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هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش  شجٌٕهطش  

:- ْٗ ٔشجٌٕ هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش ػهٗ ػالع يلخٍٔ ٍثٛٔٛش  طمٕو هطش ػًم

طفؼٛم ىٍٔ  –كًالص حنظٕػٛش حنزٛجٛش ٔحنظلٛش  –حنُئحص ٍٕٔٔ حنؼًم )هييخص يـظًؼٛش  .1

ع حنـٓخص حنظؼخٌٔ و  –حنًَحكِ ًحص حنطخرغ حنوخص نهوييخص حنًمييش نهًـظًغ حنًيَٙ

 .(ططزٛمٛشحل رلؼٛشحليشخٍٚغ حلٔ حنظُخػٛش فٗ يـخل حنظيٍٚذ

 : أَشطش ؽالرٛش ٔيظخرؼش حنوَٚـٍٛ  .2

  كًالص َظخفش نهكهٛش ٔكًالص طٕػٛش ؽالرٛش 

   حنظهش رٍٛ حنكهٛش ٔحنوَٚـٍٛ يٍ هالل ٔكيس يظخرؼش حنوَٚـٍٛ نهًشخٍكش فٗطفؼٛم  

 .(يهظمٛخص حنظٕظٛف –طيٍٚزٛش حلرَحيؾ حل -حنُئحص   )حنفؼخنٛخص حنًوظهفش رخنكهٛش يؼم 

نهكهٛش يٍ كٛغ ٔٓخثم حأليخٌ  حنلخنٙػًم ىٍحٓش نهٕػغ : حنٔاليش حنًُٓٛش ٔاىحٍس حألُيخص  .3

طشكٛم نـُش حنٔاليش ٔحنظلش حنًُٓٛش ٔكيس اىحٍس حألُيخص ٔحنكٕحٍع ٔحنًظٕفَس يٍ هالل 

: نيٍحٓش يخ طلظخؿّ حنكهٛش يٍ 

 يٛغ يَحفك حنكهٛشنؾ يظطهزخص حأليٍ ٔحنٔاليش. 

 فٗ يـخل اىحٍس حألُيخص ٔحنكٕحٍع نهفجخص حنًؼُٛش رخنكهٛش طٕػٛش َئحص  

. (حنطالد  –حإلىحٍٍٚٛ  –أػؼخء ْٛجش حنظيٍْٚ ٔحنٓٛجش حنًؼخَٔش )

  ًٍَٔٔٔٓخثم حنلًخٚش رخنكهٛشػهٗ أؿِٓس حإلؽفخء  حنئٍ٘حن .

 طَكٛذ أؿِٓس حإلٌَحٍ رخأليخكٍ حنًوظهفش رخنكهٛش .

 نًزخَٙ حنكهٛش ؽش حنطٕحٍة ٔحإلهالءم طليٚغ. 

 طيٍٚذ حنؼخيهٍٛ ٔطًُٛش يٓخٍحطٓى فٗ يـخل حنٔاليش ٔحنظلش حنًُٓٛش. 

 اػيحى ىنٛم حأليٍ ٔحنٔاليش. 

 طٕػٛك ًَخًؽ ُٓٛخٍْٕٚخص ألْى حألُيخص حنًلظًم كئػٓخ رظٍٕس يظكٍَس. 

 طليٚغ يُظٕيش يٛخِ حإلؽفخء رخنكهٛش. 



  

 كمية الهندسة –جامعة المنصورة                                                         
 مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                      

 

 

  

 

  

 

Tel (050)2245758                                                                                                        Fax (050)2244690                        
 

يـخل هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش يلخٍٔ هطش أَشطش كهٛش حنُٓيٓش فٙ  

2012/2013نهؼخو حنـخيؼٙ  

 طيٍٚذ ٔطؤْٛم–ٍٕٔ ػًم َئحص 

 

 :حنُئحص ٍٕٔٔ حنؼًم ٔحنظٕػٛش حنزٛجٛش: أٔوًال 
 

 يئشَحص حنُـخف حنفظَس حنِيُٛش حنًٔجٕل ػٍ حنظُفٌٛ يكخٌ حنظُفٌٛ حألَشطش

يهظمٗ "َئس ػٍ  -1

 "حهظٛخٍ حنكهٛخص 

 -كهٛش حنُٓيٓش

يـيٖ / ى.لخػش أ

 أرٕ ٍٚخٌ

ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

هييش حنًـظًغ 

 ٔطًُٛش حنزٛجش

 

2013يخٍّ   

(حألٔلحألٓزٕع )  

  ٍحنٔخىس كؼٍٕ ػيى كزَٛ ي

ٔكالء حنكهٛخص نشجٌٕ هييش 

ٔؽالد  حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش 

حنًيحٍّ حنؼخَٕٚش ٔييَٚ٘ 

حنًيحٍّ ٔػيى يٍ ييَٚ٘ 

 اىحٍحص ييَٚٚش حنظَرٛش ٔحنظؼهٛى

حنطذ "ٌ َئس ع -2

 "حنزيٚم 

 – كهٛش حنُٓيٓش

حنٔؼٛي / ى.لخػش أ

 ػخشٍٕ

  ٌٕٔكٛم حنكهٛش نشج

هييش حنًـظًغ 

 ٔطًُٛش حنزٛجش

 يلًي يَٓخل / ى.أ

ٔكٛم كهٛش حنظَرٛش 

حنَٚخػٛش نشجٌٕ 

هييش حنًـظًغ 

 ٔطًُٛش حنزٛجش

2013حرَٚم   

(حألٔلحألٓزٕع )  

 ػيى كزَٛ يٍ حنؼخيهٍٛ كغ ٍٔ

 رخنكهٛش

 ػَ طـخٔد يهلٕظ رٍٛ حنًلخ

ٔحنٔخىس حنلؼٍٕ يٍ هالل 

 كٕحٍ يفظٕف

يهظمٗ "َئس ػٍ -3

كهٛش حنُٓيٓش  هَٚـٙ

هالل حنؼشَ ُٕٓحص 

 " حنًخػٛش

 كهٛش حنُٓيٓش

ٍشخى / ى.لخػش أ

 حنزيٍحٖٔ

ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

هييش حنًـظًغ 

 ٔطًُٛش حنزٛجش

 

2013حرَٚم   

(حنؼخَٙحألٓزٕع )   

  ٍحنٔخىس  كؼٍٕ ػيى كزَٛ ي

 حنكهٛش هَٚـٙ

  ٍيفظٕف كٕل أْى حنًؼٕلخص كٕح

حنظٗ طٕحؿّ حنوَٚـٍٛ فٗ ٕٓق 

حنؼًم ٔٔػغ طٕطٛخص نظالفٛٓخ 

 ئظمزالًال 

ٍكهش  "َئس ػٍ -4

 "حنؼخثهش حنًميٓش

 كهٛش حنُٓيٓش

حنٔؼٛي / ى.لخػش أ

 ػخشٍٕ

  ٌٕٔكٛم حنكهٛش نشج

هييش حنًـظًغ 

 ٔطًُٛش حنزٛجش

 حنٔٛي ػزي / ى.أ

 حنَٕٓل

2013حرَٚم   

(حألٓزٕع حنَحرغ)   

 أكٛي ػهٗ ٔكيس حنظف حنض

 حنٕؽُٙ

  طُشٛؾ ٔحٓظليحع أًَخؽ ٓٛخكٛش

  ؿيٚيس

حنوييش "َئس ػٍ  -5

 "حنؼخيش

 كهٛش حنُٓيٓش

حنٔؼٛي / ى.لخػش أ

 ػخشٍٕ

  ٌٕٔكٛم حنكهٛش نشج

هييش حنًـظًغ 

 ٔطًُٛش حنزٛجش

  ييَٚ اىحٍس حنوييش

 حنؼخيش رخنيلٓهٛش

2013يخٕٚ   

(حألٔلحألٓزٕع )  

