ث

1

4

3

عُىاٌ انُذوة

انًكتبت انعهًٍت
االفتزاضٍت انعزاقٍت،
اهًٍتها وكٍفٍت
انتسجٍم فٍها

َذوة ارشادٌت تخقٍفٍت
خاصت بطهبت قسى
انقاَىٌ

انًهاراث انفٍُت
وانتقٍُت الدارة
وتطىٌز انًىاقع
االنكتزوٍَت

َبذة عٍ انُذوة

انًحاضز

ذضًُد انُذٔج ذؼشٚف ػٍ انًكرثح
االفرشاضٛح ( )IVSLانر ٙذًكٍ انثادصٍٛ
يٍ اعاذزج ٔطهثح ف ٙانجايؼاخ ٔيشاكض
انثذٕز انؼشالٛح يٍ انٕطٕل انٗ
يجًٕػح يًٛضج يٍ يال ٍٛٚانًماالخ
انًُشٕسج ف ٙيخرهف انًجاالخ انؼهًٛح
ٔانُٓذعٛح ٔاسشٛفاذٓا تاالضافح انٗ
يذرٕاْا انرمُٔ ٙيظادسْا انرؼهًٛٛح.
تاالضافح انٗ كٛفٛح انرغجٛم ػهٗ انًكرثح
االفرشاضٛح ٔلنٛح انذوٕل انٓٛا ٔذظفخ
يظادسْا االنكرشَٔٛح.

د.غغاٌ دًٛذ ػثذ
انًجٛذ – يذٚش
يشكض انذاعثح –
جايؼح تغذاد

4114/6/4

ذضًُد انُذٔج اػطاء دسٔط ذؼهًٛٛح دٕل
يثادئ ٔيفاْٛى دمٕق االَغاٌ ،ضًٍ
عهغهح يٍ انًذاضشاخ اعرًشخ نًذج
شالشح اٚاؤ ،لذ ذى ششح ٔذفغٛش َظٕص
انذمٕق ٔانذشٚاخ انرٔ ٙسدخ تانذعرٕس
ٔاالذفالٛاخ انذٔنٛح.

انًذايٛح ذأيٛى
انؼضأ٘ انُاشطح
ٔانًذستح ف ٙيجال
دمٕق االَغاٌ
ٔيًصهح يُظًح
َغاء يٍ اجم
انغالو

4114/5/19

ذضًُد انُذٔج تعرٌف بالمهارات األساسٌة
التً تسمح بتأسٌس موقع ناجح على االنترنت
وإدارته بشكل ٌكفل تحقٌق األهداف االستراتٌجٌة
التً تم رسمها للموقع .تاالضافح انٗ فهم
األطر العامة التً تدخل ضمنها المواقع
التفاعلٌة.
أو
اإللكترونٌة
وقد تضمنت الندوة شرح لكٌفٌة التخطٌط
االستراتٌجً الفعال والذكً لموقع اإلنترنت
المراد بناءه وإدارته على المستوى التقنً
ومستوى محتوى الموقع ووظائفهٔ .اوٛشا

يٓاساخ ٔلنٛاخ االدايح نًٕلغ كهٛح دجهح
انجايؼح.

و .تاعى دًٛذ

انتارٌخ

4114/5/15

انًالحظاث

تانرؼأٌ يغ
ٔدذج
االسشاد
انرشتٕ٘
ٔانُفغ ٙفٙ
كهٛح دجهح
انجايؼح

تانرؼأٌ يغ
جايؼح
تغذاد

ذضًُد انُذٔج ػشع فهى ٔشائم ٙػٍ دٛاج
يإعظ ششكح اتم (عرٛف جٕتظ) ٔيا
ػاَاِ يٍ ظشٔف لاعٛح ف ٙدٛاذّ
االجرًاػٛح ٔانؼهًٛحٔ ،كٛف دفؼّ طًٕدّ
نهرٕطم انٗ اورشاع اضخى ششكح
نالنكرشَٔٛاخ ٔاطثخ شخظٛح يشٕٓسج
ػهٗ َطاق انؼانى.

