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 تكنولوجيا المعلوماتمركز دورات 
 2017/  6/  22لغاية  2017/  1/  2للفترة من 

 مؤهالت المشارك بالدورة نبذة عن مفردات الدورة االجور تاريخها اسم الدورة ت

 وبخبرة في الحاسله  تغييرهاالرسومات الثنائية والثالثية األبعاد وإعداد  60000 5/1/2017-2 )أولية( 3D Maxبرنامج التصميم  1

 له خبرة في الحاسوب (LAN)تصميم وتنفيذ الشبكات المحلية  150000 12/1/2017-2 شبكات الحاسبة  )أولية( 2

 Visual Basic 6 2-12/1/2017 150000البرمجة بلغة  3
البرمجة كتصميم نافذة المشروع وادوات  أساسيات

 التحكم واالوامر
له خبرة بالحاسوب والمام 

 باحدى لغات البرمجةبسيط 

 كافة المستويات العلمية Officeتطبيقات و ،windowsمبادئ  50000 19/1/2017-8 / كفاءة الحاسوب ترقية موظفي الدولة 4

 Publisher 15-19/1/2017 60000برنامج التصميم  5
البرنامج متخصص في النشر سواء للطباعة اوالنشرعلى 

 وتصميم صفحات االنترنتاالنترنت،اعداد بطاقات الدعوة 
 كافة المستويات العلمية

6 
 Auto CAD 3Dالرسم الهندسي 

2015 
 الرسم الهندسي ثالثي االبعاد 150000 15-26/1/2017

له خبرة بالحاسوب والرسم 
 الهندسي ثنائي االبعاد

 الحاسوبللمبتدئين باستخدام  نصوصوالتنسيق للطباعة ال Word 22-26/1/2017 60000معالج النصوص  7

 له خبرة في الحاسوب وامر العداد الرسوماتالاهم اادوات الرسم و Corel Draw 22-26/1/2017 60000برنامج التصميم  8

 كافة المستويات العلمية Officeتطبيقات و ،windowsمبادئ  50000 9/2/2017-29/1 / كفاءة الحاسوب ترقية موظفي الدولة 9

10 
 Photoshopبرنامج معالجة الصور 

CS6 
29/1-2/2/2017 60000 

وتغيير  تهامعالج ،الصورعلى تعديل أدوات الرسم، ال
 الوانها

 له خبرة في الحاسوب

11 
 معالج قواعد البيانات

SQL Server 2005 
29/1-9/2/2017 150000 

تحليل وبناء قواعد بيانات شبكية وإدارتها باستخدام 
SQL  إضافة ،logins التقاريرو، والصالحيات 

معلومات الحاسوب وبله خبرة 
 وقواعد البياناتالشبكات ب

12 
تنصيب وصيانة الحاسبات المكتبية 

 والمحمولة
 بوله خبرة اولية في الحاس تحديد االعطال وصيانتها فرمتة وتنصيب الحاسبات، 150000 5-16/2/2017

13 
 AutoCAD 2Dاولية بالرسم الهندسي

2015 
 له خبرة في الحاسوب الهندسية ثنائية االبعاد وتعديلها األشكالرسم  60000 12-16/2/2017

 Access 2016 12-23/2/2017 150000معالج قواعد البيانات  14
 الجداول واالستعالمات ،قواعد البيانات العالئقية
 والواجهات والتقارير.

 له خبرة في الحاسوب

 كافة المستويات العلمية Officeتطبيقات و ،windowsمبادئ  50000 2/3/2017-19/2 / كفاءة الحاسوب ترقية موظفي الدولة 15



  2 

 150000 2/3/2017-19/2 )متقدمة( 3D Maxبرنامج التصميم  16
لرسومات الثنائية والثالثية ل إضافة تأثيرات متنوعة