حنطالد كؼٍٕ ػيى كزَٛ يٍ 

حنؼخيهٍٛ نهظؼَٚف رًفٕٓو ٔ

حنوييش حنؼخيش ٔيَىٔىْخ  ػهٗ 

 ئظٕٖ حنفَى ٔحنًـظًغ

حإلهالء "ىٍٔس  -6

 "حٜيٍ نهًُشآص

 كهٛش حنُٓيٓش

حنٔؼٛي / ى.لخػش أ

 ػخشٍٕ

ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ  •

هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش 

 حنزٛجش

ييَٚ ٔكيس اىحٍس  •

 حألُيخص ٔحنكٕحٍع

 2013يخٕٚ 

 (حألٓزٕع حنؼخَٙ) 

 ٍٚذ حنـٛي نفَٚك حنظي

حنٔاليش ٔحنظلش 

 حنًُٓٛش ٔأفَحى حأليٍ

  ُٚخىس حنٕػٗ ربؿَحءحص

 حأليٍ ٔحنٔاليش
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طئَٚ "ػٍ  َئس -7

 "حنًوهفخص حنظُخػٛش

 كهٛش حنُٓيٓش

حنٔؼٛي / ى.لخػش أ

 ػخشٍٕ

  ٌٕٔكٛم حنكهٛش نشج

هييش حنًـظًغ 

 ٔطًُٛش حنزٛجش

 حنٔٛي ػزي / ى.أ

 حنَٕٓل

 

2013يخٕٚ   

(حنؼخنغحألٓزٕع )  

 ٍحنٔخىس كؼٍٕ ػيى كزَٛ ي 

أػؼخء ْٛجش حنظيٍْٚ ٔحنطالد 

 ٔيًؼهٙ حنشَكخص حنظُخػٛش

 ٙحنلي يٍ حنظهٕع حنزٛج 

  َٚٔحنؼخثي حولظظخى٘ يٍ طي

 حنًوهفخص حنظُخػٛش

أمراض "ندوة عن  -8
الدم وأهمية التبرع 

 "بالدم

 كهٛش حنُٓيٓش

حنٔؼٛي / ى.لخػش أ

 ػخشٍٕ

ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ  •

ٔطًُٛش هييش حنًـظًغ 

 حنزٛجش

ييَٚ ٔكيس اىحٍس  •

 حألُيخص ٔحنكٕحٍع

2013يخٕٚ   

(حألٓزٕع حنَحرغ)   

  ٍكؼٍٕ ػيى كزَٛ ي

 حنطالد ٔحنؼخيهٍٛ 

  َٖشَ حنٕػٙ حنظلٙ ني

 حنطالد ٔحنؼخيهٍٛ

اَظخؽ "َئس ػٍ -9 

حنغخُ حنطزٛؼٙ يٍ 

يٛخِ حنظَف 

 "حنظلٙ

 كهٛش حنُٓيٓش

حنٔؼٛي / ى.لخػش أ

 ػخشٍٕ

ٌٔ ٔكٛم حنكهٛش نشت •

هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش 

 حنزٛجش

 لٔى حألشغخل حنؼخيش  •

 (يلَو فئحى/ ى)     

 َٕٕٛٚ2013 

 (حألٔلحألٓزٕع )

  كؼٍٕ ػيى كزَٛ يٍ حنطالد

ٔشَكخص حنًٛخِ ٔحنظَف 

 حنظلٙ ٔشَكخص اَظخؽ حنغخُ

 ٍٕحنظغٌٚش حنَحؿؼش يٍ حنلؼ 
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: حنزَحيؾ حنظيٍٚزٛش: ػخَٛخًال 

 

 س حنظيٍٚذ نهفجخص حنًؼُٛش رخنكهٛشحإلؿَحءحص حنالُيش نٕػغ هؾ

( حنطالد ٔ حنوَٚـٌٕ  –حإلىحٍٍٚٛ  –أػؼخء ْٛجش حنظيٍْٚ ٔحنٓٛجش حنًؼخَٔش  -لٛخىحص أكخىًٚٛش ) 

تْفٍش لبعذح ثٍبًبد للجشاهح التذسٌجٍخ ألعضبء ٍُئخ التذسٌس ّالٍِئخ الوعبًّخ ّكزلك  -1

 0 2012/2013اإلداسٌٍي ثبلكلٍخ حتى ًِبٌخ العبم 

الوعول  –التى تمذم ثشاهح تذسٌجٍخ داخل الكلٍخ ّالدبهعخ هثل هعبهل الحبسجبد ثبلكلٍخ الدِبد  -2

هشكض  –التٌظٍن ّاإلداسح ثبلدبهعخ  –الذّساد الومذهخ هي األلسبم العلوٍخ   –االفتشاضً

 0 الدبهعًتطٌْش األداء 

ّالٍِئخ هخبطجخ األلسبم العلوٍخ لتعجئخ ًوْرج سغجبد الذّساد ألعضبء ٍُئخ التذسٌس  -3

 0الوعبًّخ هي الجشاهح الومذهخ 

 0 هخبطجخ الدِبص اإلداسي ثبلكلٍخ لوعشفخ احتٍبخبتَ هي الذّساد التذسٌجٍخ -4

حصش ثأسوبء الذّساد التً ٌتن التذسٌت علٍِب ّهعشفخ عذد ّأسوبء السبدح العبهلٍي ثبلدِبص  -5

 .اإلداسي لكل دّسح

 .ّضع آلٍخ للجذء فى تٌفٍز ُزٍ الجشاهح التذسٌجٍخ  -6

 0ثبلٌسجخ للطالة ٌتن عول اإلعالى عي الذّساد الوتبحخ ثبلكلٍخ ّكزلك ثبأللسبم العلوٍخ  -7

للطالة الخشٌدٍي ٌتن هخبطجتِن عي طشٌك ساثطخ الخشٌدٍي ثبلجشٌذ االلكتشًًّ عي  -8

  0الذّساد الوتبحخ ثبلكلٍخ ّثبأللسبم العلوٍخ 

 (ق همتشذ الخطخ التذسٌجٍخ هشف) التذسٌجٍخ طجمب للخطْاد السبثمخ  الخطخّضع همتشذ  -9
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ؽش حنظيٍٚذ نهفجخص حنًؼُٛش ركهٛش حنُٓيٓشم  

(حنطالد ٔحنوَٚـٌٕ -حإلىحٍٍٚٛ   –أػؼخء ْٛجش حنظيٍْٚ ٔحنٓٛجش حنًؼخَٔش  –لٛخىحص أكخىًٚٛش )  

 

 حنفجش حنًٔظٓيفش و
حنـٓش حنًٔجٕنش ػٍ حنزَحيؾ 

 حنظيٍٚزٛش
 يئشَحص حنُـخف

1 

 حنمٛخىحص حألكخىًٚٛش

ٍثْٛ  –ٔكٛم  –ى ػًٙ)

 (لٔى

 ٗيَكِ ططَٕٚ حألىحء حنـخيؼ 

  ػًٛي حنكهٛش)كؼٍٕ حنٔخىس-

ٍإٓخء  –ٔكالء حنكهٛش 

 (حأللٔخو

 ٍٚحنظغٌٚش حنَحؿؼش يٍ حنًٔظفٛي 

2 
أػؼخء ْٛجش حنظيٍْٚ 

 ٔحنٓٛجش حنًؼخَٔش

  حنـخيؼٙيَكِ ططَٕٚ حألىحء 

 ٗحنًؼًم حإلفظَحػ 

  طيٍٚذ ػيى كزَٛ يٍ حنٔخىس

ّ أػؼخء ْٛجش حنظيٍ٘

 ٔحنٓٛجش حنًؼخَٔش

 ٍٚحنظغٌٚش حنَحؿؼش يٍ حنًٔظفٛي 

 حإلىحٍٍٚٛ 3

  يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ هييش

 حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش

 ٔكيس ػًخٌ حنـٕىس 

 

  ٍٛطيٍٚذ ػيى كزَٛ يٍ حنًٕظف

 ٔحإلىحٍٍٚٛ رخنكهٛش

 ٍٚحنظغٌٚش حنَحؿؼش يٍ حنًٔظفٛي 

 حإلىحٍٚش نيٖ صُٚخىس حنًٓخٍح 

 حإلىحٍٍٚٛ

 نوَٚـٌٕحنطالد ٔح 4

 ٗحنًؼًم حإلفظَحػ 

 يؼخيم حنلخٓزخص رخنكهٛش 

  ِٔكيس حنظيٍٚذ حنظخرؼش نًَك

 حنوييخص حنفُٛش ٔحنًؼًهٛش

  كؼٍٕ ػيى كزَٛ يٍ حنطالد

 نئٍحصحٔهَٚـٕ حنكهٛش نٌِٓ 

 ٍٚحنظغٌٚش حنَحؿؼش يٍ حنًٔظفٛي 
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حنًمييش  ٔح (ٍثْٛ لٔى –كٛم ٔ –ػًٛي كهٛش )حنزَحيؾ حنظيٍٚزٛش حنوخطش رخنمٛخىحص حألكخىًٚٛش 2-1