د.عؼذ٘ ػثاط
وضٛش – سئٛظ
لغى ُْذعح ذمُٛاخ
انذاعٕب – كهٛح
دجهح انجايؼح

5

َذوة نًقزري االقساو
حىل استخذاو بزَايج
انذرجاث

تضمنت الندوة شرح لبرنامج
الدرجات المعتمد فً الكلٌة الرسال نتائج
الفصول الدراسٌة باالضافة الى السعً
السنوي واالمتحان النهائً الى الطلبة عن
طرٌق البرٌد االلكترونً للكلٌة اتماما ً
لمشروع االدارة االلكترونٌة المعتمد من
قبل الكلٌة.

و.و ادًذ ػثذ
انكشٚى ػهٙ

6

ادارة قىاعذ انبٍاَاث
انحذٌخت وَظاو
انتسجٍم انًقتزح
نكهٍت دجهت انجايعت

تضمنت الندوة تعرٌف بقواعد
البٌانات واالنظمة الحدٌثة فً ادارتها
ومقدمة لقواعد البٌانات بلغة Oracle
ولغة  SQLلوضع حجر االساس للنظام
المقترح لقسم التسجٌل فً كلٌة دجلة
الجامعة االهلٌة

انًُٓذط يُٓذ
جشجٛظ ادًذ

7

تًارٌٍ فٍشٌائٍت
نًعانجت انكسم
انىظٍفً نهعٍٍ
وتحسٍٍ انزؤٌت

4

َذوة عهًٍت تخقٍفٍت
نهطهبت عٍ حٍاة
يؤسس شزكت أبم

انذكرٕس يُزس
ذضًُد انُذٔج ششداً ػٍ االيشاع انرٙ
ذظٛة انؼ ٍٛيٍ كغم ٔظٛفٔ ،ٙدٕل ،عً ٍٛشكش – كهٛح
ٔكٛفٛح انكشف ػُٓا ف ٙألاخ يثكشج ،انرمُٛاخ انظذٛح
ٔانطثٛح  -تغذاد
ٔطشق انٕلاٚح يُٓا ٔػالجٓا.

4114/4/41

4114/4/15

4114/4/13

4114/4/5

تانرؼأٌ يغ
لغى ذمُٛاخ
انثظشٚاخ
– كهٛح
دجهح
انجايؼح

8

انكشف عٍ انسم
ويعانجته وعالجه

9

11

ورشت عًم تطىٌز
انًهاراث االدارٌت

دجهت تطزق ابىاب
انعانًٍت عبز يىقع
بىابت انبحىث
)(ResearchGate
نهتىاصم انعهًً

تًُاعثح انٕٛو انؼانً ٙنهرذسٌ الاو لغى
انظذح انؼايح ف ٙلطاع االػالو نهشػاٚح
انظذٛح االٔنٛح ٔتانرؼأٌ يغ كهٛح دجهح
انجايؼح ادرفانٛح تٓزِ انًُاعثح ػهٗ لاػح
د .جالل جثاس ػهٙ
انكهٛح ٔلذ اذادد ْزِ انُذٔج فشطح إلركاء
يذٚش شؼثح
انٕػ ٙتشأٌ ػةء يشع انغم ػهٗ
انًشاكض ف ٙلطاع
انظؼٛذ انؼانًٔٔ ٙضغ جٕٓد انٕلاٚح يٍ
اإلػالو
انغم ٔيكافذرّ ٔتًغاػذج ادٔاخ جذٚذج
يرظهح تانغم يصم ٔعائم انرشخٛض
انغشٚغ ػهٗ ذغٛٛش جٕٓد انرظذ٘
نهًشع.

4114/3/31

الًٛد ٔسشح يظغشج دٕل ذطٕٚش
انًٓاساخ االداسٚح نهغادج سؤعاء االلغاو
ٔيذساء انٕدذاخ االداسٚح ف ٙكهٛح دجهح اعرشاس٘ انرذسٚة
انجايؼح ٔلذ ذضًُد انُذٔج ششدا ً يفظالً
االداس٘
نهًفاْٛى االداسٚح انذذٚصح ف ٙاداسج أ.و.د .عشيذ دًضج
انشًش٘
انًإعغاخ ٔكٛفٛح سفغ يغرٕٖ ادائٓا يٍ
والل ذطثٛك انُظشٚاخ انؼهًٛح ف ٙاالداسج
تًا ُٚغجى يغ ٔالغ ْزِ انًإعغاخ.

