انجيت انًسخفيدة
الوالكاث اإلداريت والفٌيت
والكادر التذريسي
سعر اندًرة
 25الف ديٌار
تفاصيل الذورة

انخبراث انًكخسبت







يقديت عن برنبيج طببعت انكخب ًفٌائده ًانغرض ينو.
كيفيت حييئت انبرنبيج .
كيفيت اسخخداو انبرنبيج ببنطريقت انًثهَ .
قٌانب جبىسة السخثًبر انٌقج ًانجيد ً ييبراث أخرٍ.
حييئت انكخب انرسًيت ببنطريقت انًثهَ.
اإلنًبو بجًيع أًاير انبرنبيج.

عذد ايام الذورة
 5ايام

تفاصيل الدورة

"أيام الذوام الرسوي هي
األحذ الى الخويس"
اليوم األول

عذد الساعاث باليوم
الواحذ

ممدمة توضٌحٌة وفوائده واستخداماته وشرح بٌئة العمل

 3ساعاث

اليوم الثاني

عذد ساعاث الذورة

شرح بٌئة العمل بشكل متكامل

 3٣ساعت

اليوم الثالث

هكاى أقاهه الذورة

شرح كٌفٌة اعداد الصفحة الخاصة بالكتب الرسمٌة

* الذورة األولى هختبر
الحاسباث رقن  1في هركز
الحاسبت اإللكتروًيت جاهعت
القاسن الخضراء – بابل-
القاسن.

اليوم الرابع

* الذورة الثاًيت هختبر
الحاسباث رقن  2قرب
القاعت الخضراء –
جاهعت القاسن الخضراء
بابل – الحلت.

أعداد النموذج الخاص بكل جهة على شكل لوالب
اليوم الخامس
امتحان عملً و نظري

صفحة | 1

انجيت انًسخفيدة
الباحثيي والكادر التذريسي
سعر اندًرة
 75000الف ديٌار
تفاصيل الذورة

عذد ايام الذورة
 5ايام

انخبراث انًكخسبت





يقديت عن االحصبء ًفٌائده ًانغرض ينو.
كيفيت حييئت انبرنبيج .
كيفيت اسخخداو انبرنبيج.
ييبرث ببسخخداو انبرنبيج حطبيقبث ًحهٌل.

"أيام الذوام الرسوي هي
األحذ الى الخويس"
عذد الساعاث باليوم
الواحذ

تفاصيل الدورة

 3ساعاث

اليوم األول

عذد ساعاث الذورة

ممدمة توضٌحٌة عن البرنامج وفوائده واستخداماته

 3٣ساعت

اليوم الثاني

هكاى أقاهه الذورة

شرح كٌفٌة اعداد بٌئة العمل

* الذورة األولى هختبر
الحاسباث رقن  1في هركز
الحاسبت اإللكتروًيت جاهعت
القاسن الخضراء – بابل-
القاسن.

اليوم الثالث

* الذورة الثاًيت هختبر
الحاسباث رقن  2قرب
القاعت الخضراء –
جاهعت القاسن الخضراء
بابل – الحلت .

شرح كٌفٌة اعداد التطبٌمات البسٌطة وتهٌئتها
اليوم الرابع
تطبٌك احصائً
اليوم الخامس
امتحان عملً و نظري

صفحة | 2

انجيت انًسخفيدة
الوالكاث اإلداريت والفٌيت
والكادر التذريسي
سعر اندًرة

انخبراث انًكخسبت





كيفيت اسخخداو ًاجيبث انٌيندًز.
كيفيت انخعبيم يع انًجهداث ًانًهفبث .
يعرفت انخعبيم يع شريظ انًيبو ًقبئًت .Start
يعرفت انخعبيم يع نٌحت انخحكى ًكيفيت اسخخداييب .

 25الف ديٌار
تفاصيل الذورة

عذد ايام الذورة

تفاصيل الدورة

 5ايام
"أيام الذوام الرسوي هي
األحذ الى الخويس"
عذد الساعاث باليوم
الواحذ
 3ساعاث
عذد ساعاث الذورة
 3٣ساعت
هكاى أقاهه الذورة
* الذورة األولى هختبر
الحاسباث رقن  1في هركز
الحاسبت اإللكتروًيت جاهعت
القاسن الخضراء – بابل-
القاسن.

اليوم األول
ممدمة توضٌحٌة وفوائده واستخداماته وشرح بٌئة العمل
اليوم الثاني
شرح بٌئة العمل بشكل متكامل
اليوم الثالث
شرح كٌفٌة اعداد الصفحة الخاصة بالكتب الرسمٌة
اليوم الرابع
أعداد النموذج الخاص بكل جهة على شكل لوالب
اليوم الخامس
امتحان عملً و نظري

* الذورة الثاًيت هختبر
الحاسباث رقن  2قرب
القاعت الخضراء –
جاهعت القاسن الخضراء
بابل – الحلت .
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انجيت انًسخفيدة
الوالكاث اإلداريت والفٌيت
والكادر التذريسي
سعر اندًرة
 25الف ديٌار

انخبراث انًكخسبت

تفاصيل الذورة

عذد ايام الذورة
 5ايام
"أيام الذوام الرسوي هي
األحذ الى الخويس"
عذد الساعاث باليوم
الواحذ






يعرفت جيدة بأجساء انحبسبت ًيكٌنبحيب.
خبرة في انكثير ين عطالث انحبسبت ًكيفيت يعبنجخيب.
يعرفت قٌيت في فريخو انحبسبت.
حنصيب اننظبو ًانبرايج انضرًريت.