 :-ػهٛٓخ يٍ هالل حنًٕلغٔحنظٔـٛم ٔحنظٗ ًٚكٍ حإلؽالع  يَكِ ططَٕٚ حألىحء حنـخيؼٗ رخنـخيؼشيٍ 

http://udc.mans.edu.eg 

 

حنمٛخىس ٔحإلىحٍس  
 

Management and 

Leadership 

 اإلستراتيجيالتخطيط  -1
Strategic Planning 

 اإلدارة الجامعية -2
University Administration 

الجوانب المالية والقانونية فى األعمال  -3
 الجامعية

Legal and Financial Aspects in 
University  Environment 

  واالجتماعاتإدارة الوقت  -4
Managing Time and Meeting 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حنوخطش رؤػؼخء ْٛجش حنظيٍْٚ ٔحنٓٛجش حنًؼخَٔش   ٚشحنظيٍٚذحنزَحيؾ  2 -2

  ٍػهٛٓخ  حوؽالعًٚكٍ  ٔحنظٙرخنـخيؼش  حنـخيؼٙ حألىحءيَكِ ططَٕٚ حنزَحيؾ حنًمييش ي

: ٔحنظٔـٛم يٍ هالل حنًٕلغ

http://udc.mans.edu.eg 
 

 بيالتدريموضوعات المجال  الجدارات التدريبية م

http://udc.mans.edu.eg/
http://udc.mans.edu.eg/
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 التعميم والتدريس 1
Education And Teaching 

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس
Use Of Technology in Teaching 

 نظام الساعات المعتمدة -2
The  Credit Hour System 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب -3
Exams And Student Evaluation Systems  

 لعممية التعميميةمعايير الجودة في ا -4
Quality Standards In The Education Process 

 البحث العممي 2
Scientific Research 

 النشر الدولي لمبحوث العممية -1
International Publishing Of Scientific 

Research 
 إدارة الفريق البحثي  -2

Managing Research Funds 

 البحوثإعداد المشروعات التنافسية لتمويل  -3
Competing For Research Funds 

 أخالقيات البحث العممي -4
Research Ethics 

 

3 
 االتصال والسموك والتعامل مع المجموعات

Group Communication And 

Interaction 

 مهارات االتصال فى أنماط التعميم المختمفة -1
Communication Skills  

 العرض الفعال -2
Effective Presentation 

 تنظيم المؤتمرات العممية -3
Conference Organization 

 المهنة تسموكيا -4
University Code Of Ethics 

 
 :بالكمية لمجهاز اإلداريلبرامج التدريبية ا:ثالًث 

رخنكهٛش نظليٚي حكظٛخؿخطّ حنفؼهٛش يٍ حنئٍحص حنظيٍٚزٛش طلٍٔٛ  حإلىحٍ٘طى يوخؽزش حنٔخىس حإلىحٍٍٚٛ رخنـٓخُ 

رخنوطش حنظيٍٚزٛش نهـٓخُ  طفظٛهٙػَع  ٚهَٙٔٓػش حألىحء ٔفًٛخ  ٔحإلطمخٌَٔٚ أىحثٓى يٍ كٛغ حنيلش ٔطؾ

:-حإلىحٍ٘ رخنكهٛش   

 كظَ طفظٛهٙ رخنئٍحص حنظيٍٚزٛش نهٔخىس حإلىحٍٍٚٛ رخنكهٛش 
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 حنئٍحص حنظٗ ٚلظخؽ انٛٓخ حنيٍؿش حنٕظٛفٛش حنمٔى/ حإلىحٍس  حوٓى و

1 
 ػخىل يظطفٗ ارَحْٛى ػزي

 حنٓخىٖ
 فُٗ طٛخَش ػخنغ حنُٓيٓش حنًٛكخَٛكٛش

 نغش اَـهِٛٚش -1

2- ICDL 

2 
ٔنٛي يُظٍٕ حنزخُ 

 حنطُطخٖٔ
 حنؼخَٛش حنُٓيٓش حإلَشخثٛش

أٖ ىٍٔس طفٛي فٗ يـخل حنظَرش 

 ٔحألٓخٓخص

  حنُٓيٓش حنًيَٛش ٍحَٛخ ارَحْٛى يلًي يلًي 3
1- ICDL 

2- AUTOCAD 

 ئَِ يلًي ػهٗ ػزي حنغُٗ 4
كٛم حنكهٛش يكظذ ٔ

 نهيٍحٓخص حنؼهٛخ ٔحنزلٕع
 

1- DATABASE 

2- PC MAINTENANCE 

5 
حنشًٛخء يلًي ػزي حنؼهٛى 

 ارَحْٛى حنؼيل
  ٔكيس حنظيٍٚذ

 طًُٛش رشَٚش -1

 ٓكَطخٍٚش -2

 نغش -3

 فٕطٕشٕد -4

5- ICDL 

6 
يلًي ارَحْٛى ارَحْٛى 

 ئُٗ
  حإلىحٍس حنمخََٕٛش

 طًُٛش فٗ حنميٍحص حإلىحٍٚش -1

 كخٓذ حٜنٗحل -2

  حنزلٕع ٔحنًـهش حنؼهًٛش يٓخ ػزي حنلًٛي حنزَٕٔٛٗ 7
 نغش اَـهِٛٚش -1

 َض -2

8 
ػِس حنٔٛي ػزي حنَحُق 

 ٓخنى
  اىحٍس حنًؼخيم

 ٓكَطخٍٚش -1

2- WINDOWS 

3- WORD 

  اىحٍس حنًؼخيم يلًي ٚلٛٗ يلًي رئٖ 9

 حنٔاليش ٔحنظلش حنًُٓٛش -1

 ىٍٔس فٗ حنًؼخيم -2

3- PhotoShop  

  اىحٍس حنًؼخيم ػزَٛ طخنق حنطٕهٗ 10
 كٛفٛش اىحٍس حنٕلض -1

 طًُٛش يٓخٍحص حنؼخيهٍٛ ٔاػيحى حنمخىس -2

 حنًـهش حنؼهًٛش ٔحنزلٕع ٍحَٛخ فئحى َظَ ُٚيحٌ 11
أهظخثٙ شجٌٕ 

 اىحٍٚش ػخٌ 

 طظًٛى يٕحلغ -1

2- Photoshop 

 حنظٍٕٚيحص ػخىل ػزيِ إٔٚد 12
ريٍؿش ييَٚ " كزَٛ 

 "ػخو
 حنؼٓي ٔحنًوخٌُ ىٍٔس طوض

 ىٍٔس طوض حنؼٓي ٔحنًوخٌُ حألٔنٗ حنظٍٕٚيحص اَؼخو ُكٗ يُظٍٕ 13

 ىٍٔس طوض حنؼٓي ٔحنًوخٌُ حنؼخنؼش حنظٍٕٚيحص أيَٛس يلفٕظ حنٔٛي طٛخو 14

 حألٔنٗ حنظٍٕٚيحص كخطى يظطفٗ حنزُخ 15
 ىٍٔس فٗ َمم حنؼٓيس يٍ يٕظف انٗ يٕظف -1

 حٌُىٍٔس فٗ حنظكٍٓٛ ٔحوٍطـخع نهًن -2

  حنظٍٕٚيحص ْخَٗ أكًي أكًي حنغِحنٗ 16
 ىٍٔس يظمييش فٗ يـخل حنًشظَٚخص -1

 ىٍٔس فٗ حنلخٓذ حٜنٗ  -2

  حنظٍٕٚيحص شَٚٓخٌ ٓهطخٌ ؽهزّ يلًي 17
 ىٍٔس يظمييش فٗ حنلخٓذ -1

 ىٍٔس فٗ حنًشظَٚخص -2

18 
طخيَ كٍٔٛ يلًي كٍٔٛ 

 يوهٕف
 يـخل حنًشظَٚخصىٍٔس يظمييش فٗ  حنؼخنؼش حنظوظظٛش حنظٍٕٚيحص

 Power Point -1 حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ أًٍٚ طزَٖ ٍؿذ ههف 19
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2- Excel 