 األبعاد
الحاسوب والمبادئ بله خبرة 

 3D maxـ ولية لاال

17 
تصميم وبناء مواقع االنترنت باستخدام 

Html5 
26/2-2/3/2017 60000 

هيكلة وبناء مواقع االنترنت والبرمجة باستخدام 
Html5 Tags 

له خبرة في الحاسوب 
 وتطوير مواقع االنترنت

18 Windows server 2008 5-9/3/2017 60000 
ووظائفه ،  Windows server 2008تنصيب وإدارة 

Work Group & Domain  ،Active Directory 

له خبرة في الحاسوب 
 وصيانته وشبكات الحاسبات

 Visual Basic.net 5-16/3/2017 150000البرمجة بلغة  19
بيئة العمل والنوافذ واالدوات وخصائصها وبرمجتها 

البدء بالمشروع من الصفر وصوالً الى نظام ادارة و
 المشاريع.

 له خبرة بالحاسوب والبرمجة
 وقواعد البيانات

 الحاسوببله خبرة أولية  الرياضية، والرسوم البيانية دوالول والاالجدمعالجة  Excel 5-9/3/2017 60000معالج الجداول  20

 كافة المستويات العلمية Officeتطبيقات و ،windowsمبادئ  50000 23/3/2017-12 / كفاءة الحاسوب ترقية موظفي الدولة 21

 Publisher 12-16/3/2017 60000برنامج التصميم  22
البرنامج متخصص في النشر سواء للطباعة اوالنشرعلى 

 االنترنت،اعداد بطاقات الدعوة وتصميم صفحات االنترنت
 كافة المستويات العلمية

 في الحاسوبله خبرة  (LAN)تصميم وتنفيذ الشبكات المحلية  150000 30/3/2017-19 شبكات الحاسبة  )أولية( 23

24 
 Photoshopبرنامج معالجة الصور

CS6 
26-30/3/2017 60000 

وتغيير  تهامعالج ،الصورعلى تعديل أدوات الرسم، ال
 .الوانها

 له خبرة في الحاسوب

 وبفي الحاسله خبرة  تغييرهاالرسومات الثنائية والثالثية األبعاد وإعداد  60000 30/3/2017-26 )أولية( 3D Maxبرنامج التصميم  25

 كافة المستويات العلمية Officeتطبيقات و ،windowsمبادئ  50000 13/4/2017-2 / كفاءة الحاسوب ترقية موظفي الدولة 26

27 Windows server 2012 2-6/4/2017 100000 
ووظائفه ،  Windows server 2008تنصيب وإدارة 

Work Group & Domain  ،Active Directory 

الحاسوب  له خبرة في
 وصيانته وشبكات الحاسبات

 C sharpالتعرف على المبادئ االساسية للغة  C# principles 9-13/4/2017 100000مبادئ لغة البرمجة  28
لديه معرفة بسيطة بلغات 

 البرمجة

 Publisher 23-27/4/2017 60000برنامج التصميم  29
البرنامج متخصص في النشر سواء للطباعة اوالنشرعلى 

 االنترنت،اعداد بطاقات الدعوة وتصميم صفحات االنترنت
 كافة المستويات العلمية

 له خبرة في الحاسوب وامر العداد الرسوماتالادوات الرسم و اهم ا Corel Draw 23-27/4/2017 60000برنامج التصميم  30

 كافة المستويات العلمية Officeتطبيقات و ،windowsمبادئ  50000 11/5/2017-30/4 / كفاءة الحاسوب ترقية موظفي الدولة 31
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32 
تنصيب وصيانة الحاسبات المكتبية 

 والمحمولة
 بوله خبرة اولية في الحاس تحديد االعطال وصيانتها فرمتة وتنصيب الحاسبات، 150000 30/4-11/5/2017

33 
 AutoCAD 2Dاولية بالرسم الهندسي

2015 
 له خبرة في الحاسوب الهندسية ثنائية االبعاد وتعديلها األشكالرسم  60000 30/4-4/5/2017

 150000 18/5/2017-7 )متقدمة( 3D Maxبرنامج التصميم  34
لرسومات الثنائية والثالثية ل إضافة تأثيرات متنوعة

