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 مؤهالت المشارك بالدورة نبذة عن مفردات الدورة اسم المحاضر

1 
برمجة تطبيقات االندرويد 
دون الحاجة الى ان تكون 

 مبرمج
 200000 ايام 10 6-17/9

 مهندس زينب زكي
 م.مهندس هالةحسين

معالجة الصور باستخدام مختلف االمثلة 
 النظرية والعلمية لكال البرنامجين

 له خبرة في الحاسوب

2 
Windows serves2008 

 المستوى االول
 م.مهندس مها حميد 250000 أيام 10 6-17/9

(ووظائفه win server2008تنصيب وادارة )

domain& work group   وال dns   وال

active directory  والsecurity rules 
 users &groupsالخاصة ب ال

لديه خبرة اولية في الحاسبات 
وليس اداري  networkingوال 

ويفضل ان يكون حاصل على 
 حاسبات سبكالوريو

 
 

3 
تعلم الحاسوب من الصفر 

 وحتى االحتراف
 مهندس زينب زكي 100000 أيام 10 6-17/9

تدريب المشتركين على استخدام الحاسوب 
(HW,SW ) 

 كافة المستويات العلمية

4 PHP 250000 أيام 10 17/9-6 مستوى اول 
م.باحث محمد علي 

م.باحث ايهاب 
 عباس

 كافة المستويات العلمية معرفة مبدئية في تصميم المواقع

 250000 أيام 5 24/9-20 الحوسبة السحابية 5
م.د.رحيم عبد 

 الصاحب

في هذه الدورة يتم طرح طريقة العمل 
الحوسبة السحابية ,الوصف الفني ,مقارنات 

الخصائص,بيئة العمل ,السمات الطبقات ,
,التطبيقات ,المنصة,الخوادم,نماذج 

االنتشار,الهندسة السحابية, التخزين السحابي 
,السحابة المتداخلة ,والقضايات التي تخص 

:الخصوصية ,االلتزام,الشرعية 
القانونية,المصدر المفتوح,المعايير المفتوحة 

وتحديد ,االمنية ,التيسيرواالداء,االستدامة 
 المواقع

 هندسة حاسبات, سبكالوريو
علوم حاسبات  سبكالوريو
تقنية معلومات  س,بكالوريو

 اتصاالت سبكالوريو
 العاملون في مجال الحاسوب
العاملون في مجال الخوادم 

ومراكز الحاسبات ,العاملون في 
مجال الشبكات ,محللو ومصممي 

,مبرمجي  البيانات قواعد
 االلكترونيةومصممي المواقع 

6 
 Googleالرسم المعماري )

sketch up) 
 مهندس زينب زكي 100000 أيام5 20-24/9

تدريب المشتركين من غير المعماريين على 
 تصميم بنايات ثالثية االبعاد

 له خبرة في الحاسوب



 

 

7 EXCEL Advance 20-24/9 5 100000 أيام 
م.مهندس حيدر 

 هادي
 م.مهندس مها حميد

تعلم استخدام وتطوير البيانات باستخدام 
 Excelبرنامج ال 

 كافة المستويات العلمية

8 Microsoft word 2013 20-24/9 5100000 ايام 
م.مهندس طيبة 

 قحطان
 كافة المستويات العلمية وطريقة استخدامه wordالتعرف على بيئة ال 

9 
دورة في تقنية المعلومات 

(IT) 
 م.مهندس زيد كريم 150000 ايام7 27/9-5/10

انظمة التشغيل وصيانة الحاسوب التعرف على 
والتعرف على اجزاء الحاسوب ومهارات 

 االتصال
 كافة المستويات العلمية

10 
تطوير وادارة قواعد البيانات 

Access Advance 
 150000 أيام 5 27/9-1/10

م.مهندس حيدر 
 هادي
 

 Accessتعلم تصميم وتطوير تطبيقات 
 وتعاملها مع قواعد البيانات

 كافة المستويات العلمية
 
 
 

11 
Windows server 2008 

 المستوى الثاني
 م.مهندس مها حميد 250000 أيام 10 27/9-8/10

(  win server 2012تنصيب وادارة )