 حنؼخنؼش حنظوظظٛش حنيٍحٓخص حنؼهٛخ ًٓخف يلًٕى ػزي حنغُٗ 20
 ىٍٔس هخطش رخنيٍحٓخص حنؼهٛخ -1

 نغش -2

  حنيٍحٓخص حنؼهٛخ أيَٛس َْٕٚ كٍٔٛ أكًي 21
 نغش -1

2- Power point 

22 
حنيٍٚ يلًٕى  ئَس ػالء

 يلًي
 حنيٍحٓخص حنؼهٛخ

أهظخثٗ شجٌٕ 

 اىحٍٚش

 ىٍٔس هخطش رخنيٍحٓخص حنؼهٛخ -1

 نغش -2

 ييَٚ ػخو حنيٍحٓخص حنؼهٛخ طفخء كُفٗ َظَ 23

ىٍٔس نغش هخطش رًظطهلخص  -1

 حنيٍحٓخص حنؼهٛخ

2- Power point 

3- Excel 

24 
ْٕٚيح إٍَٔ ػزي حنغُٗ 

 حًٓخػٛم
 حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ

 كخٓذ آنٗ -1

 نغش -2

 حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ َٕحل كٍُٔٛ كٍٔ 25

 نغش -1

2- Powe Point 

3- Excel 

 حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ يخؿيس ٍٚخع يظطفٗ 26

 نغش -1

2- Power Point 

3- Excel 

 يٓخٍحص فٗ يـخل حإلىحٍس حإلشَحفٛش حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ فخؽًش حنٔٛي حنًُٛالٖٔ 27

 كزَٛ أهظخثٗ حنًؼخشخص يلًي فئحىأيخل  28
 كخٓذ آنٗ -1

 طًُٛش يٕحٍى رشَٚش -2

 أٔنٗ يكظزٛش حنًؼخشخص ارَحْٛى أكًي أكًي رئٖ 29

 طًُٛش يٕحٍى رشَٚش -1

 حٓظلمخلخص -2

 شجٌٕ اىحٍٚش -3

  حنًؼخشخص ػخٚيِ فئحى يلًي حنوٕنٗ 30

 طًُٛش يٕحٍى رشَٚش -1

 ؿٕىس -2

 كخٓذ آنٗ -3

  حنًؼخشخص هللا طٕكٛي ٔنٛي يلًي ػزي 31

 شجٌٕ اىحٍٚش -1

 كخٓذ آنٗ  -2

 طلٍٔٛ حألىحء حنٕظٛفٗ -3

  حنًؼخشخص حنشًٛخء ػزي حنلًٛي ًْخو 32

 طًُٛش رشَٚش  -1

 ؿٕىس -2

 

 حٓظلمخلخص كخىٍ هخص حِْٚٚ كَو يٛوخثٛم 33
كزَٛ أهظخثٗ شجٌٕ 

 يخنٛش

1- Word 

2- excel 

 حنؼخنؼش ص كخىٍ هخصحٓظلمخلخ ػخىل ػهٗ ػهٗ ٍُٚ حنؼخريٍٚ 34
1- ICDL 

 يٓخٍحص يظوظظش فٗ حنًلخٓزش ٔحنًَحؿؼش -2

 أهظخثٗ يخنٛش ػخٌ حٓظلمخلخص كخىٍ هخص ػًخى حنٔٛي ػزي حنْٕخد 35

1- ICDL 

يٓخٍحص يظوظظش فٗ حنًلخٓزش  -2

 ٔحنًَحؿؼش

 ICDL  حٓظلمخلخص كخىٍ هخص كًَٚش أكًي كٍٔٛ 36

 Word -1 أهظخثٗ يخنٛش أٔل لخص كخىٍ هخصحٓظلمخيخؿيس حنٔٛي يلًي أرٕ  37
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 excel -2 كٍٔٛ

 Word حنؼخَٛش حنظوظظٛش شجٌٕ حنؼخيهٍٛ َزٛم كٍٔ طخنق حنَٔٔؿٗ 38

 حنؼخنؼش يكظزٛش شجٌٕ حنؼخيهٍٛ ػهٗ ػزي حنلًٛي حنًظَٖ 39

 حنـٕىس حنشخيهش -1

2- Word 

 أٓخنٛذ كظخرش حنمَحٍحص -3

 ICDL حنؼخنؼش حنظوظظٛش شجٌٕ حنؼخيهٍٛ ٓخٍس يلًي ػهٗ ػزي حنغُٗ 40

  شجٌٕ حنؼخيهٍٛ اًٚخٌ يلًي طٕكم 41

 طًُٛش يٓخٍحص حنؼخيهٍٛ -1

 حنـٕىس حنشخيهش -2

 اىهخل حنزٛخَخص ػٗ حنفخٍٔق -3

  شجٌٕ حنؼخيهٍٛ ٍشخ شٕلٗ كُخ ىّٔ 42
1- ICDL 

 ٓكَطخٍٚش -2

 كزَٛ أهظخثٍٛٛ  شجٌٕ حنطالد  يُخل ػزي حنًُؼى حنًُخٖٔ 43

 رشَٚش طًُٛش يٕحٍى -1

طًُٛش يٓخٍحص حنؼخيهٍٛ فٗ شجٌٕ  -2

 حنطالد

 طًُٛش يٓخٍحص حنؼخيهٍٛ فٗ شجٌٕ حنطالد حنؼخَٛش شجٌٕ حنطالد  ٓؼي أكًي ػؼًخٌ حنِلَى 44

 طًُٛش يٓخٍحص حنؼخيهٍٛ فٗ شجٌٕ حنطالد حنؼخَٛش شجٌٕ حنطالد  ػالء ارَحْٛى ٓٛي أكًي 45

 كخٓذ آنٗ ٔنٗحأل شجٌٕ حنطالد  ٓلَ ػزي هللا ٓٛي أكًي 46

  شجٌٕ حنطالد  اًٚخٌ حنٔٛي يلًي حنٔٛي 47

 كخٓذ آنٗ -1

طًُٛش يٓخٍحص فٗ يـخل شجٌٕ  -2

 حنطالد

  شجٌٕ حنطالد  ْيٖ حنٔٛي حنُمٛطٗ 48

 كخٓذ آنٗ -1

طًُٛش يٓخٍحص فٗ يـخل شجٌٕ  -2

 حنطالد

 ىٍٔس فٗ طًُٛش شجٌٕ حنطالد حنؼخنؼش شجٌٕ حنطالد  شًٛخ ػطخ ٓؼي ؿخى 49

 ىٍٔس فٗ طًُٛش شجٌٕ حنطالد حألٔنٗ شجٌٕ حنطالد  كًَٚش ارَحْٛى يلًي ههٛم  50

 ىٍٔس فٗ طًُٛش شجٌٕ حنطالد  شجٌٕ حنطالد  ػخىل ارَحْٛى ػزيِ يٕٓٗ 51

 كخٓذ آنٗ  شجٌٕ حنطالد  ٓٓخو يلًي فًٓٗ 52

 كخٓذ آنٗ كزَٛ فٍُٛٛ حنًوخٌُ أكًي كخيي ْالل 53

هخٌُحنى ؿٛٓخٌ فخٍٔق حنًَٓٗ 54   
 كخٓذ آنٗ  -1

 ٓاليش ٔطلش يُٓٛش -2

 ٓاليش ٔطلش يُٓٛش  حنًوخٌُ اُٚخّ ػهٗ ْـخو 55

 طًُٛش يٓخٍحص فٗ يـخل حنًوخٌُ حنؼخنؼش حنٍٕٕ ػِس يلًي ػًَ 56

 طًُٛش يٓخٍحص فٗ يـخل ٍػخٚش حنطالد كزَٛ أهظخثٍٛٛ ٍػخٚش حنطالد ُُٚذ ػزي حنٓخىٖ ػزي حنؼِِٚ 57

