتلعرف یلع کیفیة توسیع أنشطة الرقمنة اإلنتاجیة عن طریق أتمتة استخراج انلص
العريب وإضافة قیمة إیل املشاریع اإللكرتونية من خالل إتاحة املحتوى املنشور يف
شلك نص قابل للبحث

األهداف

الفئة املستهدفة

نظرة اعمة

املتطلبات

املتخصصون ،املرشفون ،ومديرو املشاريع العاملون يف مشاريع الرقمنة العربية
● ● ُّ
اتلعرف الضويئ ىلع احلروف يف انلص العريب (باستخدام )VERUS
ُّ
اتلعرف الضويئ ىلع احلروف يف انلص العريب (باستخدام )VERUS
● ●اتلدريب العميل ىلع

● ●استخدام ساكنفيكس
● ● ُّ
اتلعرف الضويئ ىلع احلروف يف انلص العريب باستخدام القارئ اآليل
● ●إنشاء اخلط العريب
● ●املمارسة ىلع إنشاء اخلط العريب
● ●إدارة جودة عمليات الرقمنة
● ●رقابة اجلودة
اتلدريب ىلع سري العمل بالاكمل
يفضل بعض اخلربة يف اجلرافيك

قطاع املكتبـــات
املجمواعت واخلدمات العامة
برنامج
املدة

القراءة الكربى يف مكتبة اإلسكندرية
ً
أسبوع ،لك صيف (مايو – أكتوبر)
12
●
●

األهداف

●
●
●

الفئة املستهدفة

الشباب ( 30-16سنة) ،ومع ذلك مجيع الفئات العمرية مرحب بها بما يف ذلك الصم أو
ضعاف السمع.
●
●

نظرة اعمة

●نرش فكرة القراءة الرتفيهية
●إدخال ثقافات خمتلفة للقراء
●تشجيع اتلفاعل بني حميب األدب والفنون ابلرصية وفنون األداء
●إهلام اإلبداع
●دمج الصم وابلكم يف املجتمع

●
●
●
●
●

●هذا هو برنامج الصيف السنوي للقراء الكبار يف املكتبة واألماكن األخرى.
ويشمل الربنامج تنظيم خمتلف األنشطة حول رواية واحدة ،مثل:
●ورشة عمل درامية ملدة ثالثة أشهر :يتم اختيار املشاركني ً
بناء ىلع كتابة مقال
واالختبار .وتنتج ورشة العمل أداء يف احلفل اخلتايم
●ورشة عمل إبداعية للصم وضعاف السمع
●مناقشة الكتاب
●اتلصوير
●مسابقات فنية
●احلفل اخلتايم اذلي يتم فيه منح الفائزين يف املسابقة جوائز وتقديم العرض
املرسيح

املتطلبات

ال توجد

برنامج

نادي الكتاب

املدة

ساعتان يف اجللسة

األهداف

تشجيع القراءة واتلفاعل بني زوار مكتبة اإلسكندرية

الفئة املستهدفة

اجلمهور ( 16سنة فما فوق)
●
●

نظرة اعمة
●
●

املتطلبات

●يصوت أعضاء نادي الكتاب ىلع كتاب جديد من جمموعة مكتبة اإلسكندرية.
●يتم اتلصويت عن طريق مكتب االستعالمات الرئييس أو صفحة خدمات
املكتبات بمكتبة اإلسكندرية.
●يتم اإلعالن عن الكتاب الفائز يف بداية لك شهر.
●يعقد اجتماع نادي الكتاب يف يوم اخلميس األخري من لك شهر.

عضوية املكتبة

قطاع املكتبــــات
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برنامج

نادي السينما – مكتبة الفنون والوسائط املتعددة

املدة

مرة يف الشهر (اخلميس)
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

الكبار
●
●

نظرة اعمة

●إنشاء منتدى الستكشاف جوانب خمتلفة من ثقافات العالم املتنوعة
●تعريف اجلمهور بمختلف املجتمعات واألفاكر والقضايا العاملية
●اتلعريف باملوارد السمعية وابلرصية باملكتبة

●

●

●برنامج لعرض األفالم ىلع مدار السنة
ً
●موضوع خمتلف لك شهر ،ويتم اختيار األفالم وفقا ذللك.
●يسبق العرض ً
دائما عرض يقدم ملحة اعمة عن الفيلم فيما يتعلق باخللفيات
اثلقافية واتلارخيية واالجتماعية والفنية الالزمة لفهم القصة بطريقة مثرية
لالهتمام.
ً
●يتم اإلعالن عن طريق امللصقات اإلبداعية اليت تقدم موضوع لك شهر.

املتطلبات

ال توجد

نشاط /ورشة عمل

نشاط الشهر

املدة
األهداف
الفئة املستهدفة

●

●عرض كتب ملدة أسبوع إىل أسبوعني
●فعايلة مفتوحة للجمهور ملدة يوم واحد

●

●الرتويج للمجمواعت وموارد مكتبة اإلسكندرية
●نرش الويع اثلقايف دلى زوار املكتبة

●

●

اجلمهور ( 16سنة فما فوق)
●
●

نظرة اعمة

●

●

املتطلبات

●يتم تنظيم نشاط شهري تلغطية موضوع حمدد.
●قد یأيت النشاط يف شلک حمارضة أو عرض أفالم أو مؤتمر یلوم واحد أو ورشة عمل
و /أو اتلحدث من قبل متحدث حمرتم :فنان أو أستاذ جاميع أو قائد يف جمال معنی.
●عرض الكتب هو جزء من لك نشاط .يتم جتميع أهم موارد مكتبة اإلسكندرية
وعرضها ىلع طوابق خمتلفة من مكتبة اإلسكندرية :يتم عرض «موضوع الشهر»
ملجموعة اتلاريخ ،ىلع سبيل املثال ،يف الطابق األول العلوي ( ،)F1يف حني إن
«موضوع الشهر» ملجموعة العلوم يعرض يف الطابق األول السفيل (.)B1
●جيب التسجيل املسبق لورش العمل بسبب العدد املحدود

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
نشاط

نادي سينما علوم األعصاب

املدة

-

األهداف
الفئة املستهدفة

●
●

●سد الفجوة بني جمتمعات الفن والعلوم
●تغيري الطريقة اليت ينظر بها اجلمهور إىل األفالم املتعلقة بعلم األعصاب

الكبار
●

نظرة اعمة

●
●

●تستضيف مكتبة اإلسكندرية أعضاء نادي اإلسكندرية لسينما علوم األعصاب
ً
مسبقا ويرتبط ً
دائما بعلم األعصاب.
لعرض فيلم تم اختياره
ً
ًّ
●یرافق العرض عرض تقدييم خلبری يف املوضوع ،واعدة ما يكون أستاذا جامعيا يف
نفس املجال.
●يدخل املشاركون يف نقاش مجايع تلحليل الفيلم وموضواعته.

