اليوم

وزارة السياحة واﻵثار  -المجلس اﻷعلى لﻶثار
اﻹدارة المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار
برنامج تدريبي لطلبة الفرقة الثالثة )برنامج نظم المعلومات اﻻثرية( بكلية اﻵثار  -جامعة القاهرة
الوقت من
المحاضر
عنوان المحاضرة

كلمة افتتاحية لرئيس اﻹدارة المركزية للمعلومات ورئيس
وحدة التحول الرقمي
اﻷحد 17/07/2022
اســــــــــــــــــتراحــــــــــــــــــة
المهندسة  /ياسمين يحيى
التعريف بالبنية التحتية والشبكات وجولة
اﻷستاذة /آﻻء سمير

اﻹثنين
18/07/2022

مقدمة عن قاعدة البيانات المركزية لتسجيل اﻵثار )(CIS

المهندسة  /ياسمين يحيى

اســــــــــــــــــتراحــــــــــــــــــة
محاضرة تعريفية عن كيفية توثيق اﻵثار اﻹسﻼمية

اﻷستاذة  /مها سمير

عرض تقديمي عن كيفية تسجيل اﻵثار اﻹسﻼمية والقبطية
واليهودية على قاعدة البيانات CIS
اســــــــــــــــــتراحــــــــــــــــــة
محاضرة عن عن كيفية تسجيل القطع المنقولة داخل اﻵثار
اﻷستاذة  /نهى علي
اﻹسﻼمية على قاعدة البيانات CIS
تطبيق عملى
محاضرة عن كيفية تسجيل القطع اﻷثرية للمخازن المتحفية
اﻷستاذة  /ريهام شيرازي
والمتاحف على قاعدة البيانات CIS
اســــــــــــــــــتراحــــــــــــــــــة
محاضرة عن كيفية تسجيل اﻵثار المصرية واليونانية
اﻷستاذة  /هبة حسيب
والرومانية على قاعدة البيانات CIS
تطبيق عملى
الدكتورة  /عائشة فتحي

الثﻼثاء
19/07/2022

اﻷربعاء
20/07/2022

اﻷستاذة  /رباب مصطفى

الخميس
21/07/2022

اﻷحد 24/07/2022

اﻹثنين
25/07/2022

محاضرة عن كيفية التوثيق الميكروفيلمى
اســــــــــــــــــتراحــــــــــــــــــة
القاء الضوء عن وسائل التصوير وتقنياته المختلفة
المهندس  /حمدى مصطفى
الميكروفيلمى والديجيتال وجولة
محاضرة عن كيفية فهرسة اﻷفﻼم وتوثيقها على قواعد
اﻷستاذة  /دعاء سمير
البيانات CM
اســــــــــــــــــتراحــــــــــــــــــة
تطبيق عملى
المهندسة  /مروة الشيمي
الجرافيك والنشر اﻹلكتروني
اســــــــــــــــــتراحــــــــــــــــــة
القاء الضوء على الموقع الترويجي
المهندسة  /مروة الشيمي
egymonuments.gov.eg
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القاء الضوء على مشاريع التحول الرقمي
الثﻼثاء
26/07/2022

اﻷربعاء
27/07/2022
الخميس
28/07/2022

اﻷستاذة  /عزة يسرى

مشروع رقمنة المستندات الحكومية
اســــــــــــــــــتراحــــــــــــــــــة
اﻷستاذة  /عزة يسرى
مشروع المحتوى الثقافى الرقمي
أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وكيفية التعامل مع
الدكتور /محمد شعبان
الخرائط المساحية )(GIS
اســــــــــــــــــتراحــــــــــــــــــة
المهندسة  /إيمان الهواري
خطوات العمل
تقديم مقترحات للمشروعات

اﻷستاذة /آﻻء سمير
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