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 معلومات عامة عن الورشة التدريبية: أ وال :

 

 

قاعدة معرفية  خالل توفري الاحتياجات التمنوية لالقتصاد ال ردين من  قاعدة بياانت وطنية  تليب يه: مقدمة عن الورشة : اثنيا  

ىل  لتطوير س ياسات و اسرتاتيجيات العلوم و التكنولوجيا و االإبداع و حتديد ال ولوايت الوطنية للبحث العلمي و التطوير و الوصول اإ

 مؤرشات علمية و تكنولوجية دقيقة ميكن مقارنهتا مع دول العامل.
 

 الورشة : أ هداف   اثلثا :
 هتدف قاعدة البياانت الوطنية :

ف عىل املؤهالت و التخصصات العلمية للباحثني و رتهبم ال اكدميية و البحثية و س نوات معلهم يف البحث العلمي و لتعر ا .1

نتاهجم العلمي و املش  وعات العلمية اليت التطوير داخل ال ردن و خارجه و اجملاالت التفصيلية لالهامتمات البحثية و اإ

  .يعملون علهيا 

  .يف تنفيذ املشوعات البحثية و غريها من معلومات تسهم يف بناء قاعدة البياانت الوطنية املشالك اليت تواهجهممعرفة  .2

 

 حماور الورشة:  رابعا :    

 الرئيس ية الوطنية البياانت قاعدة واهجة عىل التعرف. 

 نشاء للصفحة ادلخول عىل املقدرة  .ابلباحث خاص حساب واإ

 الباحث بصفحة املطلوبة احلقول مجيع تعبئة 

 دخال الشائعة الاخطاء عىل التعرف  .البياانت ابإ

 الوطنية البياانت قاعدة عىل ابلباحث اخلاص الرمق عىل احلصول. 

 ورمقها التدريبية الورشةامس  (T-24 ) قاعدة البياانت الوطنية

 التدريبية الورشةمدة 

العام  اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( /

 اجلامعي

 بمدر 

 التدريبية ورشةال

 الفئة املس هتدفة



 الجامعة األردنية

  تقرير ورشة تدريبية حول قاعدة البيانات الوطنية                                                   مركز االعتماد وضمان الجودة

 

3 / 5 
 

 الرسية وال مان ل غراض انشاء الصفحة من الانهتاء بعد الرسي الرمق تغيري عىل املقدرة. 

 

 :  ورشةاملشاركني يف الاملس هتدفني و قامئة بأ سامء  خامسا :

 

 نتاجئ تقيمي الورشة من قبل املتدربني:  سادسا :

 
متوسط الرضا  متوسط الرضا بند التقيمي جمال التقيمي

 العام

 املادة التدريبية
 5 املادة التدريبية واحضة ومنظمة       .1

5 
 5  / الورشةمدى حتقيق املادة التدريبية الهداف ادلورة       .2

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

4.7 
 5 مدى ارتباط ادلورة مبهام عضو هيئة التدريس       .4

 املدرب

 5 مقدرة املدرب عىل التوضيح والشح        .5

4.8 

القدرة عىل الربط الفعال بني النظرية والتطبيق مع النشاطات        .6

 الالزمة 
4.6 

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

 / الورشةأ هداف ادلورة 
4.6 

دارة املداخالت واملناقشات بنجاح        .8  5 قدرة املدرب عىل اإ

 5 االإجابة عىل أ س ئةل املشاركني واحرتام أ راهئم       .9

 ماكن تنفيذ ادلورة
 4.6 وجتهزياهتاتنظمي القاعة    .11

3.6 
 2.6 خدمات الضيافة والاسرتاحات   .11

 

 

 

 

 احلضور امس عضو هيئة التدريس اللكيةامس  الرمق

  رشا عاكشة د. لكية علوم التأ هيل .1
  خليل الهالالت د. لكية ال داب .2
3.   خلود عنانبة د. لكية الزراعة 
  مالك احلسن د. لكية املكل عبدهللا الثاين لتكنولوجيا املعلومات .4
5.   احالم صبيحات. د لكية اللغات الاجنبية 
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 سابعا : الشهادات املتحصل علهيا : 

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

 عىل املتدربني.

 

 

 اثمنا : مالحظات عامة عن الورشة التدريبية : 

% من املس هتدفني حبضور الورشة عىل الرمغ من التواصل املس متر معهم لتأ كيد 50**عدم مشاركة 

 املوعد.

 اتسعا : التوصيات : 

 

دارة اجلامعة حب .1 امعة للتسجيل يف قاعدة ث مجيع أ عضاء هيئة التدريس والباحثني يف اجلقيام اإ

 الوطنية.البياانت 
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خماطبة عامدة البحث العلمي لتكون ضابط ارتباط اجلامعة بقاعدة البياانت الوطنية بدل مركز  .2

 احلاسوب كوهنا معنية ابالحباث وذكل من خالل التواصل ابجمللس الاعىل للعلوم والتكنولوجيا. 

 

  عارشا : صور واثئقية من الورشة :

 

 
 
 

 
 


