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 ورشة العمل االفتتاحية | لقاءين 

بناء استراتيجية رقمية للمتحف | كارولين رويستون، مديرة قسم تجارب الزوار في متحف كوبر هيويت/ سميثسونيان 
للتصميم، نيويورك.

17:30 - 16:00 | 14.7.21 ,21.6.21

منتدى مديري المجموعات يستضيف 
مجموعة الكورونا في متاحف سميثسونيان | ألكسندرا لورد، رئيسة قسم العلوم والطب في المتحف الوطني للتاريخ 

األمريكي، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية.
17:00 - 16:00 | 6.7.21

الصدمات: طرق الجمع في متاحف سميثسونيان عقب احداث سبتمبر |جيم غاردنر, خبير في مجموعة من القضايا في 
المتاحف، بما في ذلك التخطيط االستراتيجي ، والتخطيط االستراتيجي للمجموعات ، وغيرها من المجاالت ذات الصلة باإلدارة.

17:00 - 16:00 | 10.8.21

مجموعات المتاحف كأداة في مكافحة الوباء التالي: لماذا يعد الحفاظ على المجموعات أمًرا بالغ األهمية لالكتشافات 
العلمية المستقبلية؟ | البروفيسورة باميال سولتيس ، متحف الطبيعة ، جامعة فلوريدا.

17:00 - 16:00 | 29.9.21

المنتدى التربوي يستضيف
تجربة زائر مدمجة: رقمية وواقعية | كارولين رويستون، متحف كوبر هيويت للتصميم، نيويورك. 

17:00 - 16:00 | 20.7.21

المنتدى الرقمي يستضيف
تنسيق معارض رقمية | محاضرة ومحادثة مع كريستيان بول ، من متحف ويتني ، نيويورك.

17:00 - 16:00 | 13.9.21

المنتدى الرقمي والمنتدى التربوي في ورشة عمل مشتركة | لقاءين 
تطوير أدوات رقمية بسيطة لتعزيز تجربة الزائر في المتحف ومساحته الرقمية | كودي كولتراب ، مركز سميثسونيان للتعليم 

والتمكين الرقمي، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية.
17:30 - 15:30 | 17.8.21 ,3.8.21

منتدى التصميم يستضيف 
تصميم متاحف مستقبلية. 

باعداد آلن لوبتون, كبيرة أمناء التصميم المعاصر في متحف كوبر هيويت للتصميم ومتحف سميثسونيان. 
وجاليت غاؤون, رئيسة برنامج التصميم وتنظيم المعارض في كلية التعليم المكمل في كلية شنكار ومديرة منتدى التصميم في 

كوم إسرائيل.  ا

عرض التصميم في المتحف | محاضرة افتتاحية من أالن لوبتون ، تضم ميشيل ميلر فيشر وشون أندرسن.
 17:00 - 16:00 | 4.8.21

جمع التصاميم في المتحف: | المحاضرة االفتتاحية مع آلن لوفتون باشتراك أندريا ليب ونوريت جوشين وكاثرين أوت. 
 17:00 - 16:00 | 1.9.21 

العمل مع المصممين/المصممات. | محادثتين بين أمناء ومصممين.
محادثة ختامية – عشر أسئلة صريحة حول تنسيق التصاميم خالل االزمات مع الن لوبتون وغاليت غاؤون.

17:00 - 16:00 | 6.10.21

لقاء ختامي 
رؤى عملية لما بعد اللقاءات ورؤية للمستقبل | باشتراك مدراء المنتديات والخبراء األمريكيين.

17:00 - 16:00 | 19.10.21

*حق التعديالت محفوظ

يدعو اتحاد المتاحف بالتعاون مع السفارة األمريكية ومتاحف سميثسونيان في الواليات المتحدة موظفي 
المتاحف في إسرائيل إلى سلسلة من االجتماعات االفتراضية مع خبراء أمريكيين، بالتعاون مع مديري 

المنتديات.

يدعو اتحاد المتاحف بالتعاون مع السفارة األمريكية ومتاحف سميثسونيان في الواليات المتحدة موظفي 
المتاحف في إسرائيل إلى سلسلة من االجتماعات االفتراضية مع خبراء أمريكيين، بالتعاون مع مديري 

المنتديات.
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