
 

التجسيل (٢٠ دقيقة)
اإلفتتاحية واستعراض أجندة الربناجم (١٠ دقائق)

حمارضة ١: فهم دور املعمل يف إبقاء األطفال آمنني عىل اإلنرتنت
    (مصدر املعرفة، والتوجيه، والرتابط) (ساعة)

حمارضة ٢: فهم استخدامات اإلنرتنت الشائعة بني األطفال
    (مواقع التواصل اإلجمتاعية، واأللعاب عرب اإلنرتنت، إخل) (ساعة)

حمارضة ٣: فهم خماطر الفضاء الرمقي احملمتلة
              (رسقة اهلوية، واإلساءة لألطفال، والتسلط أو التمنر عرب اإلنرتنت، 

              وإدمان اإلنرتنت) (ساعة)
حمارضة ٤: مظاهر اجلرمية الرمقية وإماكنية الوصول إلهيا

    (املدونات، وغرف الدردشة، وجمالس اللعب، واألجهزة الذكية، إخل) (ساعة)
إسرتاحة الغذاء (ساعة)

ورشة معل
(دراسة حالة واقعية) (ساعة ونصف)

حمارضة ٥: التفكري مثل املعتدي
    (امجلهور املسهتدف، وتقنيات االسمتالة، وأساليب االستغالل) (ساعة)
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09.00 - 10.00
 

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00         

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.30

15.30 - 17.00

حمارضة ٦: مالحظة التغيريات السلوكية لدى الطلبة
    (اإلنطواء، واألعراض اجلسدية، وعدم األداء) (ساعة)

حمارضة ٧: التعامل مع املشالك الناجتة عن اإلنرتنت عند حدوثها
    (مجع األدلة، والتوثيق، واإلبالغ) (ساعة)

حمارضة ٨: اساليب الوقاية من املشالك الناجتة عن اإلنرتنت
     (تطوير السياسات الداخلية، والتنفيذ، والرصد) (ساعة)

حمارضة ٩: تمنية مهارات اإلرشاد
    (بناء العالقة، ومهارات االسمتاع، وحل املشكالت) (ساعة)

إسرتاحة الغذاء (ساعة)
ورشة معل

(دراسة حالة واقعية) (ساعة ونصف)
حمارضة ١٠: زيادة الويع بني خمتلف أنواع امجلاهري

      (الوسائل، والمتويل، والتطبيق) (ساعة ونصف)

١ من ٢

09.00 - 09.20         

09.20 - 09.30

09.30 - 10.30
 

10.30 - 11.30

11.30 - 12.30         

12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 16.00

16.00 - 17.00



 

 

الرشوط والقواعد العامة:
- ورشة العمل تمشل ١٥ حمارضة معل واجبة احلضور من قبل املرحشني بالاكمل.

- مدة اجللسات الزمنية قابلة للتغيري بناءا عىل احلضور.
- املرحشون مطالبون بالتقيد بأوقات أجندة الربناجم واإلسرتاحة.

- رسوم التجسيل يف ورشة العمل هذه تغيط وجبة الغداء واملرشوبات الساخنة / الباردة طوال اليوم.
- اللباس هو اللباس التقليدي أو العميل.

- الورشة تقدم باللغة العربية أو باللغة اإلجنلزيية اعمتادا عىل احلضور.
- مدرب الورشة هو خشص خبري باملوضوع ومعمتد من قبل مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل ملجلس التعاون اخلليجي.

- يســتند مســتوى التعلــمي يف الورشــة عــىل إفــرتاض تــدين املعرفــة باملوضــوع لــدى املرحشــني، ولــن يــمت تعديــل املســتوى لألقليــة احلــارضة الــيت متتلــك مســتواً 
 أعىل من املعرفة باملوضوع.

- تقــوم الورشــة عــىل إعطــاء هشــادة معمتــدة يتطلــب احلصــول علهيــا اســتمكال املرحشــني لجسل أدلــة يف مدة أقصاهــا ٣٠ يوما مــن حضور الورشــة. وباإلماكن 
منح متديد هلذه املدة بناءا عىل تقدير مدرب الورشة وحده.

- أحد عوامل استمكال جسل األدلة يتطلب اجتياز املرحش االختبار الرمسي ملقرر الرخصة الدولية لقيادة المكبيوتر ألمن تكنولوجيا املعلومات بنجاح. 
- املــواد املطبوعــة املــزودة لملرحشــني خــالل الورشــة تتضمــن: كتيب ورشــة العمل، ورشاحئ العرض التقدميي املســتخدمة مضن الورشــة، وكتــاب وبطاقة الوصول 

لإلختبار التجرييب وقسمية اإلختبار الرمسي عىل مقرر الرخصة الدولية لقيادة المكبيوتر ألمن تكنولوجيا املعلومات.
- مضمــون ورشــة العمــل هــذه ومجيــع املــواد املطبوعــة و/ أو االلكرتونيــة مبــا يف ذلــك أجنــدة العمــل واملــواد املطبوعة املوزعــة يه ملكية حرصية ملؤسســة الرخصة 
الدوليــة لقيــادة احلاســب اآليل ملجلــس التعــاون اخللــيجي. ال جيــوز أو توزيعهــا دون احلصــول عــىل موافقــة رصحيــة مــن مؤسســة الرخصــة الدوليــة لقيــادة 

احلاسب اآليل ملجلس التعاون اخلليجي.
- حتتفــظ مؤسســة الرخصــة الدوليــة لقيــادة احلاســب اآليل ملجلــس التعــاون اخللــيجي باحلــق يف إجــراء تغيــريات وتعديــالت عــىل الــرشوط والقواعــد العامــة 

املذكورة هنا بدون إشعار مسبق.

حمارضة ١١: تطبيق أفضل املامرسات يف تدريس أمن تكنولوجيا املعلومات
(استخدام سيناريوهات من واقع احلياة ، وإحصاءات، وأفضل املامرسات) (ساعة)

حمارضة ١٢: موارد تعلميية وتدريبية حول السالمة عىل اإلنرتنت
      (أدوات ومصادر معلومات قمية) (ساعة)

حمارضة ١٣: استعراض مقرر الرخصة الدولية لقيادة المكبيوتر ألمن 
                تكنولوجيا املعلومات 

                (املهنج، ومواد التدريب، ومواد التقيمي) (ساعة)
إسرتاحة الغذاء (ساعة)

نقاش حول السالمة عىل اإلنرتنت وأمن املعلومات
(سؤال وجواب) (ساعة)

حمارضة ١٤: مواقع التواصل اإلجمتاعية يف التعلمي
      (وسائل للتواصل، والرصد، والتعلمي، والرتابط) (ساعة)

حمارضة ١٥: استعراض كيفية تقدمي جسل األدلة
(احلضور إلزايم إلستمكال احلصول عىل متطلبات هشادة الربناجم) (ساعة)

عرض فيمل سيمنايئ مبين عىل قصة واقعية
(احلضور إختياري بناءا عىل رغبة وإماكنية تواجد املرحش) (ساعة ونصف)
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09.00 - 10.00
 

10.00 - 11.00

11.00 - 13.00         

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.30