 حنؼخنؼش ٍػخٚش حنطالد نوَٛأكًي حنٔٛي أرٕ ح 58
 اػيحى يشَف ٍٚخػٗ -1

 كٛفٛش حنظؼخيم يغ حنطالد -2

 ICDL حألٔنٗ ٍػخٚش حنطالد يَُٛس شفٛك إٔٚد 59

  ٍػخٚش حنطالد يلًٕى ؽهؼض فًٓٗ 60

 طًُٛش رشَٚش -1

2- ACCESS 

 نغش -3

 ػخٚش حنطالدطًُٛش يٓخٍحص فٗ يـخل ٍ كزَٛ أهظخثٍٛٛ ٍػخٚش حنطالد كًخل يظطفٗ ارَحْٛى 61
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  ٍػخٚش حنطالد ٓخنٗ حنٔٛي يلًي حنٔٛي 62

1- WORD 

2-ACCESS 

 نغش -3

 WORD  ٍػخٚش حنطالد شَٚف حنلُٔٛٗ فَكخص 63

 (ييَٚ ػخو ) حألٔنٗ  ٍػخٚش حنطالد ػخؽف فخٍّ فًٓٙ 64

 كخٓذ آنٗ -1

ىٍٔس فٗ حنًـخل حنًلخٓزٙ  -2

 ٔحنًوَِٗ

65 
يلًٕى ارَحْٛى يظطفٗ 

 ريٍ
دٍػخٚش حنطال   

 كخٓذ آنٗ -1

 ىٍٔس فٗ يـخل ٍػخٚش حنطالد -2

 ICDL ييَٚ ػخو حنًكظزش اٚفٌٕ كخيم آلخق 66

 ICDL حنؼخنؼش حنًكظزش يٛخىس يلًٕى أكًي  67

 ICDL حنَحرؼش حنًكظزش شًٛخء هَٖٛ يظٕنٗ 68

 ICDL  حنًكظزش حنيٕٓلٗ وأشـخٌ ارَحْٙ 69

70 
يلًٕى يلًي يلًي 

 حنًٕؿٗ
 هظظٛشحألٔنٗ ص حنًكظزش

طًُٛش اىحٍٚش -1  

اػيحى حنمخىس -2  

 ICDL حنؼخنؼش حنًكظزش ٍكخد ٓؼي حنشخًنٗ 71

 ICDL حنؼخنؼش حنًكظزش شًٛخء ارَحْٛى حنلُٔٛٗ 72

 ICDL  حنًكظزش ػهٗ يلًٕى ػزي حنـٕحى 73

 ىٍٔحص هخطش رخنوُِٚش حألٔنٗ حنوُِٚش َٕحل ئؼي أكًي 74

 ىٍٔحص هخطش رخنوُِٚش نؼشحنؼخ حنوُِٚش َٛفٍٛ َخؿٗ أكًي كٍٔ 75

 ىٍٔحص هخطش رخنوُِٚش ييَٚ ػخو حنوُِٚش ػِس حنزخُ ؿخى 76

 ىٍٔحص هخطش رخنوُِٚش حألٔنٗ حنوُِٚش َـٕٖ أرٕ حنفظٕف ىحٔٔى 77

 ىٍٔس اشَحفٛش فٗ شجٌٕ حنظؼهٛى ٔحنطالد ييَٚ ػخو حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص ٔفخء ركَ يلًي حنـًم 78

حٓش ٔحويظلخَخصحنيٍ طخؽ ٓزق كٍٔٛ ههٛم 79  حألٔنٗ 

طًُٛش يٓخٍحص فٗ شجٌٕ حنظؼهٛى  -1

 ٔحنطالد

ىٍٔس اشَحفٛش فٗ يـخل شجٌٕ حنظؼهٛى  -2

 ٔحنطالد

 طًُٛش يٓخٍحص فٗ شجٌٕ حنظؼهٛى ٔحنطالد حنؼخنؼش حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص ٔوء يظطفٗ ارَحْٛى 80

 فٗ شجٌٕ حنظؼهٛى ٔحنطالدطًُٛش يٓخٍحص   حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص ٍٚٓخو ًَٓٛ فظلٗ حنِكٗ 81

 طًُٛش يٓخٍحص فٗ شجٌٕ حنظؼهٛى ٔحنطالد  حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص ْزش هللا طزَ٘ حنُخى٘ 82

 طًُٛش يٓخٍحص فٗ شجٌٕ حنظؼهٛى ٔحنطالد حنؼخنؼش حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص كَٚى شٕلٙ ٓؼي حنٔؼٛي 83

 حص فٗ شجٌٕ حنظؼهٛى ٔحنطالدطًُٛش يٓخٍ  حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص ٍحَٛخ كخفع فَٚي حنْٕٛيٖ 84

 طًُٛش يٓخٍحص فٗ شجٌٕ حنظؼهٛى ٔحنطالد حنؼخنؼش حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص فُٕ٘ يلًٕى يلًي  85

 نغش حنؼخَٛش ٔكيس ػًخٌ حنـٕىس ٍػخ يلًي شظخ حنمًخٕ 86

 حنؼخنؼش  ٔكيس ػًخٌ حنـٕىس ٔوء ٍفؼض ٍشخى ػٕع 87
1-ICDL 

 نغش -2

 IT -1 حنؼخنؼش نٕكيس حنلٔخرٛشح شًٛخء يلًٕى ػزي حنغُٗ 88
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2- ICDL 

 حألٔنٗ حنٕكيس حنلٔخرٛش ػفخف ػزي حنَكٛى ػهٗ 89

1- WORD 

2- EXCEL 

3- NET 

90 
َـٕٖ ارَحْٛى ػزي حنُزٙ 

 هفخؿٙ
 ييَٚ ػخو حنٕكيس حنلٔخرٛش

1- WORD 

2- EXCEL 

3- NET 

 نغش اَـهِٛٚش ييَٚ ػخو اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ يلخٍٓ حنزخُ ؿخى 91

 حألٔنٗ اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ ًٓخكش كخيم ػزي حنٓخى٘ 92

 نغش -1

 كخٓذ آنٗ -2

 يـخل حإلىحٍس حإلشَحفٛش -3

 حنؼخنؼش اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ ُُٚذ كٍٔٛ يلًي أرُٕٚي 93

 طًُٛش يٓخٍحص فٗ طؼهٛى حنطالد -1

 نغش -2

 كخٓذ آنٗ -3

  اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ ئَس َـٛذ يلًي ىحٔٔى 94
 نغش  -1

 كخٓذ آنٗ -2

 حألٔنٗ اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ َٓهش يلًي غخُ٘ 95

 نغش -1

 كخٓذ آنٗ -2

 يـخل حإلىحٍس حإلشَحفٛش -3

 رََخيؾ حنمٛي ٔحنلفع حألٔنٗ حنمٛي ٔحنلفع ُْخء أكًي يلًي حنزيٍحٖٔ 96

 رََخيؾ حنمٛي ٔحنلفع  حنمٛي ٔحنلفع ًَٓ ًَٓٛ حنغَٚذ 97

 رََخيؾ حنمٛي ٔحنلفع  حنمٛي ٔحنلفع َٛفٍٛ َخؿٗ ػزي حنٔالو 98

 رََخيؾ حنمٛي ٔحنلفع حنَحرؼش حنمٛي ٔحنلفع كَٚى ٓؼي ػزي حنؼِِٚ 99

 رََخيؾ حنمٛي ٔحنلفع حألٔنٗ حنمٛي ٔحنلفع ريٍ يلًي نطفٙ يَحى 100

 ييَٚ ػخو حنُٓيٓش حنًؼًخٍٚش كًٛيس يلًي حنـًخل 101

1- word 

2- Excel 

3- NET 

  حنُٓيٓش حنًؼًخٍٚش حنشُخٔ٘ َيٖ حنٔٛي يلًي 102

1- word 

2- Excel 

3- NET 

 حنؼخنؼش اَظخؽ نزُٗ ٍيؼخٌ حنٔٛي 103

1- word 

2- Excel 

3- NET 

 نغش -4

 WORD حنيٍؿش حألٔنٗ حٓظلمخلخص كخىٍ ػخو فظلٛش حنٔٛي يلًي 104

 ىٍٔس فٗ حنًلخٓزش حنلكٕيٛش  حٓظلمخلخص كخىٍ ػخو يلًي ػزي حنؼِِٚ ػهٗ 105

 ىٍٔس فٗ حنًلخٓزش حنلكٕيٛش  حٓظلمخلخص كخىٍ ػخو كٔخٌ أرٕ حنفظٕف حنزُخا 106

 WORD  حٓظلمخلخص كخىٍ ػخو أيخَٗ يلًي حنـًم 107

 ىٍٔس فٗ حنًلخٓزش حنلكٕيٛش  حٓظلمخلخص كخىٍ ػخو أيُٛش ػزيِ حنظؼٛي٘ 108

 حنيهٕل ػهٗ َظخو حنفخٍٔق -1 يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ  ػهٗ أكًي ػهٗ حنليٚيٖ 109
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هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش 