املتطلبات

ال توجد

نشاط /ورشة عمل

قراءات شعرية ومرسحية
●

● 24ساعة
●ثالث جلسات ،فرباير – إبريل
●أربع جلسات ،أكتوبر – ديسمرب (باإلضافة إىل جلسة إضافية للقراءة الشعرية باللغة
اإلجنلزيية يف سبتمرب)
●اتلواريخ:
– –يوم اثلالثاء اثلالث يف الشهر :قراءة شعرية باللغة اإلجنلزيية
– –يوم األربعاء اثلاين من الشهر :قراءة مرسحية باللغة اإلجنلزيية
– –يوم األربعاء الرابع من الشهر :قراءة مرسحية باللغة العربية

●

●الرتويج لفكرة القراءة الرتفيهية
●ترويج جممواعت مكتبة اإلسكندرية

●
●

املدة

األهداف
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●

●

الفئة املستهدفة

اجلمهور ( 16سنة فما فوق)
● ●يتم إجراء جلسات قراءة مجاعية باللغتني العربية واإلجنلزيية شهرياًّ
اعل.
● ●يف دورة القراءة بلمرسحية ،توزع األدوار بني املشاركني اذلين يقرأون بصوت ٍ
● ●يف جلسة القراءة الشعرية ،يتم عرض الشاعر من قبل مدير اجللسة ثم قراءة
القصيدة من قبل املشاركني

املتطلبات

ال توجد

نظرة اعمة

قطاع املكتبــــات
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نشاط /ورشة عمل

نماذج حمااكة

املدة

 4-2شهور
●
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

الشباب ( 30-16سنة)
●
●

●
●

نظرة اعمة
●

●
●

املتطلبات

●تعزيز جممواعت مكتبة اإلسكندرية
●خلق الويع دلى منظمات اإليداع ،والواكالت ادلويلة واحلكومية
●إدخال الشباب إیل املجتمع املدين وکیفیة املشارکة يف العمل املدين ،مع احلصول یلع
اتلعلیم السیايس
●تطوير مهارات املشاركني الشخصية
●هو نشاط من الشباب وإىل الشباب يديره أعضاء مبادرة شباب معينة (خطوة لفوق،
ديلل).
●يتم تنفيذ بعض انلماذج باتلعاون مع منظمة األمم املتحدة /االحتاد األورويب
ملحااكة أجهزتها املختلفة واهليئات املتعددة األطراف األخرى حيث يعمل الطالب
ىلع تطوير وممارسة املهارات يف جمال ابلحث ،واتلنظيم والكتابة واملناقشة واتلفاوض
واتلعاون والتسوية.
●يتضمن املحتوى األاكدييم للنموذج عدة موضواعت ذات صلة باهليئة اليت يتم
حمااكتها ،مثل اتلحول ادليمقرايط ،وأساسيات االقتصاد ،والسياسة ،والقانون ادلويل.
●يتم حتقيق األهداف املذكورة أعاله من خالل عدة ورش عمل من قبل املدربني
اخلاصني عن اتلفكري انلقدي واملهارات ابلحثية ومهارات االتصال والعرض،
ومهارات العمل اجلمايع ،ومهارات اتلفاوض ،والوسائل ادلبلوماسية ،وختطيط
العمل ،ووسائل نقل املعرفة.
●يف نهاية حلقات العمل هذه ،يكتسب املندوبون املعارف واملهارات الالزمة
للمحااكة .ىلع سبيل املثال ال احلرص:
– –نماذج حمااكة:
– –نموذج األمم املتحدة يف اإلسكندرية ()2012-2007
– –نموذج االحتاد األورويب يف اإلسكندرية ()2015-2010
– –نموذج الكوجنرس األمريكي ()2013
– –نماذج حمااكة وحدة العلوم االجتماعية
●حمااكة سوق األسهم 2015
●یمکن للمرشحنی اتلقدم کمنظمنی أو مشارکنی ،ویتم اختیار املرشحنی انلهائيني
عند إجراء املقابالت.

اجتياز املقابلة

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
نشاط

حاكية غنوة – مكتبة الفنون والوسائط املتعددة

املدة

مرة لك شهرين

األهداف

إثراء جتربة املوسيىق داخل جمتمعنا

الفئة املستهدفة

الكبار
ُ
ٍّ
● ●يعقد النشاط لك شهرين للحديث عن مغن معني أو أغنية حمددة
● ●يتم إعداد عرض تقدييم يف جو ودي
● ●حيصل احلضور ىلع خلفية نظرية تليها اتلطبيقات اتلجريبية ،مثل:
– –اتلمتع باألاغين املختلفة املتعلقة باملوضوع
– –االستماع إىل تسجيل صويت للمغين املختار
– –مشاهدة فيديو موسييق ألغنية
– –االستماع إىل مقابلة مسجلة مع املطرب

املتطلبات

ال توجد

نظرة اعمة

61

اتلطوير ،وابلحوث ،واتلكنولوجيا
برنامج

الربنامج اثلقايف بمرشوع اإلسكندرية (حمارضات)

املدة

 3-2سااعت (مرة يف الشهر)

األهداف

رفع مستوى الويع العام حول تراث اإلسكندرية القديمة ،ومكتبتها القديمة ،وعلماء
اإلسكندرية القدماء ،وأي موضواعت ذات صلة.

الفئة املستهدفة

اجلمهور ،وخباصة الطالب واملتخصصون يف املجاالت ذات الصلة
●
●

نظرة اعمة
●

املتطلبات

●يتكون الربنامج من سلسلة من املحارضات اليت قدمها جمموعة من األساتذة
ابلارزين املتخصصني يف جمال علم اآلثار وادلراسات الكالسيكية.
●يغطي الربنامج جمموعة غنية من املوضواعت عن الرتاث اإلسكندراين القديم
منذ بداية تارخيه حىت الفتح العريب مع الرتكزي بشلك خاص ىلع العرص اهللينسيت
والروماين وابلزينطي.
●موضواعت املحارضات ختتلف بني اتلاريخ ،وتاريخ العلم ،وتاريخ الفن ،واألدب،
وادلين ،والفن ،وعلم اآلثار ،وأكرث من ذلك.

ال توجد

قطاع املكتبــــات
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برنامج

الربنامج اثلقايف بمرشوع اإلسكندرية (ورش عمل)

املدة

 20ساعة
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

اجلمهور والطلبة ىلع وجه اخلصوص
●
●

نظرة اعمة

املتطلبات

●تسليط الضوء ىلع ادلور اهلام لعلماء اآلثار
● ُّ
اتلعرف ىلع علم اآلثار وكيفية خدمته للبحث اتلارييخ
●تعميق اتلقدير لرتاث اإلسكندرية

●

●يتم تنظيم الربنامج باتلعاون مع إدارة اآلثار يف اإلسكندرية وإدارة اآلثار الغارقة.
●یقوم مرشوع اإلسکندریة بتنظیم ورش عمل حول کیفیة اتلنقیب عن اآلثار حتت
األرض وحتت املاء.
●باإلضافة إىل اتلدريب العميل ،يقوم أخصائيون من قسم اآلثار يف اإلسكندرية
وإدارة اآلثار الغارقة بعدة جلسات حول احلفريات األثرية ،وطبيعة املواقع األثرية،
وتوثيق االكتشافات األثرية ،واملنشورات العلمية.

