سابعاً  -برامـــــج قسم الحاسبة اإللكرتونية
ت

اسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

هدف الربنامج

1

املوظف الرقمي
()The Digital Employee

25

2022/1/31-23

اكتساب املشارك املهارات التكنولوجية املتعلقة
بالتواصل واالتصال والعمل (عن بعد) واالرشفة
االلكرتونية ليعكسه بدوره عىل انجاز عمله بفاعلية.

2

تصميم املواقع االلكرتونية التفاعلية
)(Interactive Website Design

15

2022/2/17 - 6

اكتساب املشارك القدرة إلنشاء موقع الكرتوين عىل
شبكة االنرتنيت باستخدام تطبيق ال Word Press
والتواصل مع جمهور واسع النطاق وتعلم مهارات لغة
SQL

3

قيادة الحاسوب ICDL

30

2022/3/17-2/27

يحصل املشارك عىل املهارة الحاسوبية الالزمة إلدارة
عمله املكتبي بكفاءة اكرب.

4

برنامج التصميم الطباعي
Corel Draw
()Graphic Design

20

2022/5/19 - 8

منح املشارك قدرات وأدوات مهمة يف التصميم
الثنايئ االبعاد والتي متكنه من تطوير عمل مؤسسته
التسويقي واإلعالمي.

5

النظم اإلدارية املتقدمة يف األرشفة الرقمية
ونظم إدارة املعلومات

20

2022/5/26-22

تزويد املشارك باملهارات االساسية لتحويل عمله من
التقليدي اىل الرقمي ومتكينه من ادارة املعامالت
الرقمية

6

الجداول الذكية املتقدمة
Advanced Excel

25

2022/6/23 - 5

7

برنامج التحليل اإلحصايئ SPSS

20

2022/7/28 - 17

8

إدارة التدريب اإللكرتوين
Management of
E-Training

20

2022/8/18 - 14

9

أساسيات الشبكات
Networking Basic

20

2022/10/27 - 9

اكتساب املشارك القدرة عىل نصب الشبكات وإدارتها.

10

أساسيات صيانة الحاسوب
()Computer Maintenance Basic

15

2022/11/17 -13

منح املشارك مهارات التعامل مع اعطال الحاسوب
املختلفة والقدرة عىل صيانتها.

متكني املشارك من التعامل مع الجداول الذكية
والبيانات الكبرية من خالل مهارات وآليات احرتافية
يف .Excel
تزويد املشارك مبهارات مهمة يف تحليل وإدارة
البيانات.
مهارات وقدرات مهمة يف مجال التدريب والتواصل
التعليمي ومنصات التعليم يحصل عليها املشارك من
خالل هذا الربنامج.

الخطة التدريبية لعام

22

2
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رشوط املشاركه يف برامج قسم الحاسبة لعام 2022
 -1بخصوص الربنامج رقم ( )1يشرتط ان يكون املشارك فيها حاصالً عىل شهادة االعدادية كحد أدىن.
 -2بخصوص الربنامج رقم ( )8,7,6,5,4,3,2يشرتط ان يكون املشارك فيها حاصالً عىل شهادة البكالوريوس كحد أدىن.
ً
حاصال عىل شهادة بكالوريوس هندسة حاسبات أو علوم حاسبات.
 -3بخصوص الربنامج ( )10,9يشرتط ان يكون املشارك فيها
مالحظة:
•الربنامج يف التسلسل ( )5هو برنامج تدريبي لتنفيذ املستهدف رقم ( )4يف املرشوع رقم (  ( )62تنفيذ الورقة البيضاء).
•يف حالة تنفيذ الدورة عن بعد يجب ان يوفر املشارك جهاز حاسوب مع خدمة انرتنيت مستمرة.
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مركز التدريب المالي والمحاسبي
ACCOUNTING & FINANCIAL TRAINING CENTER