وال  work group& domainووظائفه 

dns والdirectory active  والsecurity 
rules الخاصة ب الgroups & users 

لديه خبرة اولية في الحاسبات 
وليس اداري  networkingوال 

ويفضل ان يكون حاصل على 
 حاسبات سبكالوريو

 مهندس زينب زكي 200000 أيامPhotoshop 27/9-8/10 10معالجة الصور  12
معالجة الصور باستخدام مختلف االمثلة 

 النظرية والعملية
 له خبرة في الحاسوب

13 
االلكترونية )البرنامج  الحوكمة

 الوطني للحوكمة(
 200000 أيام 10 11-22/10

م.د.رحيم عبد 
 الصاحب

اطارة الحوكمة االلكترونية ,استراتيجية 
الحوكمة االلكترونية ,التخطيط للحوكمة 
االلكترونية ,تطبيق الحوكمة االلكترونية 
 ,مقاومة التغير في الحوكمة االلكترونية

يادات الوسطى القيادات العليا والق
,مدراء الدوائر واالقسام 

والمراكز والشعب واالقسام 
االدارية ,المبرمجين ومصصمي 

 قواعد البيانات

14 

تطوير المواقع االلكترونية 
 )الديناميكية( باستخدام 

ASP.NET المستوى االول 
 200000 أيام10 11-22/10

م.مهندس حيدر 
 هادي
 

والتطبيقات تعلم وتطوير المواقع االلكترونية 
 الديناميكية

 كافة المستويات العلمية

15 PHP 250000 أيام10 22/10-11 المستوى الثاني 
م.باحث محمد علي 

 حسين

لديه خبرة بسيطة في تصميم المواقع باستخدام 
HTML+PHP 

 كافة المستويات العلمية



 

 

م.باحث ايهاب 
 عباس

16 
الشهادة الدولية لقيادة الحاسب 

 (ICDL5االلي )
 150000 أيام10 11-22/10

 م.مهندس
 طيبة قحطان

التعرف على مبادئ الحاسوب ونظام التشغيل 
windows 7  وتكنولوجيا المعلومات

(IT( وتطبيقات)(word ,excel ,   

powerpoint  واستخدام االنترنت والبريد

 االلكتروني

 كافة المستويات العلمية

 Joomla)تصميم المواقع ( 17
25/10-
5/11 

 احث زيد سميرب 200000 أيام10
تصميم مواقع الكترونية باستخدام برنامج 

joomla 
 له خبرة في استخدام الحاسوب

18 
 صيانة الحاسوب المحمول

 )الالبتوب(
25/10-
2/11 

 م.مهندس زيد كريم 150000 أيام7
فك وتركيب قطع الحاسوب وكيفية استبدالها 

وكيفية عمل  والتعامل مع برامج الوندوز
 فورمات واعادة بناء النظام

 كافة المستويات العلمية

19 Excel 2013 Microsoft 25-29/10 5100000 ايام 
م.مهندس طيبة 

 قحطان
 كافة المستويات العلمية التعرف على بيئة االكسل وكيفية استخدامه

 كافة المستويات العلمية تعلم مبادئ تشفير البيانات ايهاب عباس 150000 أيام5 29/10-25 أمنية بيانات 20

21 
ORACLE 10 G المستوى

 االول
 كافة المستويات العلمية ادارة وتطوير قواعد البيانات م.م محمد صباح 250000 أيام10 8-19/11

 200000 أيام10 19/11-8 االدارة االلكترونية 22
م.د.رحيم عبد 

 الصاحب

االلكترونية,دواعي الحاجة الى تطبيق االدارة 
االدارة االلكترونية ,مجاالت تطبيق االدارة 

االلكترونية,ايجابيات وسلبيات االدارة 
االلكترونية,الرؤى االستراتيجية لالدارة 

االلكترونية,معوقات تطبيق االدارة االلكترونية 
 ,متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية