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
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اتلواصل والشباكت املعرفية
اخلدمات اتلعليمية
دورة

اإلعداد ابلبليوجرايف

املدة

 12ساعة ( 6جلسات)
ُّ
● ●تعلم اإلعداد ابلبليوجرايف
● ●دعم ابلاحثني وطالب ادلراسات العليا

األهداف
الفئة املستهدفة

اجلمهور ،وخباصة الطالب واألاكديميون وأمناء املكتبات
●
●
●

نظرة اعمة

●
●
●
●
●
●

●اإلعداد ابلبليوجرايف هو فعل االقتباس أو االستشهاد بمقطع من كتاب أو مقالة أو
موقع ىلع شبكة اإلنرتنت ،وما إىل ذلك ،أو من شخص آخر ،بكلماته اخلاصة.
●ويتمثل هذا االستشهاد يف شلك إدخال ببليوغرايف يف نهاية الكتابات األاكديمية.
وتغطي ادلورة املوضواعت اتلايلة:
●أسلوب االقتباس بمكتبة اإلسكندرية
●كيفية االستشهاد بالكتب اإلجنلزيية
●كيفية االستشهاد باملقاالت
●موارد الويب
●املواد السمعية وابلرصية
●مالحظات
●ورشة عمل

املتطلبات

مهارات احلاسوب

دورة

مهارات الكمبيوتر للمبتدئني

املدة

 8سااعت ( 4جلسات)

األهداف

معرفة املبادئ األساسية الستخدام الكمبيوتر

الفئة املستهدفة

اجلمهور والطالب واألاكديميون وأمناء املكتبات
●
●
●

نظرة اعمة

●

●

املتطلبات

●تغطي ادلورة ما ييل:
●أساسيات تكنولوجيا املعلومات ونظام التشغيل ويندوز
●استخدام لوحة املفاتيح الرئيسية واستخدام املاوس
●مهارات معاجلة اللكمات األساسية ،مثل إدخال انلص ،واتلنسيق ،واتلحرير،
والقص ،والنسخ واللصق ،واتلحقق اإلماليئ ،ضبط اهلامش ،واختصارات لوحة
املفاتيح ،والطباعة
●إكسيل وباوربوينت

ال توجد

قطاع املكتبــــات
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دورة

موارد إلكرتونية (مستوى متقدم)

املدة

 14ساعة ( 7جلسات)
ُّ
اتلعرف ىلع األنواع املختلفة من املوارد واخلدمات اإللكرتونية املتاحة بمكتبة

األهداف
الفئة املستهدفة

نظرة اعمة

اإلسكندرية

اجلمهور ،وخباصة الطالب واألاكديميون وأمناء املكتبات
ًّ
إلكرتونيا ،توفر املكتبة الوصول إىل جمموعة واسعة من املجالت اإللكرتونية ،والكتب

اإللكرتونية ،والرسائل اإللكرتونية ،واألطروحات ،اليت تغطي جمموعة واسعة من
اتلخصصات واملجاالت .وتشمل هذه ادلورة املكثفة ما ييل:
● ●مقدمة عن سكوبوس SScopus copus
● ●إبسكوهوست EBSCOhost BSCOhost
E
● ●إصدارات معهد اهلندسة اإللكرتونية والكهربائية IEEE IEEE
● ●إبراري  EbraryEbraryEوبريتانياك Britannica ritannica
B
● ●ScienceDirectScienceDirect
● ● SpringerLinkSpringerLinkوJSTOR JSTOR
 Pوجرنال وان فايلGeneral OneFile OneFileOneFile
● ●PQDT QDT
● ●ميديكال Medical

املتطلبات

مهارات الكمبيوتر

برنامج

برنامج اتلواصل اخلاريج للطلبة واألاكديميني

املدة

يعتمد ىلع االحتياجات املحددة

األهداف

إطالع الطالب واألاكديميني ىلع مدى فعايلة املكتبة يف دعم احتياجاتهم ايلومية من
املعرفة ،وكيف يمكن أن يؤدي الوصول الفعال للمعلومات إىل حتسني احتياجاتهم
األاكديمية واتلعليمية والسماح هلم باحلصول ىلع أحباث ذات جودة اعيلة.

الفئة املستهدفة

الطالب واألاكديميون
ً
يتم ختصيص الربنامج وفقا الحتياجات املستخدمني ،ومع ذلك ،فإنه
يغطي املوضواعت اتلايلة:
● ●اتلعريف بمكتبة اإلسكندرية وكتالوج املكتبة ىلع اإلنرتنت
● ●موارد اإلنرتنت املتعلقة بمجال املشاركني
● ●املوارد اإللكرتونية
● ●كتابة السرية اذلاتية ومهارات املقابلة
● ●اإلعداد ابلبليوجرايف
● ●العرض اتلقدييم واخلطابة
● ●مهارات اتلفاوض
● ●مهارات ادلراسة
● ●جولة متعلقة بموضوع ابلحث

املتطلبات

مهارات الكمبيوتر

نظرة اعمة
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نشاط

مراجع (مستوى متقدم)

املدة
األهداف

 6سااعت ( 3جلسات)
● ● ُّ
اتلعرف ىلع املراجع وكيفية استخدامها للحصول ىلع املعلومات املطلوبة
ُّ
● ●اتلعرف ىلع أنواع املراجع املختلفة وكيفية اسرتجاع املعلومات من املواد املطبوعة

الفئة املستهدفة

اجلمهور العام ،وخباصة الطالب واألاكديميون وأمناء املكتبات

نظرة اعمة

ويشمل النشاط املوضواعت اتلايلة:
● ●أنواع املراجع
● ●املرجع اإللكرتوين
● ●ابلحث يف كتالوج مكتبة اإلسكندرية

املتطلبات

مهارات الكمبيوتر

برنامج

الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات

املدة

 143ساعة

األهداف

توفري اخلدمات اتلعليمية من خالل األنشطة وورش العمل ،واملحارضات ،واملناقشات
تعزيز مهارات املكتبيني
ُّ
اتلأكيد ىلع أهمية اتلعلم وتبادل املعرفة ألمناء املكتبات

الفئة املستهدفة

أمناء املكتبات

واملواد املرجعیة عرب اإلنرتنت

●

●

●

نظرة اعمة

املتطلبات

●الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات يف مكتبة اإلسكندرية هو برنامج
يقوم بتدريب أمناء املكتبات ،خاصة من مرص واملنطقة العربية وإفريقيا ،بأحدث
اتلقنيات يف جمال علوم املكتبات واملعلومات.
●ويستند الربنامج إىل جمموعة من وجهات انلظر األاكديمية والعملية .ويغطي جماالت
خمتلفة من مهنة املكتبات من خالل توفري نوعني أساسيني من اتلدريب :الربامج
املتاكملة وادلورات وورش العمل واملحارضات املنفصلة.
●حيتوي هذا الربنامج ىلع ثماين دورات وورش عمل خمتلفة:
– –مارك ( 21املستويان  1و)2
– –فهرسة ادلوريات والفهرسة
– –تصنيف ديوي العرشي
– –فهرسة املوضوع
– –الضبط االستنادي
– – املواد املرجعية
– – تطوير مجع املوارد واخلدمات اإللكرتونية يف املكتبات
– – تطوير املجمواعت
– –وصف لك دورة وورشة عمل

ختتلف حبسب ادلورات وورش العمل

قطاع املكتبــــات
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نشاط /ورشة عمل

