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أ من ورسية املعلومات و البياانتأ عامل الورشة التدريبية بعنوان تنفيذ  تقرير

س يد معاذ مصطفى سلامينمقدم الربانمج/ الورشة: ال   

 رئيس شعبة اخلوادم والتسجيل/ مركز احلاسوب

 

 منسق الربانمج : مادل العكور

 

ش باط   2016 18  

الاردنية اجلامعة  

اجلودة وضامن الاعامتد مركز  
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 معلومات عامة عن الورشة التدريبية: أ وال :

 

 الورشة : أ هداف   اثلثًا:

  عطاء املشاركني مبادئ ومفاهمي عامة يف امن ورسية البياانت وتعريفهم عىل ال ساليب والسلوكيات اليت من شأ هنا احلفاظ ا 

 عىل امن ورسية وسالمة تكل البياانت.
 حماور الورشة:  رابعًا:    

 الاملام التام مبفهوم أ من ورسية البياانت واملعلومات. -1

 معرفة وتطبيق س بل حامية هجاز احلاسوب. -2

 طرق اختيار وحامية لكامت املرور. -3

 بأ مان مع ش باكت احلاسوب.التعامل  -4

 اكتشاف حماوالت القرصنة والاحتيال الالكرتوين وجتنهبا. -5

 

 

 

   مبفهوم امن ورسية البياانت وأ مهيهتا يف عرص املعلوماتية والاطالع عىل  تعريف املشاركني  يه : مقدمة عن الورشة :اثنياً 

امه السلوكيات املثىل والتوصيات للحفاظ عىل امن ورسية البياانت.

 ورمقها التدريبية الورشةامس  (TD-16 أ من ورسية املعلومات والبياانت )

 التدريبية الورشةمدة 

العام  اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( /

 اجلامعي

 بمدر 

 التدريبية ورشةال

 الفئة املس هتدفة
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 :  ورشةاملشاركني يف الاملس هتدفني و قامئة بأ سامء  خامسًا:

 

 

 

 احلضور امس عضو هيئة التدريس امس اللكية الرمق
.1    
  جعفر الرشيدة د. لكية المتريض 2.
  ةد.خلود عنانب لكية الزراعة 3.
همند أ بو جعميةد.   4.   
  دعاء اجلدع/ مساعد تدريس  5.
  ارساء حاج حسني / مساعد تدريس  6.
لكية اللغات الاجنبية  7. احالم صبيحات. د    

  د. فاطمة العدوان لكية العلوم الرتبوية .8

  د.اميان العبابنة  .9
  هجاد أ محد العرايفي لكية علوم التأ هيل 10.
.11 

  هناء نواف محمود 
اميان العبيسد.  العلوم البحرية / العقبة 12.                  حرضت بعامن/ 
رش يدمحمد  .ا.د  13.   
امحد عطا هللا الرصايرةد.  نظم وتكنولوجيا املعلومات/ العقبة 14.   
.15 

طارق تيسري كريشاند.     
  د.بالل الامحد  16.
  معاذ أ بو فرج  17.
  عرايب معر املناصري  18.
  شادي عليان  19.
  د.ماكل محمد امجلالية الس ياحة والفندقة/ العقبة 20.
  د.محمد محمود العزايزة  21.
  اهياب عبد الرحمي الشطناوي  22.
  متارض الشاميةل لكية اللغات/ العقبة 23.
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 نتاجئ تقيمي الورشة من قبل املتدربني:  سادسًا:

 

 متوسط الرضا بند التقيمي جمال التقيمي
متوسط الرضا 

 العام

 املادة التدريبية
 6.4 املادة التدريبية واحضة ومنظمة       .1

6.4 
 6.4 / الورشةمدى حتقيق املادة التدريبية الهداف ادلورة       .2

 ادلورة بشلك عام
 6.4 معارف وهمارات جديدة / الورشةاضافت ادلورة       .3

6.4 
 6.4 مدى ارتباط ادلورة مبهام عضو هيئة التدريس       .4

 املدرب

 6.4 مقدرة املدرب عىل التوضيح والرشح       .5

6.4 

القدرة عىل الربط الفعال بني النظرية والتطبيق مع النشاطات        .6

 الالزمة
6.4 

جياد دوافع فاعةل دلى املشاركني مبا حيقق        .7 قدرة املدرب عىل ا 

 / الورشةأ هداف ادلورة 
6.6 

دارة املداخالت واملناقشات بنجاح       .8  6.6 قدرة املدرب عىل ا 

 6.4 اال جابة عىل أ س ئةل املشاركني واحرتام أ راهئم       .9

 ماكن تنفيذ ادلورة
 6.4 وجتهزياهتاتنظمي القاعة    .11

6.4 
 4.4 خدمات الضيافة والاسرتاحات   .11

 

 سابعًا: الشهادات املتحصل علهيا : 

**سيمت توزيع شهادة حضور الورشة التدريبية صادرة من مركز ال عامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية 

 عىل املتدربني.
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 اثمنًا: مالحظات عامة عن الورشة التدريبية : 

 

هامتم ومشاركة مجموعة من أ عضاء الهيئة التدريس ية من اذلين مت تعممي املطوية وموعد الورشة علهيم **ا  

 رمغ عدم تسجيلهم هبا سابقَا.

 

 ** اتسعًا: التوصيات : 

 .رضورة ال هامتم برسية وأ من املعلومات عىل الصعيد العام واخلاص 

 

 عارشًا: صور واثئقية من الورشة :

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