تفاصيل الدورة

 3ساعاث
عذد ساعاث الذورة
 3٣ساعت
هكاى أقاهه الذورة
* الذورة األولى هختبر
الحاسباث رقن  1في هركز
الحاسبت اإللكتروًيت جاهعت
القاسن الخضراء – بابل-
القاسن.
* الذورة الثاًيت هختبر
الحاسباث رقن  2قرب
القاعت الخضراء –
جاهعت القاسن الخضراء
بابل – الحلت.

اليوم األول
ممدمة توضٌحٌة عن أجساء انحبسبت ًيكٌنبحيب.

اليوم الثاني
ممدمة توضٌحٌة عن أجساء انحبسبت ًيكٌنبحيب.

اليوم الثالث
شرح عطالث انحبسبت ًكيفيت يعبنجخيب

اليوم الرابع
شرح كٌفٌة فريخو انحبسبت.

اليوم الخامس
امتحان عملً و نظري
صفحة | 4

انجيت انًسخفيدة
الوالكاث اإلداريت والفٌيت
والكادر التذريسي

انخبراث انًكخسبت

سعر اندًرة



 25الف ديٌار





تفاصيل الذورة

يقديت عن برنبيج انخصًيى انطببعي ًفٌائده ًانغرض
ينو.
كيفيت حييئت انبرنبيج .
كيفيت اسخخداو انبرنبيج ببنطريقت انًثهَ .
قٌانب جبىسة السخثًبر انٌقج ًانجيد ً ييبراث أخرٍ.

عذد ايام الذورة
 5ايام
"أيام الذوام الرسوي هي
األحذ الى الخويس"

تفاصيل الدورة

عذد الساعاث باليوم
الواحذ

اليوم األول

 3ساعاث

ممدمة توضٌحٌة عن البرنامج واستخداماته

عذد ساعاث الذورة

اليوم الثاني

 3٣ساعت

شرح بٌئة العمل البرنامج

هكاى أقاهه الذورة

اليوم الثالث

* الذورة األولى هختبر
الحاسباث رقن  1في هركز
الحاسبت اإللكتروًيت جاهعت
القاسن الخضراء – بابل-
القاسن.

شرح استخدام ادوات البرنامج بشكل كفوء

* الذورة الثاًيت هختبر
الحاسباث رقن  2قرب
القاعت الخضراء –
جاهعت القاسن الخضراء
بابل – الحلت.

اليوم الرابع
أعداد النموذج الخاص بكل جهة على شكل لوالب
اليوم الخامس
امتحان عملً و نظري

صفحة | 5

انجيت انًسخفيدة
الوالكاث اإلداريت والفٌيت
والكادر التذريسي
سعر اندًرة
 25الف ديٌار
تفاصيل الذورة

عذد ايام الذورة

انخبراث انًكخسبت





كيفيت اسخخداو انبرنبيج ببنطريقت انًثهَ ين نبحيت
انخعبيم يع انجداًل.
كيفيت اسخخداو اندًال انحسببيت في االكسم ًانخعبيم يع
اندًل انًنطقيت.
كيفيت رسى االشكبل انبيبنيو نإلحصبءاث.
عًم حرشيح نهبيبنبث.

 5ايام
"أيام الذوام الرسوي هي
األحذ الى الخويس"

تفاصيل الدورة

عذد الساعاث باليوم
الواحذ

اليوم األول

 3ساعاث

 -1مفاهٌم عامة

عذد ساعاث الذورة

 -2واجهة البرنامج

 3٣ساعت

 -3التعامل مع اوراق العمل

هكاى أقاهه الذورة
* الذورة األولى هختبر
الحاسباث رقن  1في هركز
الحاسبت اإللكتروًيت جاهعت
القاسن الخضراء – بابل-
القاسن.

اليوم الثاني
تحرٌر الجداول االلكترونٌة(التعامل مع الخالٌا)
اليوم الثالث
الصٌغ والدوال الحسابٌة فً الجداول االلكترونٌة (اكسل)
اليوم الرابع
الرسومات البٌانٌة فً الجداول االلكترونٌة

* الذورة الثاًيت هختبر
الحاسباث رقن  2قرب
القاعت الخضراء –
جاهعت القاسن الخضراء
بابل – الحلت.

اليوم الخامس
امتحان عملً ونظري

صفحة | 6

انجيت انًسخفيدة
الوالكاث اإلداريت والفٌيت
والكادر التذريسي
سعر اندًرة
 25الف ديٌار
تفاصيل الذورة

انخبراث انًكخسبت





كيفيت اسخخداو انبرنبيج ببنطريقت انًثهَ ين نبحيت
انخعبيم يع انشرائح.
كيفيت حييئت انبرنبيج .
كيفيت اسخخداو انبرنبيج.
ييبرث ببسخخداو حطبيقبث انبرنبيج

عذد ايام الذورة
 5ايام
"أيام الذوام الرسوي هي
األحذ الى الخويس"
عذد الساعاث باليوم
الواحذ
 3ساعاث
عذد ساعاث الذورة
 3٣ساعت
هكاى أقاهه الذورة
* الذورة األولى هختبر
الحاسباث رقن  1في هركز
الحاسبت اإللكتروًيت جاهعت
القاسن الخضراء – بابل-
القاسن.

تفاصيل الدورة
اليوم األول
ممدمة توضٌحٌة عن البرنامج واستخداماته
اليوم الثاني
شرح بٌئة عمل البرنامج
اليوم الثالث
شرح استخدام ادوات البرنامج بشكل كفوء
اليوم الرابع
التدرٌب على كٌفٌة تصمٌم الحركات للشرائح
اليوم الخامس
امتحان عملً ونظري

* الذورة الثاًيت هختبر
الحاسباث رقن  2قرب
القاعت الخضراء –
جاهعت القاسن الخضراء
بابل – الحلت.

صفحة | 7

