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 اجلامؼة الاردهية 

 مرنز الاغامتد وضامن اجلودة

 

: أ غامل اًورشة اًخدريخية تؼنوانثنفيذ  ثلرير  

 

 املىتحة الاًىرتوهية
 اًثالاثء

ااير     2016 24 

 يف خمخرب شومان / مىتحة اجلامؼة الاردهية
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 مؼَومات ػامة غن اًورشة اًخدريخية: أ وال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ًىرتوين اال   رش يفرشفة وال  املىتحات اًرمقية وثؼريفها وحمخوايهتا وغن اًفرق تني ال  ثخحدث اًورشة غن  : اثهيًا: ملدمة غن اًورشة

 اًخؼرف ػىلن املؼَومات يف اًحيئة اًرمقية و ىل اًخؼريف مبواضفات ومؤهالت وجلافة اًحاحث غا  اًخعرق و وحلوق اًنرش واملَىية اًفىرية 

ملام تب دوات اًححث اًالزمة ًش حىة املؼَومات ش حىة املؼَومات ادلوًية و  مطادر املؼَومات املخوافرة ػىل يف  اسرتاثيجيات اًححثادلوًية و اال 

 .خمخَف اًنظم وكواػد اًحياانت

 

 

 

 1. ورمقها اًخدريخية اًورشةامس  (TD-22 ) ةالاًىرتوهي ىتحةامل 
 2. اًخدريخية اًورشةمدة  ( 2 -10ة )ساػ 4

2016/2015 

 2016/5/24اًثالاثء 

 اجلدول اًزمين ٌَربانمج ) اًفؼيل( /

 اًؼام اجلامؼي
.3 

 املؼَومات يف مىتحة اجلامؼةمدير دائرة 

 همند سالمة امحد اخلاليةل

Mohanad.khalialh@ju.edu.jo 

0798500068 

 اًخدريخية ورشةاً  بمدر 

.4 

 رئيسة شؼحة ثليمي أ غضاء هيئة اًخدريس

 مادل اًؼىور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

 منسق اًربانمج 
 

.5 

 6. اًفئة املس هتدفة  أ غضاء اًهيئة اًخدريس ية، اًحاحثني.

mailto:Mohanad.khalialh@ju.edu.jo
mailto:Mohanad.khalialh@ju.edu.jo
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 اًورشة :  وحماور أ هداف  اثًثًا:

 اًخؼريف ابملىتحة اًرمقية من حيث اترخيها وممزياهتا وفوائدها وأ هدافها. .1

 اًخؼرف ػىل اًنظم احلديثة ٌَمىتحات اًرمقية ومواضفاهتا.  .2

 جسَيط اًضوء ػىل موضوع ال رشفة اال ًىرتوهية وال رش يف اال ًىرتوين.  .3

 زايدة اًوغي ابًلضااي املخؼَلة ابملىتحات وال رشفة اًرمقية وحلوق اًنرش واملَىية واًفىرية وحامية حلوق اًنرش.  .4

اًحياانت ػىل اًخؼرف ػىل أ دوات واسرتاثيجيات اًححث يف مطادر املؼَومات اًرمقية اًيت جشلك حمخوى كواػد  .5

كَميية أ و دوًية.  ادتالفها ا 

 : ( 22وػددمه )  من غامن واًؼلدة كامئة املشارنني يف اًورشة  راتؼًا:

 اًخوكيع / مالحظات امس غضو هيئة اًخدريس امس اًلكية اًرمق

  اًهالالت اجراهمي ذَيي د. لكية الآداب 1.

  د. هناد غسان اًسمريات لكية اًزراػة 2.

  ضحيحاتمحمود احالم  .د اٌَغات الاحنحيةلكية  3.

  جنوى أ محد اجلنيد املدرسه  4.

  م. هحة هللا " محمد سؼيد"  اس خيتية لكية اًهندسة 5.

  اًؼنايتمحمد هجاد  د. لكية اًؼَوم اًرتتوية 6.

  د. رايم محمود اًيوسف  7.