4114/3/13

ذضًُد انُذٔج ذؼشٚف تشثكح انرٕاطم
ٔانثادصٍٛ
نهؼهًاء
انًُٓٛح
ٔResearchGateانر ٙذغرخذو ف ٙذرثغ ،انثادس داصو ْاشى
طاْش
ذؼمة ،دساعح ٔيؼشفح َٕاذج َشش االوشٍٚ
ف ٙانًجال انز٘ ٚؼًهٌٕ فٔ ،ّٛكزنك َشش
َراجاذٓى انؼهًٛح ف.ّٛ

4114/3/14

ذضًُد انُذٔج انطشق انًصانٛح الورٛاس
انثذس انؼهًٔ ٙاْى االعظ انر ٙذرمذو تٓا
جايؼاذُا انؼشالٛح ف ٙذُفٛز انخطظ انثذصٛح،
11
انبحج
وطزق
يساراث
ٔٔجٕب انغٛش ػهٗ َٓج انجايؼاخ
انعهًً
انؼانًٛح نغشع انرمذو انؼهً ٙف ٙانؼشاق.

االعرار انذكرٕس
فٕص٘ يذًذ يُٛش
– كهٛح انُٓذعح –
جايؼح انُٓشٍٚ

4114/1/14

تانرؼأٌ يغ
لغى ذمُٛاخ
انثظشٚاخ
ٔ تشػاٚح
انذكرٕس
دغٍ ْاد٘
تالش
انًذرشو
يذٚش ػاو
دائشج طذح
تغذاد –
انكشر

تانرؼأٌ يغ
لغى اداسج
االػًال فٙ
كهٛح دجهح
انجايؼح

14

13

14

انحىكًت االنكتزوٍَت
نضًاٌ جىدة
انجايعاث

خذيت بزٌذ كهٍت دجهت
انجايعت ،يحادحت
فىرٌت ،اتصال يشفزّ
وآيٍ

االٌذس  ..اسبابه
وطزق انىقاٌت

ذضًُد انُذٔج دٔس انذٕكًح االنكرشَٔٛح
ف ٙذطٕٚش اعانٛة االداسج انرؼهًٛٛح تغٛح
ذذمٛك جٕدج انًُرجٔ ،انر ٙذرى ػثش لنٛاخ
َظاو انذٕكًح كاالَضثاط ،انشفافٛح
ٔاالعرمالنٛحٔ ،يٍ انًذأس انر ٙذضًُرٓا
انُذٔج ْٕ تٛاٌ دٔس انذٕكًح االنكرشَٔٛح
ف ٙاداسج انرغٛٛشٔ ،رنك ػثش اعرخذاو
اعانٛة دذٚصح ٔيرطٕسج ف ٙانؼًم داوم
انجايؼح ػثش اعرخذاو انركُهٕجٛا ٔٔعائم
االذظال انذذٚصح.

د.عؼذ٘ ػثاط
وضٛش – سئٛظ
لغى ُْذعح ذمُٛاخ
انذاعٕب – كهٛح
دجهح انجايؼح

تانرؼأٌ يغ
شؼثح انثشٚذ
االنكرشَٔٙ
ف ٙلغى
ذكُهٕجٛا
4113/14/14
انًؼهٕياخ
– كهٛح
دجهح
انجايؼح

ذضًُد انُذٔج ششدا ً نكٛفٛح انرخهض يٍ
انرجغظ ٔدًاٚح دغاب انثشٚذ االنكرشَٔٙ
يٍ االورشاق ،تاالضافح انٗ ششح
انًًاسعاخ انرٚ ٙرى اذثاػٓا يٍ ايٍ
االذظاالخ انثشٚذٚح ٔاعاعٛاخ ذأيٍٛ
انثشٚذ االنكرشَٔ ٙيٍ انرُظدٔ ،ذؼشٚف
تانرمُٛح انر ٙذذمك لُاج االذظال اٜيُح
ٔانرٚ ٙرى اذثاػٓا فْ ٙزِ انخذيح ْٔٙ
 HTTPSكًا ذى ششح طشق دذٚصح
نذًاٚح كهًح انغش يٍ والل لنٛح انرذمك
تخطٕذ.ٍٛ