الضبط االستنادي  -الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات

املدة

 4سااعت
●

األهداف

●

●تسليط الضوء ىلع أهمية الضبط االستنادي ،وإنشاء ملف استنادي ،وقواعده
ً
ادلاعمة ،فضال عن أساسيات اتلطبيقات اليت تستخدم الفهرسة اإللكرتونية من
خالل مارك .21
●معرفة كيفية تشكيل اإلدخاالت واملراجع املتداخلة ،وأنواع امللفات االستنادية،
وکیفیة إنشاء لک نوع ،مثل امللفات االستنادية لألسماء والکیانات واألسماء
اجلغرافية ورؤوس املوضواعت

الفئة املستهدفة

متخصصو املعلومات وانلارشون وطالب علوم املكتبات واألاكديميون

نظرة اعمة

تغطي ورشة العمل املوضواعت اتلايلة:
● ●حتديد األشخاص
● ●حتديد األرس
● ●حتديد اهليئات املؤسسية
● ●حتديد األماكن
● ●امللف االستنادي ملارك 21
● ●حتديات إنشاء ملف استنادي عريب
● ●األنشطة العملية

املتطلبات

املعرفة األاكديمية أو املهنية بعلم املكتبات

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

تطوير املجمواعت  -الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات

املدة

 6سااعت
●

األهداف

●
●

67

●تقديم املفاهيم والقواعد األساسية اليت تتبعها املكتبات بلناء وتطوير جممواعتها
ً
من الكتب وموارد املعلومات األخرى وفقا لرؤية شاملة ملصلحة رواد املكتبة
واملستفيدين
●تسليط الضوء ىلع أهمية سياسات تطوير املجمواعت يف املكتبات وغريها من
املوضواعت املتعلقة بتطوير مجيع أنواع مصادر املعلومات
●تقديم معايري اختيار املوارد اجلديدة ،وتقييم اتلحصيل ،ودور أخصائيي اخلدمات
املرجعية يف عملية تطوير املجمواعت ،وخمتلف مراحل اكتساب موارد املعلومات،
ً
بدءا من اختيار العنوان حىت وضع الرفوف.

الفئة املستهدفة

متخصصو املعلومات وانلارشون وطالب علوم املكتبات واألاكديميون

نظرة اعمة

مقدمة يف مفهوم تطوير املجموعة:
● ●املفاهيم الرئيسية
● ●أنواع املكتبات
● ●جممواعت املكتبة
● ●تطوير جمموعة من جممواعت املكتبة
● ●سياسة تطوير املجمواعت
● ●األنشطة العملية

املتطلبات

املعرفة األاكديمية أو املهنية بعلم املكتبات

قطاع املكتبــــات
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دورة

تطوير جممواعت املوارد اإللكرتونية واخلدمات يف املكتبات  -الربنامج ادلويل للتدريب
ىلع علوم املكتبات

املدة

 4سااعت
●

األهداف

●

●

الفئة املستهدفة

متخصصو املعلومات وانلارشون وطالب علوم املكتبات واألاكديميون
●
●

نظرة اعمة

●
●
●

املتطلبات

●اتلعريف بأنواع خمتلفة من املوارد اإللكرتونية ،ومعايري اختيار هذا انلوع من موارد
املعلومات ،وقواعد تلطوير املجمواعت يف ضوء سياسة االستحواذ العامة ،وكذلك
عنارص تقييم املحتوى اإللكرتوين (من حيث سمات املنتج ،ترخيص االستخدام،
وأسايلب الوصول ،والسعر ،وما إىل ذلك)
●الرتكزي ىلع استخدام خصائص قاعدة ابليانات املختلفة ،بما يف ذلك أدوات
ابلحث والعرض ،ومعاينة نتائج ابلحث ،والوصول إىل املحتوى انلهايئ للملخصات،
وانلصوص الاكملة ،أو غريها من املعلومات املتنوعة اليت تقدمها املوارد اإللكرتونية
●إظهار كيفية صياغة إسرتاتيجيات دقيقة وفعالة للبحث يف قواعد ابليانات
ً
اإللكرتونية وفقا للك نوع واخلدمات املرتبطة بها يف املكتبات
●مقدمة يف املوارد اإللكرتونية
●أنواع املوارد اإللكرتونية
●وضع سياسات تنمية املوارد اإللكرتونية
● إدارة املحتوى اإللكرتوين
●األنشطة العملية

املعرفة األاكديمية أو املهنية بعلم املكتبات
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دورة

تصنيف ديوي العرشي  -الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات

املدة

 30ساعة ( 5أيام 6 ،سااعت /ايلوم)
●
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

●رشح اجلمع بني انلهج انلظري واتلطبيق العميل تلصنيف ديوي العرشي
●اتلعريف باملفهوم األسايس للتصنيف وتطوره منذ إنشائه
●إظهار جداول تصنيف ديوي العرشي الطبعة اثلانية والعرشين ،والرتكزي ىلع بعض
ً
استخداما ىلع نطاق واسع مع بعض األمثلة
من أكرث األرقام
●فهم موضواعت الكتب بطريقة منهجية

متخصصو املعلومات وانلارشون وطالب علوم املكتبات واألاكديميون
●

نظرة اعمة
●
●
●
●
●

املتطلبات
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●مقدمة عن اجلداول الرئيسية يف تصنيف ديوي العرشي:
– –اجلدول  :1اتلقسيمات الفرعية القياسية
– –اجلدول  :2املناطق اجلغرافية
– –اجلدول  :3اتلقسيمات الفرعية للفنون ،اآلداب الفردية ،األشاكل األدبية املحددة
– –اجلدول  :4اتلقسيمات الفرعية للغات الفردية واملجمواعت اللغوية
– –اجلدول  :5اتلقسيمات الفرعية للمجمواعت العرقية والوطنية
– –اجلدول  :6اللغات
●املؤرش النسيب
●كتيب إرشادي
●إضافة اتلعليمات
●بناء األعداد
●األنشطة العملية

املعرفة األاكديمية أو املهنية بعلم املكتبات

قطاع املكتبــــات
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دورة

مارك  - 21الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات (املستويان  1و)2

املدة

 30ساعة ( 5أيام؛  6سااعت /ايلوم)
ّ
ً
● ●إنشاء وتبادل السجالت ابلبليوغرافية إلكرتونيا يف شلك قيايس
● ●اتلعريف بقواعد مارك  21وإعطاء رشح مفصل عن املجاالت واملجاالت الفرعية
واملحددات األساسية
● ●تقديم معلومات مفصلة عن كيفية إنشاء سجالت ببليوغرافية باستخدام مارك 21
ً
وغريها من املعلومات عن قوائم رموز ابلدلان واملناطق اجلغرافية ،فضال عن قوائم
أخرى من الرموز القياسية

األهداف

الفئة املستهدفة

متخصصو املعلومات وانلارشون وطالب علوم املكتبات واألاكديميون
●

●

نظرة اعمة

●

املتطلبات

●مارك  21هو شلك إلكرتوين موحد للفهرسة للقراءة اآليلة .وتغطي ادلورة املوضواعت
اتلايلة:
– –مقدمة يف الفهرسة
– – مقدمة إىل مارك 21
●املجاالت الرئيسية املستخدمة:
– – 00Xحقول اتلحكم
– – 1XXحقول اإلدخال الرئيسية
– – 245بيان العنوان
– – 246تفاوت شلك العنوان
– – 240العنوان املوحد
– – 250بيان الطبعة
– – 300الوصف املادي
– – 4XXحقول بيان السلسلة
– – 5XXحقول املالحظات
– – 6XXحقول إدخال املوضوع
– – 8XXحقول اإلدخال املضافة يف السلسلة
– – 740-700حقول اإلدخال املضافة
– – 008عنارص بيانات ثابتة الطول
●األنشطة العملية