  د. فرايل محمد أ تو غواد  8.

  ذية" د. رائد موىس " اًش يخ  9.

  د. غحد اًىرمي سَمي احلداد  10.

  د. ػيىس محمد املنطور لكية اٍمتريظ 11.

  سهى  غحد هللا احمليسناملدرسه  لكية اًطيدةل 12.

  د. جس  أ محد هياحنة لكية اًؼَوم 13.

  د. منية ثيسري شعناوي  14.

  د. تنان سَامين املؼايؼة  15.
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 (4.6/ متوسط اًرضا اًؼام : ) اجئ ثليمي اًورشة من كدي املخدرتنيذامسًا: هخ
 

 

                               متوسط اًرضا تند اًخليمي  جمال اًخليمي 

متوسط اًرضا 

 اًؼام

 املادة اًخدريخية
 4.6 اًخدريخية واحضة ومنظمةاملادة        .1

4.5 
 4.5  / اًورشةمدى حتليق املادة اًخدريخية الهداف ادلورة       .2

 ادلورة ثشلك ػام
 4.4 مؼارف وهمارات خديدة  / اًورشةاضافت ادلورة       .3

4.5 
 4.6 مدى ارثحاط ادلورة مبهام غضو هيئة اًخدريس       .4

 املدرب

 4.7 ملدرة املدرب ػىل اًخوضيح واًرشح        .5

4.7 

اًلدرة ػىل اًرتط اًفؼال تني اًنظرية واًخعحيق مع اًنشاظات        .6

 اًالزمة 
4.6 

جياد دوافع فاػةل دلى املشارنني مبا حيلق        .7 كدرة املدرب ػىل ا 

 / اًورشةأ هداف ادلورة 
4.5 

دارة املداذالت واملناكشات تنجاح        .8  4.7 كدرة املدرب ػىل ا 

آراهئم       .9  4.9 اال خاتة ػىل أ س ئةل املشارنني واحرتام أ

 ماكن ثنفيذ ادلورة
 4.5 ثنظمي اًلاػة وجتهزياهتا   .11

4.5 
 4.5 ذدمات اًضيافة والاسرتاحات   .11

 

 

  معر سَامينحسام اًس يد   مرنز احلاسوب 16.

  ػادل اًعهاروةد. اسامغيي  اًؼلدة /لكية اًنظم وحىنوًوحيا املؼَومات  17.

  املدرس غرايب معر املناضري  18.

  احملارض ظارق ثيسري هريشان  19.

  املدرسه جمدًوني ػيل ضحيحات اًؼلدة /لكية اًؼَوم اًححرية  20.

  هللا اجلواجرةد. معر غحد  واًفندكة اًس ياحةلكية  21.

  احملارض محمد  رايض ادلويم  22.
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 سادسًا: اًشهادات املخحطي ػَهيا : 

 

 
 

**سيمت ثوزيع شهادة حضور اًورشة اًخدريخية ضادرة من مرنز ال غامتد وضامن اجلودة يف اجلامؼة الاردهية ػىل 

 املخدرتني.

 

 : مالحظات ػامة غن اًورشة اًخدريخية : ساتؼاً 

مشىورين  جلهود مرنز احلاسوبو اكن  video conference)مت رتعها مع اًؼلدة تعريلة )ة ياًورش .1

ف ساػة مت احملارضة هط معَت ػىل ثب ذريو رمغ اًطؼوابت اًيت واهجمت دور هحري يف ش حىها يف املىتحة 

 .ثؼويضها جهناية اًورشة

مما س يحول دون رفؼها ػىل موكع  ،مل يمت ثطوير ادلورة من كدي دائرة اًؼالكات اًؼامة تؼد الاسرتاحة .2

 .املرنز ًالس خفادة مهنا

 اثمنًا: اًخوضيات : 

  واًؼمي ػىل ذكل املىتحة الاًىرتوهيةمتلدمة يف و  ات معَيةختطيص دور. 
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 سؼًا: ضور واثئلية من اًورشة :ات

  
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


