أكاديمية التدريب اإلعالمي

إسرتاتيجية رقمنة ومعالجة األرشيف السمعي البرصي
Digitization & Management Strategy of Audiovisual Archives
تـونس 14 - 11 ،جوان/يونيو 2019
مكان انعقاد الدورة :
مـقـر أكـاديـمــيــة التــدريـب
اتـحاد إذاعات الـدول العربـية
نـهــج سفيان الشعري – الـمركز
العمراين الشاميل  1080 -تونـس
الجهة املتعاونة :
املعهد الوطني الفرنيس للسمعي
البرصي ،فرنسا )INA( -
الجمهور املستهدف :
•الـمسـؤولون عـن األرشـيــف
السمعي البرصي
•التـقنـيـون يف مـجـال رقـمـنة
الـوثائـق السمعيـة البصـرية
•الـمختـصون فـي الـمكـتبات
السمعية البرصية.

الهدف من الدورة :
•التعرف عىل املنهجية والتقنيات املعتمدة يف إرساء البنية التحتية
لرقمنـة األرشيـف السمعي البصـري (صوت ،صورة ،فلم)...
•التعرف عىل مختلف الربمجيات املستعملة وأشكال وفرمات التخزين
وعىل البيانات الوصفية للحفاظ عىل األرشيف السمعي البرصي
•اإلطالع عىل بعض تجارب من الهيئات األوروبية
•التعرف عىل واقع رقمنة األرشيف صلب بعض الهيئات األعضاء.
محاور الدورة :
1.1املقاربة املنهجية إلرساء مرشوع لرقمنة األرشيف
2.2مختلف أشكال وأمناط التخزين
3.3قواعد بيانات األرشيف السمعي البرصي
 4.4ك ّراس الرشوط الخصويص ملرشوع رقمنة األرشيف السمعي البرصي
5.5دراسات حاالت لبعض الهيئات األوروبية
6.6تقديم لبعض التجارب العربية يف املجال
7.7أعامل تطبيقية
8.8زيارة ميدانية.

عدد املقاعد املتاحة 14 :
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الحصول عىل تأشرية الدخول اىل تونس :
تو ّجه األكادميية عند الحاجة دعوة شخص ّية إىل املرشّ ح قصد تقدميها
للتحصل عىل تأشرية الدخول
إىل السفارة التونسية املعتمدة يف بلده
ّ
إىل تونس خالل مدّة الدورة.
تأكـــيد :
تـؤكّد األكادميية عىل توصيات املجلس التنفيذي والجمعيـة العـامـة
عىل وجـوب اختـيـار مرشّ حـي الهيئـات م ّمن تـنـطبق عليهم رشوط
رشطـي االختصاص والتمـكّن
لكل دورة ،والسي ّـام
املشاركة املوضوعة ّ
ْ
من لغة العمل.
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الرشوط.
تكاليف اإلشرتاك :
•مجانية املشاركة لـمرشّ حني اثنني مـن قبـل الهيـئات األعـضـاء
ألي مرش ّـح
• ( )100$مائة دوالرا أمرييك عن ّ
كـل يوم تـدريب ّ
أي مرشّ ح شخيص.
من الهيئات غري األعضاء يف االتحاد أو ّ

لغة العمل :
 اللغة االنجليزية بالنسبة للنظري اللغة العربية بالنسبة لألعاملالتطبيقية

أوقات العمل :
مـن س  9:30إىل 13:00
 13:15غـداء جـامعـي
ثـم س  14.30إىل 17:00

اإلستقبال والتنقّل الداخيل :
تقوم العالقات العامة يف االتحاد بإجراءات حـجز الفنـدق واستقبال
املشاركني يف املطار ونقلهم إىل مكان السكن وتوفـري الـمواصالت من
مكان اإلقامة إىل مق ّر االكادميية بشكل يومي.

مد ّربا الدورة :
 السيد  ،Eric RAULTخبري من املعهد الوطني الفرنيس للسمعيالبرصي ()INA
 السيدة كوثر حامد ،موث ّق رئيس عن األرشيف السمعي البرصييف التلفزة التونسية.

تغطية إستثنائية لإلقامة
تشجيع ًـا لمشاركـة جميـع الهيئـات األعضاء فـي
ورشات األكاديمية وافق المكتب التنفيذي للشؤون
الطارئة خالل اجتماعه في أكتوبر 2017على أن
يتح ّمل االتحاد فقط تكاليف اإلقامة مع فطور
كل دولة في السنة على أن
الصباح لـ  15مشاركا من ّ
تتح ّمل الهيئات بقية نفقات سفر ومه ّمة مشاركيها.

طریقة تسدید رسوم الدورة :
ت ُدفـع رسوم االشرتاك حسب إجراءات التسديــد الـاملية الـمعتمدة
يف االتـحاد  :تحویل املبلغ إىل حساب اتـحاد إذاعات الدول العـربیة
بتونس عىل العنوان التايل :
)Amen Bank (USD
Branch : La Soukra
La Soukra Tunisia
IBAN N° TN59 07024008914104001843
Swift Code : CFCTTNT
ألي سبـب يـمكن للمـشارك تسديد مبـلـغ
ويف حال تعذّر التحويل ّ
الرسوم املطلوبة نقدا بالدوالر األمرييك أو ما يعادله بالدينار التونيس
لدى إدارة الشؤون املالية باالتحاد.

لالتصال

 - ASBUإتحــاد إذاعــات الـدول العـربيــة
أكاديـميـة التـدريـب اإلعالمـي
نهج سفيان الشعري  -املـركـز العمـراين الشمـايل -تونس
الهاتف 71 841 420 - )+216( 71 849 000 :
الفاكس71 843 101 - )+216( 71 843 054 :
العنوان االلكرتوين asbuacademy@asbu.net :
املوقع اإللكرتوين www.asbu.net :