املعرفة األاكديمية أو املهنية بعلم املكتبات

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

فهرسة ادلوريات  -الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات

املدة

 30ساعة ( 5أيام؛  6سااعت /ايلوم)
●
●
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

●

نظرة اعمة

●

املتطلبات

●إظهار أهمية ادلوريات كمصادر
●املعلومات وأنواعها املختلفة
●إظهار ابلاحثني يف مجيع املجاالت (وخاصة يف جماالت العلوم واتلكنولوجيا ،وغريها
من جماالت ابلحث العليم)
●كيفية الوصول إىل أحدث املعلومات يف حقوهلم من خالل إعطاء املعرفة حول
املجالت العلمية اليت أوىص بها األقران
●معرفة املزيد عن اإلعداد الفين لدلوريات كمصدر للمعلومات ،باستخدام فهرسة
قابلة للقراءة ًّ
آيلا من خالل قواعد مارك 21

متخصصو املعلومات وانلارشون وطالب علوم املكتبات واألاكديميون
●
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●تغطي ادلورة املوضواعت اتلايلة:
– –نظرة اعمة ىلع ادلوريات
– –مقدمة يف االحتفاظ بالسجالت
●احلقول املستخدمة:
– – 853تسميات توضيحية وأنماط  -وحدة ببليوغرافية أساسية
– –( )865 ،864 ،863حقول اتلعداد والتسلسل الزمين
– –حيازات نصية ()868 ،867 ،866
– – 362تواريخ نرش و /أو تعيني متسلسل
– – 856موقع ووصول إلكرتوين
– – 130مدخل رئييس  -عنوان موحد
– – 260إصدار وتوزيع
– – 300وصف مادي
– – 310تردد النرش احلايل
– – 321تردد النرش السابق
– – 1Xxجماالت اإلدخال الرئيسية
– – 245بيان العنوان
– – 246تفاوت يف أشاكل العناوين
– – 240العنوان املوحد
– – 250بيان الطبعة
– – 300الوصف املادي
– – 4XXحقول بيان السلسلة
– – 5XXحقول املالحظات
– – 6XXحقول إدخال املوضوع
– – 8XXحقول اإلدخال املضافة يف السلسلة
– – 740-700حقول اإلدخال املضافة
– – 008عنارص بيانات ثابتة الطول
●األنشطة العملية

املعرفة األاكديمية أو املهنية بعلوم املكتبات

قطاع املكتبــــات
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دورة

املواد املرجعية  -الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات

املدة

 4سااعت

األهداف

اتلعريف باألنواع املختلفة من املراجع ،وسمات لك نوع ىلع حدة ،وكيف يتم تقديم
ً
ً
املعلومات ،وطرق استخدام لك نوع وفقا خلصائص املعلومات املطلوبة ووفقا ملتطلبات
الرد ىلع استفسارات مستخديم املكتبة

الفئة املستهدفة

متخصصو املعلومات وانلارشون وطالب علوم املكتبات واألاكديميون

نظرة اعمة

تغطي ورشة العمل املوضواعت اتلايلة:
● ●مصادر املعلومات
● ●مقدمة للمواد املرجعية
● ●خصائص املراجع
● ●أنواع املراجع
● ●اتلقييم املرجيع
● ●تطوير جمموعة من املراجع
● ●املراجع اإللكرتونية
● ●األنشطة العملية

املتطلبات

املعرفة األاكديمية أو املهنية بعلم املكتبات

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
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دورة

فهرسة موضوعية (رؤوس موضواعت عربية)  -الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات

املدة

 5سااعت (يوم واحد)
ُّ
اتلعرف ىلع مجيع املفاهيم واملمارسات واملبادئ املتعلقة باالستخدام األمثل لرؤوس

األهداف

املوضواعت العربية ومدخالت ابليانات اخلاصة بها يف شلك مارك .21

الفئة املستهدفة

متخصصو املعلومات وانلارشون وطالب علوم املكتبات واألاكديميون

نظرة اعمة

تغطي ادلورة املوضواعت اتلايلة:
● ●حتليل املوضوع
● ●قواعد اختيار رؤوس املوضواعت
● ●رؤوس املوضواعت احلرة
● ●أشاكل رؤوس املوضواعت
● ●مدخالت موضواعت إضافية  -االسم الشخيص
● ●إدخال رؤوس املوضوع يف صيغة مارك:
– – 600مدخالت موضواعت إضافية  -االسم الشخيص
– – 610مدخالت موضواعت إضافية  -اسم الرشكة
– – 611مدخالت موضواعت إضافية – اسم االجتماع
– – 630مدخالت موضواعت إضافية – عنوان موحد
– – 650مدخالت موضواعت إضافية – مصطلح موضويع
– – 651مدخالت موضواعت إضافية – اسم جغرايف
– – 655مصطلح الفهرسة – انلوع /انلموذج
● ●األنشطة العملية
●

●املعرفة األاكديمية أو املهنية بعلم املكتبات.
●يشرتط اجتياز ادلورتني اتلايلتني:
– –MARC21
– –تصنيف ديوي العرشي

املتطلبات

●

دورة

اإلنرتنت (مستوى متقدم)

املدة

 6سااعت ( 3جلسات)
ُّ
● ●تعلم كيفية استخدام اإلنرتنت بكفاءة
● ●تعريف املستخدمني خبدمات اإلنرتنت املختلفة
● ● ُّ
اتلعرف ىلع خمتلف أدوات ابلحث ىلع شبكة اإلنرتنت بما يف ذلك حمراكت ابلحث،
ادلالئل ،وحمراكت ابلحث الوصفية
● ● ُّ
اتلعرف یلع املعایری األساسیة تلقییم موارد اإلنرتنت

األهداف

الفئة املستهدفة

اجلمهور ،وخباصة الطالب واألاكديميون وأمناء املكتبات

نظرة اعمة

تغطي ادلورة املوضواعت اتلايلة:
● ●اإلنرتنت للمبتدئني
● ●مهارات اإلنرتنت املتوسطة
● ●مهارات اإلنرتنت املتقدمة

املتطلبات

مهارات استخدام الكمبيوتر

قطاع املكتبــــات
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برنامج

حنو تعليم متقدم (برنامج املعلمني)

املدة

 8سااعت ( 4حمارضات)

األهداف

مساعدة املعلمني املرصيني يف تطوير مهارات ابلحث اليت تشجع وتدعم اتلفكري
انلقدي واتلعلم مدى احلياة
إتاحة الفرصة للمعلمني الستخدام موارد املكتبة واتلعرف ىلع أحدث اتلقنيات يف جمال
حمو األمية
ُّ
تعزیز مهارات املعلمني من خالل تعلم األسایلب اتلفاعلیة للتدریس
إقامة اتصال َّ
فعال بني مكتبة اإلسكندرية ومعليم املدارس
تسهيل فهم بنية املعلومات وطرق ابلحث ومجع املعلومات وتقييمها