والمراكز مدراء الدوائر واالقسام 
والشعب واالقسام االدارية 

,المبرمجين ومصممي قواعد 
 البيانات

23 

تطوير المواقع االلكترونية 
)الديناميكية( 

باستخدام  ASP.NETباستخدام

 المستوى الثاني

 250000 أيام10 8-19/11
م.مهندس حيدر 

 هادي
 

تعلم وتطوير المواقع االلكترونية والتطبيقات 
 الديناميكية

 المستويات العلميةكافة 

 كافة المستويات العلميةفك وتركيب قطع الحاسوب وكيفية استبدالها  م.مهندس زيد كريم 100000 أيام 7 16/11-8ونظم االلي صيانة الحاسوب  24



 

 

والتعامل مع برامج الوندوز وكيفية عمل  التشغيل
 فورمات واعادة بناء النظام

25 Access 2010 22-26/11 5كافة المستويات العلمية التعرف على بيئة قواعد البيانات باحث زيد سمير 150000 أيام 

26 SPSS 22-26/11 5م.مهندس زيد كريم 150000 أيام 
كيفية استخدام البرنامج مع التدريب على 

 تطوير االعمال المختلفة
له خبرة في مجال التحليل 

 االحصائي للبيانات

27 Dream Weaver8 22-26/11 5150000 أيام 
م.باحث ايهاب 

 عباس
 كافة المستويات العلمية تصميم واجهات االنترنت

28 
Power point 2013 

Microsoft 
 100000 ايام5 22-26/11

م.مهندس طيبة 
 قحطان

وكيفية  power pointالتعرف على بيئة ال 

 استخدامه
 كافة المستويات العلمية

29 

تطوير تطبيقات الهواتف 
(باستخدام androidالذكية )

 ابتدائية javaلغة 

29/11-
10/12 

 300000 أيام10
م.مهندس حيدر 

 هادي
 

 Androidتطوير تطبيقات الهواتف الذكية 
 Eclipse( وبيئة تطوير javaبأستخدام لغة )

 كافة المستويات العلمية

30 
قوانين وتشريعات النظام 

 السيبرالي
29/11-
10/12 

 150000 أيام10
عبد  م.د.رحيم

 الصاحب

 حماية البنى االساسية الحرجة في الدولة
 حماية الشبكات وتطبيقات المؤسسات

 التشريعات السيبرالية
التوعية والتدريب لبناء الثقة باستخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعزيز 
 امنها

 بناء ثقة المستخدمين بالخدمات االلكترونية

 علوم حاسبات سبكالوريو
 تقنية معلومات سيوبكالور

 اتصاالت سبكالوريو
 العاملون في مجال الحاسوب
العاملون في مجال الخوادم 

ومراكز الحاسبات ,العاملون في 
 مجال الشبكات ,وامنية البيانات

31 3DMAX 
29/11-
10/12 

 م.مهندس زيد كريم 150000 أيام10
معرفة المتدرب بمبادئ الرسم الثالثي االبعاد 

المهارات االساسية الستخدام  من خالل تطوير
 ادوات الرسم لتصميم النماذج وتعديلها

 له خبرة في برامج التصميم
 
 
 
 

32 

تطوير التطبيقات والمواقع 
االلكترونية الديناميكية 

 #Cباستخدام لغة 

29/11-
10/12 

 250000 أيام10
م.مهندس حيدر 

 هادي
 م.م محمد صباح

 كافة المستويات العلمية البرمجية #Cتطوير التطبيقات وتعلم لغة 

33 Oracle 10 G كافة المستويات العلميةادارة وتطوير قواعد البيانات باستخدام  م.م محمد صباح 250000 أيام10 24/12-13 متقدمة 



 

 

 

oracle 

34 
دورة التهيئة المتحان كفاءة 

 الحاسوب
 150000 أيام10 13-24/12

 Windows 7مبادئ الحاسوب ونظام 
( Word,Excel,Power pointوتطبيقات )

 واستخدام االنترنت ومبادئ شبكة الحاسبات

 كافة المستويات العلمية

35 IC3/ GS3 13-24/12 10150000 أيام 

 Windows 7مبادئ الحاسوب ونظام 
( Word,Excel,Power pointوتطبيقات )

 واستخدام االنترنت ومبادئ شبكة الحاسبات

 العلميةكافة المستويات 

36 SQL server 2012 13-24/12 10250000 أيام 
م.مهندس حيدر 

 هادي
 

 كافة المستويات العلمية تعلم تصميم وتطوير وادارة قواعد البيانات