 رٛجشحل

 (حنًـخنْ حنًظوظظش ) 

2- Photo Shop  

 نغش اَـهِٛٚش -3

 طًُٛش رشَٚش -4

 حنـٕىس -5

 ىٍٔس فٗ حنًكخطذ حنَثٛٔٛش -6

 يُٗ ػهٗ ارَحْٛى حنلؼَٖ 110

يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش 

 حنزٛجش

 

حنيهٕل ػهٗ  َظخو حنفخٍٔق  -1

 (يظوظظش حنًـخنْ حل)

2- Photo Shop  

 نغش اَـهِٛٚش -3

 طًُٛش رشَٚش -4

 حنـٕىس -5

6- ICDL 

 ىٍٔس فٗ حنًكخطذ حنَثٛٔٛش -7

111 
َـالء فظلٗ يلًي ػزي 

 حنٓخىٖ
  يكظذ حنًيَٚ حنؼخو

 ىٍٔس فٗ حنًكخطذ حنَثٛٔٛش -1

 ٓكَطخٍٚش -2

3- ICDL  

  يكظذ حنًيَٚ حنؼخو ُُٚذ ػزي حنْٕخد حنيٚذ 112

 ٖ حنًكخطذ حنَثٛٔٛشىٍٔس ف -1

 ٓكَطخٍٚش -2

3- ICDL  

113 
كهًٗ ػزي هللا كٍٔ ػزي 

 هللا
 ICDL حنيٍؿش حنؼخنؼش حنُٓيٓش حإلَشخثٛش

 ICDL  حنُٓيٓش حإلَشخثٛش اًٚخٌ ٓؼي أرٕ ُٚي 114
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حإلىحٍ٘رخنئٍحص حنظيٍٚزٛش نهـٓخُ  َٕػٛش اكظخثٛش  
 

 

حإلىحٍس حنظخرغ نٓخ/ حنمٔى  حٓى حنًٕظف و ىٍؿش حنٕظٛفٛشحل   حٓى حنئٍس 

1 
 حٓظلمخلخص كخىٍ هخص حِْٚٚ كَو يٛوخثٛم

كزَٛ أهظخثٗ شجٌٕ 

 يخنٛش

WORD 

يخؿيس حنٔٛي يلًي أرٕ  2

 كٍٔٛ
 أهظخثٙ يخنٛش أٔنٗ حٓظلمخلخص كخىٍ هخص

 حنؼخَٛش حنظوظظٛش شجٌٕ حنؼخيهٍٛ َزٛم كٍٔ طخنق حنَٔٔؿٗ 3

 حنؼخنؼش يكظزٛش شجٌٕ حنؼخيهٍٛ ػهٗ ػزي حنلًٛي حنًظَٖ 4

  ٍػخٚش حنطالد ٓخنٗ حنٔٛي يلًي حنٔٛي 5

  ٍػخٚش حنطالد شَٚف حنلُٔٛٗ فَكخص 6

 حألٔنٗ حنٕكيس حنلٔخرٛش ػفخف ػزي حنَكٛى ػهٗ 7

َـٕٖ ارَحْٛى ػزي حنُزٙ  8

 هفخؿٙ
 ييَٚ ػخو حنٕكيس حنلٔخرٛش

 ييَٚ ػخو حنُٓيٓش حنًؼًخٍٚش كًٛيس يلًي حنـًخل 9

نٔٛي يلًي حنشُخَٔ٘يٖ ح 10   حنُٓيٓش حنًؼًخٍٚش 

 حنؼخنؼش اَظخؽ نزُٗ ٍيؼخٌ حنٔٛي 11

 حنيٍؿش حألٔنٗ حٓظلمخلخص كخىٍ ػخو فظلٛش حنٔٛي يلًي 12

  حٓظلمخلخص كخىٍ ػخو أيخَٗ يلًي حنـًم 13

 ييَٚ ػخو حنيٍحٓخص حنؼهٛخ طفخء كُفٗ َظَ 14

EXCEL 

ألٔنٗح حنيٍحٓخص حنؼهٛخ َٕحل كٍُٔٛ كٍٔ 15  

 حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ يخؿيس ٍٚخع يظطفٗ 16

 أهظخثٗ يخنٛش أٔل حٓظلمخلخص كخىٍ هخص يخؿيس حنٔٛي يلًي أرٕ كٍٔٛ 17

 حألٔنٗ حنٕكيس حنلٔخرٛش ػفخف ػزي حنَكٛى ػهٗ 18

 ييَٚ ػخو حنٕكيس حنلٔخرٛش َـٕٖ ارَحْٛى ػزي حنُزٙ هفخؿٙ 19

حنًؼًخٍٚشحنُٓيٓش  كًٛيس يلًي حنـًخل 20  ييَٚ ػخو 

  حنُٓيٓش حنًؼًخٍٚش َيٖ حنٔٛي يلًي حنشُخٔ٘ 21

 حنؼخنؼش اَظخؽ نزُٗ ٍيؼخٌ حنٔٛي 22

 ئَِ يلًي ػهٗ ػزي حنغُٗ 23
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نهيٍحٓخص 

 حنؼهٛخ ٔحنزلٕع
 ACCESS 

  ٍػخٚش حنطالد يلًٕى ؽهؼض فًٓٗ 24

  ٍػخٚش حنطالد ٓخنٗ حنٔٛي يلًي حنٔٛي 25

ػخىل يظطفٗ ارَحْٛى ػزي  26

 حنٓخىٖ
 فُٗ طٛخَش ػخنغ حنُٓيٓش حنًٛكخَٛكٛش

ICDL 27 حنُٓيٓش حنًيَٛش ٍحَٛخ ارَحْٛى يلًي يلًي  

  ٔكيس حنظيٍٚذحنشًٛخء يلًي ػزي حنؼهٛى  28
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 ارَحْٛى حنؼيل

  حإلىحٍس حنمخََٕٛش يلًي ارَحْٛى ارَحْٛى ئُٗ 29

طٍٕٚيحصحل ْخَٗ أكًي أكًي حنغِحنٗ 30   

 حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ ْٕٚيح إٍَٔ ػزي حنغُٗ حًٓخػٛم 31

