جدول زمني – اجتماع متابعة "مبادرة الحفاظ على الصور الفوتوغرافية للشرق األوسط" ( )IPEEMأبو ظبي – إسطنبول ،تركيا  02 -61سبتمبر 0262
الوقت التقريبي

االثنين
( 61سبتمبر)
مرحبا (طبعة )TLAS

62001 – 1022

مراجعة أهداف مبادرة )NHD(IPEEM
تقديم الجتماع المتابعة ()ST
 تلخيص مهام إدارة البيانات
 ما نهدف لتحقيقه
تجارب المشاركين
 موقف هام حدث هذا العام

الثالثاء
( 61سبتمبر)

األربعاء
( 61سبتمبر)

الخميس
( 61سبتمبر)

عرض توضيحي ( 62-1دقائق)
 إياد عيسى (الصورة الكهرومغناطسيسية)
 حسين إسكي (الصورة الكهرومغناطسيسية)
 كوثر دريدي (الصورة الكهرومغناطسيسية)

عرض توضيحي ( 62-1دقائق)
 جو فان هوانغ (الصورة الكهرومغناطسيسية)
 فاطمة الضيف
 عبد هللا بستكي
 دانييل سواريز

عرض توضيحي ( 62-1دقائق)
 توريا األذري الناصري
 طارق الغول
 هبة فريد

إرشادات ورق الطباعة ()ST ،DN ،NHD ،LA
 عمل جماعي

البيئة واختبارات بسيطة لمواد التغليف ()LA
 أفضل الممارسات البيئية
 اختبارات بصرية وكيميائية

تصميمات  /حلول المغلفات ()ST
 مسابقة جماعية

الجمعة
( 02سبتمبر)
مناقشة/تقييم جماعي:
 تلخيص ورشة العمل واجتماع المتابعة
 الخطوات الناجحة وغير الناجحة
 مالحظات عامة
 خاتمة وأفكار عامة
 توجيهات وأولويات مستقبلية

استراحة
60022 – 66022

الصورة الكهرومغناطيسية ()LA
 استعراض
 ماذا يمكننا أن نفعل بالبيانات
عرض توضيحي ( 62-1دقائق)
 حسين محروس (الصورة الكهرومغناطيسية)
 كامران نجف زاده (الصورة الكهرومغناطيسية)
 زياد رجب (الصورة الكهرومغناطيسية)

الغداء
6022 – 60022
2061 – 6022

إرشادات ورق التحميض ()ST ،DN ،NHD ،LA
 عمل جماعي

اختبار المشاركين للمواد التي حصلوا عليها محليا من بالدهم
أو من أسواق إسطنبول ()LA
 العمل في مجموعات
 االختبار

إرشادات خاصة بنيجاتيف الفيلم ()ST ،DN ،NHD ،LA
 عمل جماعي

حلول التغليف والتخزين العملية ()ST
 أنواع التغليف
 التنظيف بفرشاة ناعمة
 وضع الملصقات

مناقشة  /تقييم جماعي:
 تابع...

المشاركون
 صنع أنواع من األغلفة
 التنظيف بفرشاة ناعمة
 وضع الملصقات

 66022تقييمات الدورة

السير إلى السوق المحلي لشراء مواد تغليف محتملة الختبارها
واستخدامها
استعراض معرفات الصور ()DN
 ألبومين ،جيالتين الفضة ،التصوير الميكانيكي،
اللون ،نيجاتيف الفيلم

إرشادات التصوير الميكانيكي ()ST ،DN ،NHD ،LA
 عمل جماعي

استعراض معرفات الصور
 العمل في مجموعات
 المالحظة وطرح األسئلة

تعريف الصور غير المعروفة
 عمل جماعي

الغداء والجوائز وحفل تسليم الشهادات

استعراض مجموعة طباعة TLAS
 المجموعة
 التخزين

حلول التغليف والتخزين العملية ()DN
 أماكن تخزين الصور الكبيرة

المشاركون
 كيف تجعل أي أنبوب آمنا وقابال لتخزين الصور
الملفوفة

الرموز:
 =LAبرتراند الفيدرين
 = NHDديبي هيس نوريس
 =DNنورا كينيدي
 = STترام فو
محاضرة

مناقشة

استراحة
عرض المشارك
1022 – 2022

إرشادات طباعة ألبومين ()ST ،DN ،NHD ،LA
 عمل جماعي (مادة الصورة النهائية ،والغالف،
والدعم ،وتاريخ التقديم ،والتواريخ الشائعة،
واالستخدام ،وخصائص التعريف ،وسمات التلف،
والتكبير ،وما يمكن خلطها به)

إسطنبول ،تركيا
 20 - 16سبتمبر2013 ،
www.meppi.me

تعريف الصور غير المعروفة
 عمل جماعي
 سيحصل كل مشارك على  2صور غير معروفة .بشكل
متعاقب كل دقيقتين للتعرف على  16صورة غير
معروفة .سيعرض كل شخص الصور الثالثة غير
المعروفة التي لديه للمجموعة ويذكر السبب

تمارين البيئة المستقاة من زيارة الجمع ( ،DN ،NHD ،LAإرشادات التعامل مع مجموعتك ()ST ،DN ،NHD ،LA
)ST
 يعمل المشاركون في مجموعات لوضع إرشادات
التعامل مع ما جمعوه
 عمل جماعي
 مسائل البيئة
 كيف نجعل المواد آمنة /قابلة لالستخدام في الصور

زيارة موقع

جلسة عملية