الفئة املستهدفة

املعلمون من املدارس احلكومية واخلاصة

نظرة اعمة

يغطي الربنامج املوضواعت اتلايلة:
● ●موارد اإلنرتنت املتعلقة بمجال املشاركني
● ●املوارد اإللكرتونية
● ●مهارات العرض
● ●جولة يف املوضواعت (اختيارية)

املتطلبات

مهارات استخدام الكمبيوتر

دورة

اجليل اثلاين لإلنرتنت

املدة
األهداف

 10سااعت ( 5جلسات)
ُّ
تعلم أحدث تقنيات شبكة اإلنرتنت

الفئة املستهدفة

اجلمهور العام ،وخباصة الطالب واألاكديميون وأمناء املكتبات
●
●

نظرة اعمة

املتطلبات

●يعترب الويب  2.0اجليل اثلاين من اإلنرتنت اذلي يركز ىلع القدرة ىلع اتلعاون
ومشاركة املعلومات ىلع اإلنرتنت.
●تغطي ادلورة املوضواعت اتلايلة:
– –ويب  2.0والشباكت االجتماعية
– –املدونات
– –آر إس إس ونرش نفس الرسالة ىلع أكرث من منصة
– –املرجعية االجتماعية وجودريدس
– –أوفيس 2.0

مهارات استخدام الكمبيوتر

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
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املجمواعت واخلدمات اخلاصة
مكتبة الطفل ومكتبة النشء
نشاط

ماذر جوس أون ذا لوس (عريب – إجنلزيي)

املدة

 11ساعة ( 11جلسة يف  6أسابيع)
●
●
●
●

األهداف

●
●
●
●

الفئة املستهدفة

األطفال اذلين ترتاوح أعمارهم بني يوم واحد وثالث سنوات
●
●

نظرة اعمة

●

●

املتطلبات

●اتلعريف باتلعليم املبكر لألطفال اذلين ترتاوح أعمارهم بني يوم واحد وثالثة
أعوام
ُّ
●تطوير مهارات القراءة واالستماع واتلعلم دلى األطفال
●فرض الفكرة القائلة بأن األهل هم املعلمون األوائل واألفضل لألطفال
●مجع اآلباء ً
معا تلبادل اخلربات عن تربية األطفال
َّ
●تدريب الرضع واألطفال الصغار ىلع الرتكزي واستخدام حواسهم ،وخاصة ابلرص
والسمع
●تطوير القدرات العقلية لألطفال واذلاكء العاطيف من خالل إعطاء األطفال وقتاً
اكفيًا للتقارب مع األطفال واآلباء واألمهات اآلخرين
●املساعدة يف تطوير قدرات األطفال احلركية من خالل الغناء والرقص
●تطوير مهارات القراءة والكتابة يف مرحلة الطفولة املبكرة من خالل تكوين رابط
بينهم وبني املكتبة
●مكتبة الطفل تقدم برنامج «ماذر جوس أون ذا لوس» اتلعلييم احلائز ىلع جوائز
َّ
للرضع واألطفال الصغار.
●جيمع الربنامج بني املوسيىق واحلركة ،واتلعليم ابلرصي ،وتطوير اللغة ملساعدة
األطفال يف االستعداد للقراءة .ويتألف الربنامج من  11دورة موزعة ىلع  6أسابيع.
●يستخدم أمني املكتبة هلذا الربنامج الكتب واملوسيىق واحلركة واتلكرار واتلطبيق
اإلجيايب ،واملشورة اتلنموية ،والقافية ،والرسوم اتلوضيحية ،وادلىم ،واآلالت
املوسيقية ،واألوشحة امللونة.
●يتعلم أويلاء األمور من خالل مشاهدة أمني املكتبة اذلي حييك القصص بطريقة
ُّ
واتلعرف ىلع العديد من األنشطة اليت
جذابة لألطفال ،مما يشجعهم ىلع االخنراط
يمكن تنفيذها مع األطفال يف املزنل أو يف السيارة أو يف أي ماكن اعم.

رشوط املشاركة  –-رشوط املسابقة

قطاع املكتبــــات
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نشاط /ورشة عمل

جلسة اآلباء

املدة

 72ساعة
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

اآلباء واملعلمون
●

نظرة اعمة

●

املتطلبات

●بناء عالقة قوية بني املعلمني وأويلاء األمور من أجل حتقيق أقىص استفادة لألطفال
●تثقيف الوادلين بشأن الرتبية الفعالة
ً
●اإلسهام يف تكوين أجيال فعالة وفاعلة تماما يف جمتمعهم
●تهدف هذه السلسلة من جلسات املعلومات إىل إعطاء نصائح وإسرتاتيجيات
ً
عملية للرتبية الفعالة .تقدم مكتبة الطفل ومكتبة النشء عددا من املوضواعت
اليت تهم اآلباء ،مثل:
– –طرق توجيه الوادلين
– –كيف ينبيغ للوادلين اتلحدث مع األطفال
– –اللغة اليت سيتم استخدامها مع األطفال
– –ما هو مطلوب من اآلباء واألمهات
– –مهارات اتلواصل دلى اآلباء واألمهات
– – كيفية تطوير مهارات القراءة والكتابة يف مرحلة الطفولة املبكرة
– –كيفية القراءة لألطفال ملساعدتهم يف حتقيق أىلع ادلرجات يف املدرسة
●تنظم مكتبة األطفال ً
ً
ًّ
شهريا لآلباء واملعلمني ملناقشة األهداف
اجتماع
أيضا
والقواعد واألفاكر واملشالك اليت قد يواجهها األطفال داخل املكتبة.

ال توجد

مكتبة طه حسني للمكفوفني وضعاف ابلرص
دورة

برايل للكبار املبرصين «كيف تقرأ وتكتب بطريقة برايل»

املدة

 20ساعة ( 12جلسة)
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

الكبار ،والشباب ،واألطفال
●

نظرة اعمة
●

املتطلبات

●تأهيل رواد املكتبة للقراءة بطريقة برايل
●تعزيز اإلدماج االجتمايع للمكفوفني مع أقرانهم من املبرصين
●رفع مستوى الويع العام حبقوق املكفوفني
●هذه ادلورة تعرف املبرصين ىلع الطريقة اليت يستخدمها املكفوفون للكتابة
والقراءة.
●يقوم متطوع من املكفوفني بمساعدة املدرب من أجل حتري ادلقة.

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

مهارات الكمبيوتر للمكفوفني

املدة

 48ساعة يف  6أسابيع

األهداف

تأهيل املكفوفني من رواد املكتبة الستخدام الكمبيوتر بكفاءة

الفئة املستهدفة

كبار وشباب املكفوفني
ً
تقدم مكتبة طه حسني تدريبا ىلع الكمبيوتر للمكفوفني:
● ●يتم استخدام اتلكنولوجيا املساعدة مثل برامج قارئ الشاشة اخلاصة (جوس-
ُّ
اتلعرف الضويئ ىلع احلروف.
إبصار) وأدوات
● ●يتم توفري وحدات الرخصة ادلويلة لقيادة احلاسب اآليل إلتقان مجيع تطبيقات
ً
تقدما مثل الربجمة وتصميم
مايكروسوفت أوفيس ،باإلضافة إىل دورات أكرث
املواقع اإللكرتونية.