 األبعاد
الحاسوب والمبادئ بله خبرة 

 3D maxـ ولية لاال

35 
 معالج قواعد البيانات

SQL Server 2012 
14-25/5/2017 150000 

تحليل وبناء قواعد بيانات شبكية وإدارتها باستخدام 
SQL  إضافة ،logins التقاريرو، والصالحيات 

معلومات الحاسوب وبله خبرة 
 وقواعد البياناتالشبكات ب

36 Windows server 2012 21-25/5/2017 100000 
، ووظائفه Windows server 2008تنصيب وإدارة 

Work Group & Domain  ،Active Directory 

له خبرة في الحاسوب 
 وصيانته وشبكات الحاسبات

 كافة المستويات العلمية Officeتطبيقات و ،windowsمبادئ  50000 8/6/2017-28/5 / كفاءة الحاسوب ترقية موظفي الدولة 37

38 
 Photoshopبرنامج معالجة الصور

CS6 
4-8/6/2017 60000 

وتغيير  تهامعالج ،الصورعلى تعديل ال أدوات الرسم،
 الوانها

 له خبرة في الحاسوب

39 
 Auto CAD 3Dالرسم الهندسي 

2015 
 الرسم الهندسي ثالثي االبعاد 150000 11-22/6/2017

له خبرة بالحاسوب والرسم 
 الهندسي ثنائي االبعاد

 له خبرة في الحاسوب (LAN)تصميم وتنفيذ الشبكات المحلية  150000 22/6/2017-11 شبكات الحاسبة  )أولية( 40

41 
باستخدام  مواقع الويب برمجة

ASP.net 2013 
11-22/6/2017 150000 

 ,Standard, Navigation،أشرطة االدوات ) Asp.net بيئة
Validation ،)Master Pages ،Accessing and 

Displaying Data،Deploy Web site 

 visualفي البرمجة بلغة له خبرة 
basic   وhtml 
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 (االصدار الخامس )رخصة قيادة الحاسوب الدولية ICDL v 5.0دورات جدول بمواعيد 

International Computer Driving License 
 
 

اقامة  وقت االجور تاريخ الدورة ت
 الدورة

مؤهالت  ICDLنبذة عن مفردات دورة 
المشارك 
 بالدورة

 11 – 9ساعة  100000 27/4/2017 -2 1

 ICT المادة األولى: المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات
 Windows 7 المادة الثانية: إدارة الملفات ونظم التشغيل

 Word 2010 النصوصالمادة الثالثة: معالجة 
   Excel 2010 المادة الرابعة:الجداول اإلليكترونية
 Access 2010المادة الخامسة: قواعد البيانات 

 PowerPoint 2010المادة السادسة: العروض التقديمية 
 المادة السابعة: أسس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Internet & Outlook 2010 

كافة المستويات 
 العلمية

 11 – 9ساعة  100000 8/6/2017 -14/5 2

 ICT المادة األولى: المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات
 Windows 7 المادة الثانية: إدارة الملفات ونظم التشغيل

 Word 2010 معالجة النصوصالمادة الثالثة: 
   Excel 2010 المادة الرابعة:الجداول اإلليكترونية
 Access 2010المادة الخامسة: قواعد البيانات 

 PowerPoint 2010المادة السادسة: العروض التقديمية 
 المادة السابعة: أسس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Internet & Outlook 2010 

كافة المستويات 
 لعلميةا

 
 
 

http://www.amazon.com/dp/B004Q0PT3I
http://www.amazon.com/dp/B004Q0PT3I


  5 

 

 
 
 

  المجانيةالتكنولوجية  منتسبي الجامعةجدول بمواعيد دورات 
 

 مؤهالت المشارك نبذة عن الدورة تاريخ الدورة اسم الدورة ت

1 
 Windows 7نظام التشغيل 

 Word 2010 معالجة النصوصو
19-23/3/2017 

، الطباعة والتنسيق Windowsمبادئ 
 للنصوص

 ال يجيد استخدام الحاسوب

2 
 Windows 7نظام التشغيل 

 Word 2010معالجة النصوص و
28/5-1/6/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة: الدورة المجانية اعاله لمنتسبي الجامعة التكنولوجية حصرا       
 
 


