
 

 إنجازات المركز األردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

 2021-2018خالل الفترة 

 

 

 

 

 1/6/2021-1/6/2018ملخص بأهم اإلنجازات )

حيث عدد من الفعاليات التي ساهمت بها كليات ومراكز ووحدات الجامعة المختلفة، واستضافة بعقد  :وتتلخص إنجازات المركز

دورات المركز مجموعة متخصصة من ال عقد محاضرين من خارج الجامعة وداخلها إلثراء محتوى هذه الفعالياتاستضافة تم 

سواء عن بعد او بشكل وجاهي مع االلتزام التام بما جاء في امر الدفاع بتخفيض اعداد المشاركين والتقيد  المجانيةتدريبية ال

بمواضيع عاملين للات وكافة الوسائل التي تضمن السالمة العامة للجميع، بإجراءات السالمة العامة من تباعد وارتداء كمام

 لعاملين. من ا( 500)لمعلومات استفاد منها ما يزيد متخصصة باالتصاالت وتكنولوجيا ا

 

 ز تفصيلياً الدورات التي عقدها المرك
التنفيذ  اسم الدورة  الرقم

)وجاهي 

عن  /

 بُعد(

 –الفئة )األكاديميين 

الطلبة  –اإلداريين 

غير  –المجتمع  –

 ذلك(

عدد 

 المشاركين

 تاريخ النهاية تاريخ البداية عدد الساعات

 

دورة السكرتاريا وإدارة  -1

 المكاتب

ساعات  10 مشارك  15 لإلداريين وجاهي

 تدريبية

16/9/2018 20/9/2018 

دورة دبلوم هندسة شبكات  -2

 الحاسوب وامن المعلومات

) هندسة  للطالب وجاهي

الحاسوب 

وتكنولوجيا 

 المعلومات(

 ساعة تدريبية120 مشارك 22

ساعات  8بواقع 

أسبوعيا من 

أيام  4-12الساعة

 االثنين واالربعاء

25/2/2019 6/5/2019 

 23/4/2019 12/3/2019 ساعة تدريبية 20 مشارك 11 للطالب وجاهي +Aدورة صيانة الحاسوب  -3

-17 ساعة تدريبية 20 مشاركين 8 نلالكاديميي وجاهي دورة التفكير التصميمي -4

19/2019 

5/1/2020 

تطبيقات اكسل دورة  

المتقدمة في المجاالت 

 المالية واإلدارية

 27/1/2020 6/1/2020 ساعة تدريبية 17 مشارك 20 لالداريين وجاهي

دورة مهارات العمل عن  -5

 بعد

 1شعبة رقم 

ساعات  10 مشارك 27  لإلداريين  وجاهي 

 تدريبية

30/8/2020 3/9/2020 

دورة مهارات العمل عن  -6

 بعد

 2شعبة رقم 

ساعات  10 مشارك 25 لإلداريين  ي وجاه

 تدريبية

30/8/2020 3/9/2020 

دورة مهارات العمل عن  -7

 بعد

 األسبوع الثاني

 1شعبة رقم 

وجاهي / 

 عن بعد

ساعات  10 مشارك 70 لإلداريين 

 تدريبية

6/9/2020 10/9/2020 

دورة مهارات العمل عن  -8

 بعد

 األسبوع الثاني

 2شعبة رقم 

ساعات  10 مشارك 16 لإلداريين  وجاهي 

 تدريبية

6/9/2020 10/9/2020 

10 

 

دورة مهارات العمل عن 

 بعد

 األسبوع الثالث

 1شعبة رقم 

وجاهي / 

 عن بعد

ساعات  10 مشارك 70 لإلداريين 

 تدريبية

13/9/2020 17/9/2020 



دورة تطبيقات اكسل  -11

المتقدمة في المجاالت 

 المالية واالدارية

 27/1/2021 6/1/2021 ساعة تدريبية 14 مشارك 50 لإلداريين عن بعد

دورة المراسالت باللغة  -12

 االنجليزية

 23/2/2021 9/2/2021 ساعة تدريبية 12 مشارك 15 لإلداريين وجاهي

دورة تحليل البيانات  -13

اإلحصائية باستخدام برنامج 

Amos  

 13/4/2021 4/4/2021 ساعة تدريبية  12 مشارك 50 لالكاديميين عن بعد

دورة مهارات العمل عن  14

 بعد

 16/6/2021 6/6/2021 ساعات10 مشارك 120 لإلداريين عن بعد

 

 

 مختلف كليات ومراكز ووحدات الجامعة وحسب الجدول:ثانياً: استضافة مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات من 

 العدد الفعالية

 4 مؤتمرات

 14 ةتدريبيدورات 

 40 ورش عمل

 20 محاضرات

 

 

 