 كزَٛ أهظخثٗ حنًؼخشخص أيخل يلًي فئحى 32

  حنًؼخشخص ػخٚيِ فئحى يلًي حنوٕنٗ 33

  حنًؼخشخص ٔنٛي يلًي ػزي هللا طٕكٛي 34

 حنؼخنؼش حٓظلمخلخص كخىٍ هخص ػخىل ػهٗ ػهٗ ٍُٚ حنؼخريٍٚ 35

ٚي ػزي حنْٕخدػًخى حنْ 36  أهظخثٗ يخنٛش ػخٌ حٓظلمخلخص كخىٍ هخص 

 يُٗ ػهٗ ارَحْٛى حنلؼَٖ 37
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش
 

  يكظذ حنًيَٚ حنؼخو َـالء فظلٗ يلًي ػزي حنٓخىٖ 38

  يكظذ حنًيَٚ حنؼخو ُُٚذ ػزي حنْٕخد حنيٚذ 39

 حنيٍؿش حنؼخنؼش حنُٓيٓش حإلَشخثٛش كهًٗ ػزي هللا كٍٔ ػزي هللا 40

  حنُٓيٓش حإلَشخثٛش اًٚخٌ ٓؼي أرٕ ُٚي 41

  حٓظلمخلخص كخىٍ هخص كًَٚش أكًي كٍٔٛ 42

 حنؼخنؼش حنظوظظٛش شجٌٕ حنؼخيهٍٛ ٓخٍس يلًي ػهٗ ػزي حنغُٗ 43

  شجٌٕ حنؼخيهٍٛ ٍشخ شٕلٗ كُخ ىّٔ 44

 حألٔنٗ شجٌٕ حنطالد  ٓلَ ػزي هللا ٓٛي أكًي 45

  شجٌٕ حنطالد  اًٚخٌ حنٔٛي يلًي حنٔٛي 46

  شجٌٕ حنطالد  ْيٖ حنٔٛي حنُمٛطٗ 47

  شجٌٕ حنطالد  ٓٓخو يلًي فًٓٗ 48

 كزَٛ فٍُٛٛ حنًوخٌُ أكًي كخيي ْالل 49

  حنًوخٌُ ؿٛٓخٌ فخٍٔق حنًَٓٗ 50

 حألٔنٗ ٍػخٚش حنطالد يَُٛس شفٛك إٔٚد 51

ٚش حنطالدٍػخ ػخؽف فخٍّ فًٓٙ 52 (ييَٚ ػخو ) حألٔنٗ    

  ٍػخٚش حنطالد يلًٕى ارَحْٛى يظطفٗ ريٍ 53

 ييَٚ ػخو حنًكظزش اٚفٌٕ كخيم آلخق 54

 حنؼخنؼش حنًكظزش يٛخىس يلًٕى أكًي  55

 حنًكظزش شًٛخء هَٖٛ يظٕنٗ 56
 

حنيٕٓلٗ وأشـخٌ ارَحْٙ 57  حنًكظزش 

 حنؼخنؼش حنًكظزش ٍكخد ٓؼي حنشخًنٗ 58

 حنؼخنؼش حنًكظزش شًٛخء ارَحْٛى حنلُٔٛٗ 59

  حنًكظزش ػهٗ يلًٕى ػزي حنـٕحى 60

 حنؼخنؼش  ٔكيس ػًخٌ حنـٕىس ٔوء ٍفؼض ٍشخى ػٕع 61

 حنؼخنؼش حنٕكيس حنلٔخرٛش شًٛخء يلًٕى ػزي حنغُٗ 62

 حألٔنٗ اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ ًٓخكش كخيم ػزي حنٓخى٘ 63
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ُٚيُُٚذ كٍٔٛ يلًي أرٕ 64  حنؼخنؼش اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ 

  اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ ئَس َـٛذ يلًي ىحٔٔى 65

 حألٔنٗ اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ َٓهش يلًي غخُ٘ 66

ػخىل يظطفٗ ارَحْٛى ػزي  67

 حنٓخىٖ
 فُٗ طٛخَش ػخنغ حنُٓيٓش حنًٛكخَٛكٛش

 نغش اَـهِٛٚش

حنشًٛخء يلًي ػزي حنؼهٛى  68

 ارَحْٛى حنؼيل
حنظيٍٚذٔكيس    

  حنزلٕع ٔحنًـهش حنؼهًٛش يٓخ ػزي حنلًٛي حنزَٕٔٛٗ 69

 حنؼخنؼش حنظوظظٛش حنيٍحٓخص حنؼهٛخ ًٓخف يلًٕى ػزي حنغُٗ 70

  حنيٍحٓخص حنؼهٛخ أيَٛس َْٕٚ كٍٔٛ أكًي 71

 أهظخثٗ شجٌٕ اىحٍٚش حنيٍحٓخص حنؼهٛخ ئَس ػالء حنيٍٚ يلًٕى يلًي 72

حًٓخػٛم ْٕٚيح إٍَٔ ػزي حنغُٗ 73  حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ 

 حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ َٕحل كٍُٔٛ كٍٔ 74

 حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ يخؿيس ٍٚخع يظطفٗ 75

  ٍػخٚش حنطالد يلًٕى ؽهؼض فًٓٗ 76

 حنؼخَٛش ٔكيس ػًخٌ حنـٕىس ٍػخ يلًي شظخ حنمًخٕ 77

 حنؼخنؼش  ٔكيس ػًخٌ حنـٕىس ٔوء ٍفؼض ٍشخى ػٕع 78

 ييَٚ ػخو اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ يلخٍٓ حنزخُ ؿخى 79

 حألٔنٗ اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ ًٓخكش كخيم ػزي حنٓخى٘ 80

 حنؼخنؼش اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ ُُٚذ كٍٔٛ يلًي أرُٕٚي 81

  اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ ئَس َـٛذ يلًي ىحٔٔى 82

 حألٔنٗ اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ َٓهش يلًي غخُ٘ 83

 حنؼخنؼش اَظخؽ نزُٗ ٍيؼخٌ حنٔٛي 84

 ػهٗ أكًي ػهٗ حنليٚيٖ 85
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش
 

 يُٗ ػهٗ ارَحْٛى حنلؼَٖ 86
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش
 

حنشًٛخء يلًي ػزي حنؼهٛى  87

 ارَحْٛى حنؼيل
  ٔكيس حنظيٍٚذ

 طًُٛش رشَٚش

 كزَٛ أهظخثٗ حنًؼخشخص أيخل يلًي فئحى 88

 أٔنٗ يكظزٛش حنًؼخشخص ارَحْٛى أكًي أكًي رئٖ 89

  حنًؼخشخص ػخٚيِ فئحى يلًي حنوٕنٗ 90

  حنًؼخشخص حنشًٛخء ػزي حنلًٛي ًْخو 91

 كزَٛ أهظخثٍٛٛ  شجٌٕ حنطالد  يُخل ػزي حنًُؼى حنًُخٖٔ 92

دٍػخٚش حنطال يلًٕى ؽهؼض فًٓٗ 93   

  ٍػخٚش حنطالد ٓخنٗ حنٔٛي يلًي حنٔٛي 94

 ػهٗ أكًي ػهٗ حنليٚيٖ 95
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش
 

 يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ  يُٗ ػهٗ ارَحْٛى حنلؼَٖ 96



  

 كمية الهندسة –جامعة المنصورة                                                         
 مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                      

 

 

  

 

  

 

Tel (050)2245758                                                                                                        Fax (050)2244690                        
 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش

 ئَِ يلًي ػهٗ ػزي حنغُٗ 97
نؼهٛخ يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نهيٍحٓخص ح

 ٔحنزلٕع
 طٛخَش 

  AUTOCAD  حنُٓيٓش حنًيَٛش ٍحَٛخ ارَحْٛى يلًي يلًي 98

حنشًٛخء يلًي ػزي حنؼهٛى  99

 ارَحْٛى حنؼيل
  ٔكيس حنظيٍٚذ

 ٓكَطخٍٚش
  اىحٍس حنًؼخيم ػِس حنٔٛي ػزي حنَحُق ٓخنى 100

  شجٌٕ حنؼخيهٍٛ ٍشخ شٕلٗ كُخ ىّٔ 101

  يكظذ حنًيَٚ حنؼخو َـالء فظلٗ يلًي ػزي حنٓخىٖ 102

  يكظذ حنًيَٚ حنؼخو ُُٚذ ػزي حنْٕخد حنيٚذ 103

حنشًٛخء يلًي ػزي حنؼهٛى  104

 ارَحْٛى حنؼيل
  ٔكيس حنظيٍٚذ

Photo Shop  

  اىحٍس حنًؼخيم يلًي ٚلٛٗ يلًي رئٖ 105

 ػهٗ أكًي ػهٗ حنليٚيٖ 106
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش
 

 يُٗ ػهٗ ارَحْٛى حنلؼَٖ 107
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش
 

