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 التاريخ الكلفة المدة عنوان الدورة ت

1 
 معالج العروض التقديمية

 Ms-PowerPoint 2010 
 9/9/8502 05555 اسبوع

 01/9/8502 00555 اسبوع صيانة شبكة االنترنت 2

3 
 معالج الجداول االلكترونية

Ms-Excel 2013 
 05555 اسبوع

82/9/8502 

4 
 برنامج األوتوكاد )أولية(

Autocad 
 25/9/8502 00555 اسبوع

5 
 معالج النصوص

Ms-Word 2010 
 05555 اسبوع

0/05/8502 

6 
 برنامج معالج الصور

 Photoshop CS5)اولية( 
 01/05/8502 05555 اسبوع

7 
 نظام التشغيل

Windows-8 
 01/05/8502 05555 اسبوع

8 
 االنترنت والبريد االلكتروني

Ms-Outlook 2010 
 82/05/8502 00555 اسبوع

9 
 معالج الجداول االلكترونية

Ms-Excel 2010 
 05555 اسبوع

1/00/8502 

10 

 (pmbادارة المشاريع)

Project Management 

Body of Knowledge 

 00/00/8502 05555 اسبوع

11 
صيانة الحاسب المكتبي والحاسب 

 المحمول)اولية(
 00/00/8502 055555 اسبوعين

12 
 معالج النصوص

Ms-Word 2013 
 05555 اسبوع

02/00/8502 

13 
 نظام التشغيل

Windows-10 
 05555 اسبوع

80/00/8502 
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 التاريخ الكلفة المدة عنوان الدورة ت

14 
 معالج النصوص

Ms-Word 2010 
 9/08/8502 05555 اسبوع

 01/08/8502 00555 اسبوع صيانة شبكة االنترنت 15

16 
 الج العروض التقديمية مع

Ms-PowerPoint 2010 
 82/08/8502 05555 اسبوع

17 

 لغة النمذجة الموحدة

UML(Unified Modeling 

Language) 

 25/08/8502 00555 اسبوع

 02/0/8509 00555 اسبوعين )للمبتدئين( ++Cلغة  18

19 
 معالج الجداول االلكترونية

Ms-Excel 2010 
 05555 اسبوع

85/0/8509 

20 
 معالج النصوص

Ms-Word 2013 
 05555 اسبوع

80/0/8509 

 2/8/8509 00555 اسبوعين )للمتقدمين( ++Cلغة  21

22 
صيانة الحاسب المكتبي والحاسب 

 المحمول)اولية(
 05/8/8509 055555 اسبوعين

23 
 الجداول االلكترونية معالج

Ms-Excel 2013 
 05555 اسبوع

 

00/8/8509 

 00/8/8509 00555 اسبوعين Javaلغة  24

25 
 نظام التشغيل

Windows-8 
 81/8/8509 05555 اسبوع

26 
 االنترنت والبريد االلكتروني

Ms-Outlook 2010 
 2/2/8509 00555 اسبوع

27 
صيانة الحاسب المكتبي والحاسب 

 المحمول)اولية(
 05/2/8509 055555 اسبوعين
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 **مالحظات مهمة **

   يرجى من جميع الدوائر والمؤسسات ارسال كتب الترشيح بوقت مبكر ليتسنى لنا معرفة --اوال:

 اعداد المشاركين وتوفير المستلزمات الخاصة بالدورة.

 .يفضل ان تكون هناك عالقة بين وظيفة المرشح ومادة الدورة-:"ثانيا

 في حالة مصادفة اي يوم من ايام الدورة عطلة رسمية تؤجل الدورة الى االيام التي تلي -:"ثالثا

 ايام العطله.         

 يسدد بدل االشتراك في اليوم االول من الدورة نقدا او بصك معنون الى -رابعا":

 "رئاسة جامعة البصرة /صندوق التعليم العالي "
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28 
 نظام التشغيل

Windows-10 
 00/2/8509 05555 اسبوع

29 
 معالج النصوص

Ms-Word 2010 
 81/2/8509 05555 اسبوع

30 
 معالج الجداول االلكترونية

Ms-Excel 2010 
 20/2/8509 05555 اسبوع

31 
 معالج النصوص

Ms-Word 2013 
 0/1/8509 05555 اسبوع

32 
 معالج الجداول االلكترونية

Ms-Excel 2013 
 80/1/8509 05555 اسبوع


