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 0202لعام الرابعللربع  والفنية التخصصية احلاسوبيةبرنامج الدورات 

 

 

 موضوع الدورة م
مدة 
الدورة
 )يوم(

 احملاضرون تاريخ انعقاد الدورة
ختصيص الدورةوالشروط الواجب 

 توفرها باملرشحني

آخر موعد 
لقبول 
 الرتشيح

1 Excel9 مبتدئ 
 11/12اخلميس  –4/12األحد 

12022 - 10022 
 أ .عبري كربوج

للعاملني يف التخطيط واحملاسبة 
 وجييدون استخدام احلاسب

 األحد
02  /9 

0 Power Point 1 
 12 /11اخلميس  – 12 / 11 األحد

12022 - 10022 
 أ.شذا الغربا

للمهتمني الذين يتطلب عملهم 
إنشاء عروض تقدميية و ممن 

 Word اتبعوا دورة

 األحد
4  /11 

3 Word9 متقدم 
 12 /09 اخلميس  –12 /11 حداأل

12022 - 10022 
 أ.سران شاكر

ملوظفي السكرتارية والطباعة 
دورة   اتبعواوملن 

Wordمبتدئ 

 األحد
11  /12 

4 Revit9 إنشائي 
 12/ 09اخلميس   – 12/ 11األحد 

12022 - 10022 _ 
خرجيي اهلندسة املدنية أو معهد 

هندسي ولديهم إملام بربنامج 
 األتوكاد

 األحد
11/12 

1 Excel12 مبتدئ 
 10/11اخلميس  –1/11األحد 

12022 - 10022 
 أ .عبري كربوج

للعاملني يف التخطيط واحملاسبة 
 وجييدون استخدام احلاسب

 األحد
01  /12 

6 3D - MAX 12 
 11/  10اخلميس   – 11/  1األحد 

 خرجيي اهلندسة املعمارية _ 10022 - 12022
 األحد

01  /12 
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 0202لعام  الرابعللربع  والفنية التخصصية مج الدورات الحاسوبيةتابع برنا

 موضوع الدورة م
مدة 
الدورة
 )يوم(

 احملاضرون تاريخ انعقاد الدورة
ختصيص الدورةوالشروط 
 الواجب توفرها باملرشحني

آخر موعد 
لقبول 
 الرتشيح

2 Photoshop 12 
 11/ 06اخلميس  –11/ 11األحد 

 اأ.شذا الغرب 10022 - 12022

العاملون يف إدارات املعلوماتية 
أو الرسم أو التصميم من محلة 

شهادة معهد متوسط على 
األقل ويلمون باللغة 

ويتقنون  اإلنكليزية 
ويتطلب استخدام احلاسب 

 عملهم استخدام  الربنامج

 األحد
1  /11 

1 Word 12 مبتدئ 
 11/ 06اخلميس  –11/ 11األحد 

 أ.سران شاكر 10022 - 12022
وظفي السكرتارية والطباعة مل

 ويلم باستخدام احلاسب
 األحد

1  /11 

9 Excel 12 متقدم 
 10 /12اخلميس – 11 /09 األحد

12022 - 10022 
 م.خولة الروسان

للعاملني يف إدارات 
املعلوماتية أو التخطيط أو 

احملاسبة,من محلة 
الشهادة الثانوية العلمية أو 
التجارية على األقل واتبعوا 

 مبتدئ Excel دورة 

 األحد
00  /11 

12 Primavera 12 
 10/  12اخلميس– 11/ 09األحد 

12022 - 10022 _ 
خرجيي اهلندسات مم كافة 

 االختصاصات
 األحد

00  /11 

11 AutoCAD 12 
 10/ 04 اخلميس – 13/10 األحد

12022 - 10022 _ 
خرجيي اهلندسات مم كافة 

 االختصاصات
 األحد

6  /10 

10 Access 12 دئمبت 
 10/ 04اخلميس  –13/10األحد

 م.إميان داغستاني 10022 - 12022

إدخال األرشفة وللعاملني يف 
بيانات,الذاتية من محلة ال

الشهادة الثانوية العلمية أو 
التجارية على األقل 

 وجييدون استخدام احلاسب

 األحد
6  /10 