د.عؼذ٘ ػثاط
وضٛش -سئٛظ لغى
ُْذٚح ذمُٛاخ
انذاعٕب ،سشا
اعؼذ كايم –
يغإٔنح شؼثح
انثشٚذ االنكرشَٔ،ٙ
ػًش تكش دثٛة -
يغإٔل شؼثح
انظٛاَح
ٔانفاٚشٔعاخ

4113/14/5

تًُاعثح ٕٚو االٚذص انؼانً ،ٙالايد
انجًؼٛح انؼشالٛح نهظذح انجُغٛح ٔانٕلاٚح
يٍ االٚذصَ ،ذٔج ػهًٛح تانرؼأٌ يغ كهٛح
دجهح انجايؼح االْهٛح ،دٛس ذضًُد انُذٔج
ذؼشٚف نفٛشٔط انؼٕص انًُاػ ٙانثشش٘
(االٚذص) ٔاكصش إَاع انؼذٖٔ االَرٓاصٚح
انر ٙذٓذد دٛاج انًرؼاٚش ٍٛيؼّ ٔانؼذٖٔ
تفاٚشٔعّ.

د.كشٚى
دًٛذانًفشج،ٙ
د.ػذَاٌ ػثذ
ػٌٕ ،د.جًال
ػثٕد انشأ٘،
د.ياصٌ غاص٘
جاعى ،د.صاٌ
انثطاط،
د.وانذ ػٕاد
وهٛفح

4113/14/1

15

ذضًُد انُذٔج ذؼشٚف تٓزِ انخذيح انرٙ
ذمذيٓا ششكح جٕجم نهًإعغاخ انرؼهًٛٛح
دٛس ٚرى ذٕفٛشْا يٍ والل يٕلغ انًإعغح
ٔلذ دشطد كهٛح دجهح انجايؼح نركٌٕ
اطالق خذيت انبزٌذ
االٔنٗ ت ٍٛانجايؼاخ ٔانكهٛاخ انذكٕيٛح
االنكتزوًَ عهى يىقع
ٔاالْهٛح انر ٙذٕفش ْزِ انخذيح تكم
كهٍت دجهت انجايعت  /يضاٚاْا نجًٛغ كادس انكهٛح يٍ يٕظفٍٛ
قىاعذ واجزاءاث
ٔطهثح ،كًا ذضًُد انُذٔج يذأس
انحصىل عهى انخذيت انرغجٛم ػهٗ ْزِ انخذيح ٔششح اْى
يضاٚاْا ٔكٛفٛح االعرفادج يٍ انرطثٛماخ
انر ٙذمذيٓا نرذمٛك انفائذج انًشجٕج.

تضمنت الندوة تعرٌف شامل
بخدمة البرٌد االلكترونً وخدمات جوجل
بشكل عام ،وشرح أهداف النظام
ومحتوٌاته؛ ونبذة عن امن البٌانات
ايٍُت انبٍاَاث فً
واحدث الطرق لحماٌة المعلومات من
خذيت انبزٌذ
الخطر ،وقد تم شرح وحدة تحكم المشرف
االنكتزوًَ نكهٍت دجهت
16
وما ٌتعلق بها من خدمات وتأهٌل الكادر
انخطت
ضع
وو
انجايعت
على ادارة النظام واالشراف علٌه .كما
االساسٍت الدارة
تضمنت الندوة التعرٌف بجهات االتصال
انًُظىيت
وكٌفٌة انشاء جهة اتصال جدٌدة للبرٌد
االكترونً وكافة اعدادات جهات
االتصال.

د.عؼذ٘ ػثاط
وضٛش  /سئٛظ
لغى ُْذعح ذمُٛاخ
انذاعٕب

انًُٓذط يشٔاٌ
دأٔد

تانرؼأٌ يغ
شؼثح انثشٚذ
االنكرشَٔٙ
ف ٙلغى
4113/11/14
ذكُهٕجٛا
انًؼهٕياخ
 /كهٛح دجهح
انجايؼح

4113/11/6

تانرؼأٌ يغ
ششكح
يشتغ
ػشالٙ