املتطلبات

ال توجد

نشاط /ورشة عمل

ِّ
اكتشف وعب :برنامج تواصل للمكفوفني

املدة

 16ساعة ( 8جلسات)

نظرة اعمة

●
●

األهداف
●
●
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●مساعدة األطفال املكفوفني يف اكتشاف بيئتهم
●تمكني األطفال املكفوفني من اتلعامل مع املواد املختلفة تلطوير قدرتهم ىلع بناء
األشياء ً
معا
●تطوير مهارات األطفال اتلقنية واخليايلة
ً
ً
إبداع
يكونوا أكرث
●مساعدة األطفال املكفوفني يف أن

الفئة املستهدفة

طالب املدارس من ضعاف ابلرص ( 16-6سنة)
ُّ
هذا النشاط اتلعلييم الفين يساعد األطفال ضعاف ابلرص ىلع اتلعرف ىلع بيئتهم من
خالل أنواع خمتلفة من الفنون ايلدوية ،والرسومات بطريقة برايل عن طريق اللمس.
وجتري حلقات العمل يف مدارس الفتيات والفتيان املكفوفني.

املتطلبات

ال توجد

نظرة اعمة

قطاع املكتبــــات

78
دورة

اتلأهيل اتلعلييم

املدة

 72ساعة
●

األهداف

●
●

●تعزيز االستقالل يف سن مبكرة
●بناء املهارات الرتبوية والفنية واالجتماعية للطفل
●إدخال أساسيات برايل ،واتلوجه واتلنقل ،ومهارات أساسيات احلاسوب لألطفال
املكفوفني

الفئة املستهدفة

األطفال املكفوفون يف سن قبل املدرسة

نظرة اعمة

تغطي ادلورة املوضواعت اتلايلة:
● ●أساسیات الکمبیوتر :یتعلم األطفال أساسیات الکمبیوتر مثل استخدام لوحة
ُّ
املفاتیح وحتدید وظائفها الرئیسیة .وتشمل ً
أيضا تعلم كيفية اتلعامل مع الكمبيوتر
من خالل برامج قراءة الشاشة.
● ●اتلوجه واتلنقل :يتعرف األطفال ىلع استخدام العصا ابليضاء للتحرك بسهولة،
وبأمان ،وبشلك مستقل.
● ●الرسومات اللمسية :الرسومات اللمسية يه وسيلة نلقل املعلومات غري انلصية
لضعاف ابلرص ،ويمكن أن تشمل تمثيالت اللمس من الصور واخلرائط والرسوم
ابليانية والرسوم ابليانية ،وغريها من الصور .يمكن للشخص اذلي يعاين من إاعقة
برصية أن يشعر بهذه األسطح اليت تم رفعها من أجل احلصول ىلع نفس املعلومات
اليت يتلقاها األشخاص اذلين ينظرون إىل الصور أو اتلمثيالت املرئية األخرى،
وتلعزيز شعورهم باللمس.
● ●أساسيات برايل :يتعلم األطفال ضعاف ابلرص أساسيات القراءة والكتابة بطريقة
برايل ،وهم ىلع دراية بمفهوم انلقاط ابلارزة.
● ●مهارات املعيشة املستقلة :يتعلم األشخاص ضعاف ابلرص كيفية أداء املهام
والوظائف اليت تساعدهم يف قيادة حياتهم بشلك مستقل وآمن قدر اإلماكن.
وترتاوح هذه املهارات من انلظافة الشخصية ،وإعداد الطعام ،وإدارة األموال،
وممارسة األنشطة الرتفيهية ،والقيام باألعمال املزنيلة ،واستخدام تقنيات اتلنظيم،
ًّ
وتتبع الوقت .هذه املهارات تلعب ً
حيويا يف مستوى االستقالل اذلي يكتسبه
دورا
الطالب.

املتطلبات

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين

79

دورة

الكتب الرقمية انلاطقة للمكفوفني

املدة

 10سااعت ( 8جلسات)

األهداف

تأهيل رواد املكتبة من املكفوفني الستخدام الكتب الرقمية انلاطقة

الفئة املستهدفة

الشباب املكفوفون
ُّ
تعلم ادلورة رواد مكتبة طه حسني كيفية استخدام برامج وأجهزة تشغيل الكتب
الرقمية انلاطقة .الكتب الرقمية انلاطقة هلا نفس سمات الكتب الصوتية العادية،
ولكنها تتفوق فيما يتعلق األمر بنقل املحتوى وعرض انلص بشلك مزتامن .تسمح
أدوات تشغيل الكتب الرقمية انلاطقة للمستخدمني ممن يتعرث عليهم قراءة املطبواعت
واتلنقل عرب الصفحات ،والفصول ،والعناوين الفرعية ،والفقرات أو حىت اجلمل ،وهلا
القدرة ىلع الرجوع إىل أي عدد من انلقاط يف الكتب الرقمية انلاطقة.

املتطلبات

ال توجد

دورة

تدريب

املدة

 120ساعة (شهر واحد)

نظرة اعمة

●

األهداف

●
●

●تأهيل املتدربني تلقديم خدمات املعلومات ايلومية للمكفوفني وضعاف ابلرص يف
مكتبة طه حسني
●اتلعريف بنظام برايل ،واتلكنولوجيا املساعدة ،والكتب الرقمية انلاطقة،
و”املجمواعت اتلعليمية” للمتدرب
●إرشاك املتدربني يف األنشطة املتاحة لكسب اخلربة يف اتلعامل مع املكفوفني

الفئة املستهدفة

الطالب اجلامعيون املبرصون

نظرة اعمة

تغطي ادلورة ما ييل:
● ●كيفية استخدام اتلكنولوجيا املساعدة يف مكتبة طه حسني
● ●كيفية قراءة وكتابة برايل
● ●كيفية االستخدام واتلنقل يف الكتب الرقمية انلاطقة
● ●اتلوجيه واتلنقل باستخدام العصا ابليضاء
● ●اتلعريف خبدمات مكتبة طه حسني
● ●األنشطة الفنية عن طريق اللمس

املتطلبات

ال توجد

قطاع املكتبــــات

80
دورة

برامج منتصف العام

املدة
األهداف

 20ساعة (يناير – فرباير)
ُّ
تعلم اإلبداع ،واالستقالل ،واالخنراط يف جتارب جديدة

الفئة املستهدفة

الشباب واألطفال من ضعاف ابلرص

نظرة اعمة

تشمل األنشطة ما ييل:
● ●ورش عمل تعليمية وفنية تلعزيز مهارات املشاركني.
● ●حلقات عمل للتوعية حول العىم للشباب وابلالغني من املبرصين .وتعقد حلقات
العمل باتلعاون مع مكتبيت الطفل والنشء.

املتطلبات

ال توجد

دورة

برامج الصيف

املدة
األهداف

 150ساعة (يونية – سبتمرب)
ُّ
تعلم اإلبداع ،واالستقالل ،واالخنراط يف جتارب جديدة

الفئة املستهدفة

الشباب واألطفال من ضعاف ابلرص

نظرة اعمة

تشمل األنشطة ما ييل:
● ●ورش عمل تعليمية وفنية تلعزيز مهارات املشاركني.
● ●حلقات عمل للتوعية حول العىم للشباب وابلالغني من املبرصين .وتعقد حلقات
العمل باتلعاون مع مكتبات الطفل والنشء.
● ●تكون ورش العمل طويلة املدى.

املتطلبات

ال توجد

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

العصا ابليضاء للمكفوفني

املدة

 42ساعة ( 14جلسة)
●

األهداف

●
●

الفئة املستهدفة

نظرة اعمة
●

املتطلبات

●تشجيع املكفوفني ىلع االستقالل واثلقة بانلفس
●تعزيز االستقالل يف احلركة والسفر عن طريق تدريس كيفية استخدام العصا
ابليضاء
●تشجيع إدماج املكفوفني يف املجتمع

املكفوفون ابلالغون
●
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●يتلىق املكفوفون تدريبًا ىلع كيفية استخدام العصا ابليضاء كأداة للتنقل .وهذا
يشمل كيفية امليش ،وتسلق الساللم ،وكيفية اإلمساك بالعصا ،وكيفية عبور الشارع
وركوب وسائل انلقل العام.
●تركز هذه ادلورة ىلع الفتيات واألطفال املكفوفني يف مرص ،ألنهم يفتقرون إىل
معرفة كيفية استخدام العصا ابليضاء واتلحرك بشلك مستقل.

ال توجد

برامج االحتياجات اخلاصة للمعاقني
دورة

اإلاعقة اذلهنية

املدة

 12ساعة ( 4أيام)

األهداف

زيادة ويع أويلاء أمور األفراد ذوي اإلاعقة

الفئة املستهدفة

أويلاء أمور األفراد ذوي اإلاعقة

نظرة اعمة

تغطي ادلورة ما ييل:
● ●أسباب وتصنيفات اإلاعقة
● ●مقدمة يف الراعية اذلاتية واألنشطة املصاحبة
● ●مقدمة يف الكالم وانلفسية احلركية ،واألنشطة املصاحبة
● ●مقدمة يف اتلاكمل احليس والعالج الطبييع ،واألنشطة املصاحبة

املتطلبات

ال توجد

قطاع املكتبــــات

82
دورة

اضطرابات انلطق والكالم
 72ساعة (ً 24
يوما)

األهداف

تطوير قدرات ومهارات أخصائيي انلطق

الفئة املستهدفة

أخصائيو انلطق

نظرة اعمة

تغطي ادلورة ما ييل:
● ●مقدمة يف جمال علوم الكالم واللغة
● ●كيفية وضع خطة فردية
● ●كيفية اتلدخل يف أنواع خمتلفة من االضطرابات ،وحاالت ومشالك خمتلفة يف اللغة
● ●اتلواصل ابلديلة ،واتلواصل الرتاكيم ابلديل
● ●ورش عمل عملية

املتطلبات

ال توجد

دورة

اضطرابات انلطق والكالم ألويلاء األمور

املدة

 12ساعة ( 4أيام)

األهداف

زيادة ويع أويلاء أمور األشخاص ذوي اإلاعقة

الفئة املستهدفة

أويلاء أمور األشخاص ذوي اإلاعقة

نظرة اعمة

تغطي ادلورة ما ييل:
● ●مراحل تطور اللغة الطبيعية
● ●أنشطة تلطوير الصوت واللكمة
● ●أنشطة تلطوير اجلملة واحلوار
● ●یقوم أويلاء األمور بإجراء األنشطة مع أطفاهلم

املتطلبات

ال توجد

املدة

مكتبة اإلسكندرية :معهد اتلدريب املهين
دورة

اتلعليم انلفيس لألطفال ذوي اإلاعقة

املدة

 12ساعة ( 4أيام)

األهداف

●
●

●تثقيف أويلاء األمور حول القضايا انلفسية اليت قد يواجهها ذوو اإلاعقة
ُّ
●تعلم كيفية اتلعامل مع املشالك ذات الصلة

الفئة املستهدفة

أويلاء أمور األشخاص ذوي اإلاعقة

نظرة اعمة

تغطي ادلورة ما ييل:
● ●املبادئ العامة للرتبية انلفسية
● ●علم انلفس لألطفال قبل سن املدرسة
● ●علم انلفس تلالميذ املدارس وإساءة معاملة األطفال
● ●علم انلفس للمراهقة والصورة اذلاتية

املتطلبات

ال توجد

نشاط /ندوة

اتلعليم انلفيس ذلوي اإلاعقة

املدة

 4سااعت (يوم واحد)

األهداف

●
●

●تثقيف أويلاء األمور حول القضايا انلفسية اليت قد يواجهها ذوو اإلاعقة
ُّ
●تعلم كيفية اتلعامل مع املشالك ذات الصلة

الفئة املستهدفة

أويلاء أمور األشخاص ذوي اإلاعقة

نظرة اعمة

تغطي انلدوة ما ييل:
● ●مراحل تطور اتلنمية انلفسية لألطفال
● ●أساسيات الرتبية انلفسية املناسبة لألطفال
● ●املشالك انلفسية اليت يعاين منها األطفال
● ●كيفية اتلعامل مع املشالك انلفسية لألطفال

املتطلبات

ال توجد
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قطاع املكتبــــات

84
دورة

الرتبية اجلنسية

املدة

 21ساعة ( 7أيام)

األهداف

توفري الرتبية اجلنسية ألويلاء أمور األشخاص ذوي اإلاعقة واملتخصصني يف هذا املجال
ُّ
تعلم كيفية اتلعامل مع املشالك ذات الصلة

الفئة املستهدفة

أويلاء أمور األشخاص ذوي اإلاعقة واملتخصصون يف هذا املجال

نظرة اعمة

تغطي ادلورة ما ييل:
● ●أهمية الرتبية اجلنسية
● ●مراحل انلمو ،وأجهزة اجلسم ،واالحتياجات اإلنسانية
● ●اتلعليم املعريف والسلويك
● ●اتلثقيف اجلنيس واتلوعية
● ●العوامل املحيطة ،واملخاطر ومشالك املراهقة
● ●دور األرسة
● ●ورشة عمل للتوعية
● ●ما وراء االستغالل اجلنيس
● ●اتلدريب العميل وإعداد املنتج انلهايئ

املتطلبات

ال توجد

مكتبة اخلرائط
نشاط

برامج منتصف العام

املدة

ساعتان (يناير – فرباير)

األهداف

نرش الويع بالقضايا اجلغرافية واخلرائط

الفئة املستهدفة

األطفال والنشء

نظرة اعمة

يتعرف األطفال والنشء ىلع القضايا اجلغرافية بما يف ذلك كيفية استخدام اخلرائط،
ويلتحق املشاركون جبولة يف مكتبة اخلرائط تلحديد الطرق القديمة واحلديثة لرسم
اخلرائط.

املتطلبات

ال توجد

نشاط

برامج الصيف

املدة

 15ساعة (يونية – سبتمرب)

األهداف

نرش الويع حول كيفية استخدام وقراءة اخلرائط

الفئة املستهدفة

األطفال والنشء

نظرة اعمة

تركز ورش العمل ىلع اتلطبيق العميل الستخدام اخلرائط

املتطلبات

ال توجد