 حنًـهش حنؼهًٛش ٔحنزلٕع ٍحَٛخ فئحى َظَ ُٚيحٌ 108
أهظخثٙ شجٌٕ اىحٍٚش 

 ػخٌ 

  حإلىحٍس حنمخََٕٛش يلًي ارَحْٛى ارَحْٛى ئُٗ 109
 طًُٛش شجٌٕ اىحٍٚش

سحنًكظذ يلًٕى يلًي يلًي حنًٕؿٗ 110  حألٔنٗ طوظظٛش 

  حنزلٕع ٔحنًـهش حنؼهًٛش يٓخ ػزي حنلًٛي حنزَٕٔٛٗ 111

INTERNET 

 حألٔنٗ حنٕكيس حنلٔخرٛش ػفخف ػزي حنَكٛى ػهٗ 112

 ييَٚ ػخو حنٕكيس حنلٔخرٛش َـٕٖ ارَحْٛى ػزي حنُزٙ هفخؿٙ 113

 ييَٚ ػخو حنُٓيٓش حنًؼًخٍٚش كًٛيس يلًي حنـًخل 114

يي حنشُخَٔ٘يٖ حنٔٛي يق 115   حنُٓيٓش حنًؼًخٍٚش 

 حنؼخنؼش اَظخؽ نزُٗ ٍيؼخٌ حنٔٛي 116

 WINDOWS  اىحٍس حنًؼخيم ػِس حنٔٛي ػزي حنَحُق ٓخنى 117

  اىحٍس حنًؼخيم يلًي ٚلٛٗ يلًي رئٖ 118

  حنًوخٌُ ؿٛٓخٌ فخٍٔق حنًَٓٗ 119 ٓاليش ٔطلش يُٓٛش

  حنًوخٌُ اُٚخّ ػهٗ ْـخو 120

ٖ يلًي رئٖيلًي ٚلٙ 121  اىحٍس يؼخيم  اىحٍس حنًؼخيم 

 اىحٍس حنٕلض  اىحٍس حنًؼخيم ػزَٛ طخنق حنطٕهٗ 122

طًُٛش يٓخٍحص ٔاػيحى   اىحٍس حنًؼخيم ػزَٛ طخنق حنطٕهٗ 123

 حألٔنٗ طوظظٛش حنًكظزش يلًٕى يلًي يلًي حنًٕؿٗ 124 حنمخىس

 حنًـهش حنؼهًٛش ٔحنزلٕع ٍحَٛخ فئحى َظَ ُٚيحٌ 125
ثٙ شجٌٕ اىحٍٚش أهظخ

 ػخٌ 
 طظًٛى يٕحلغ

 حنظٍٕٚيحص ػخىل ػزيِ إٔٚد 126
ريٍؿش ييَٚ " كزَٛ 

"ػخو  حنؼٓي ٔحنًوخٌُ 
 حألٔنٗ حنظٍٕٚيحص اَؼخو ُكٗ يُظٍٕ 127
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 حنؼخنؼش حنظٍٕٚيحص أيَٛس يلفٕظ حنٔٛي طٛخو 128

 حألٔنٗ حنظٍٕٚيحص كخطى يظطفٗ حنزُخ 129

سحنؼخنغ حنٍٕٕ ػِس يلًي ػًَ 130  

(ييَٚ ػخو ) حألٔنٗ  ٍػخٚش حنطالد ػخؽف فخٍّ فًٓٙ 131  

  حنظٍٕٚيحص ْخَٗ أكًي أكًي حنغِحنٗ 132

  حنظٍٕٚيحص شَٚٓخٌ ٓهطخٌ ؽهزّ يلًي 133 حنًشظَٚخص

طخيَ كٍٔٛ يلًي كٍٔٛ  134

 يوهٕف
 حنؼخنؼش حنظوظظٛش حنظٍٕٚيحص

135 
  حنظٍٕٚيحص شَٚٓخٌ ٓهطخٌ ؽهزّ يلًي

فٗ  ىٍٔحص يظمييش

 حنلخٓذ حٜنٙ

طخيَ كٍٔٛ يلًي كٍٔٛ  136

 يوهٕف
 حنؼخنؼش حنظوظظٛش حنظٍٕٚيحص

Power Point 
  حنيٍحٓخص حنؼهٛخ أيَٛس َْٕٚ كٍٔٛ أكًي 137

 ييَٚ ػخو حنيٍحٓخص حنؼهٛخ طفخ كمٗ َظَ 138

 حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ َٕحل كٍُٔٛ كٍٔ 139

 حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ يخؿيس ٍٚخع يظطفٗ 140

  حنًؼخشخص ػخٚيِ فئحى يلًي حنوٕنٗ 141

 حنـٕىس

  حنًؼخشخص حنشًٛخء ػزي حنلًٛي ًْخو 142

 حنؼخنؼش يكظزٛش شجٌٕ حنؼخيهٍٛ ػهٗ ػزي حنلًٛي حنًظَٖ 143

 ػهٗ أكًي ػهٗ حنليٚيٖ 144
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش
 

 يُٗ ػهٗ ارَحْٛى حنلؼَٖ 145
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش
 

  شجٌٕ حنؼخيهٍٛ اًٚخٌ يلًي طٕكم 146

 طلٍٔٛ أىحء ٔظٛفٙ  حنًؼخشخص ٔنٛي يلًي ػزي هللا طٕكٛي 147

 كزَٛ أهظخثٍٛٛ  شجٌٕ حنطالد  يُخل ػزي حنًُؼى حنًُخٖٔ 148

طًُٛش يٓخٍحص فٗ 

 يـخل شجٌٕ ؽالد

ُلَىٓؼي أكًي ػؼًخٌ حل 149  حنؼخَٛش شجٌٕ حنطالد  

 حنؼخَٛش شجٌٕ حنطالد  ػالء ارَحْٛى ٓٛي أكًي 150

  شجٌٕ حنطالد  اًٚخٌ حنٔٛي يلًي حنٔٛي 151

  شجٌٕ حنطالد  ْيٖ حنٔٛي حنُمٛطٗ 152

 حنؼخنؼش شجٌٕ حنطالد  شًٛخ ػطخ ٓؼي ؿخى 153

 حألٔنٗ شجٌٕ حنطالد  كًَٚش ارَحْٛى يلًي ههٛم  154

  شجٌٕ حنطالد  ػخىل ارَحْٛى ػزيِ يٕٓٗ 155

 حألٔنٗ حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص طخؽ ٓزق كٍٔٛ ههٛم 156

 حنؼخنؼش حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص ٔوء يظطفٗ ارَحْٛى 157

  حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص ٍٚٓخو ًَٓٛ فظلٗ حنِكٗ 158

  حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص ْزش هللا طزَ٘ حنُخى٘ 159

ػي حنٔؼٛيكَٚى شٕلٙ ّ 160  حنؼخنؼش حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص 
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  حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص ٍحَٛخ كخفع فَٚي حنْٕٛيٖ 161

 حنؼخنؼش حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص فُٕ٘ يلًٕى يلًي  162

 حنؼخنؼش اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ ُُٚذ كٍٔٛ يلًي أرُٕٚي 163

طًُٛش يٓخٍحص فٗ  حنؼخنؼش حنظوظظٛش حنيٍحٓخص حنؼهٛخ ًٓخف يلًٕى ػزي حنغُٗ 164

 أهظخثٙ شجٌٕ اىحٍٚش حنيٍحٓخص حنؼهٛخ ئَس ػالء حنيٍٚ يلًٕى يلًي 165 يـخل حنيٍحٓخص حنؼهٛخ

166 
َظَطفخء كُفٗ   ييَٚ ػخو حنيٍحٓخص حنؼهٛخ 

ىٍٔس نغش هخطش 

رًظطهلخص حنيٍحٓخص 

 حنؼهٛخ

 اىحٍس اشَحفٛش حألٔنٗ حنيٍحٓخص حنؼهٛخ فخؽًش حنٔٛي حنًُٛالٖٔ 167
 حنؼخَٛش حنُٓيٓش حإلَشخثٛش ٔنٛي يُظٍٕ حنزخُ حنطُطخٖٔ 168

أٖ ىٍٔس طفٛي فٗ يـخل حنظَرش 

 ٔحألٓخٓخص

 حٓظلمخلخص أٔنٗ يكظزٛش حنًؼخشخص ارَحْٛى أكًي أكًي رئٖ 169

 أٔنٗ يكظزٛش حنًؼخشخص ارَحْٛى أكًي أكًي رئٖ 170
 شجٌٕ اىحٍٚش

  حنًؼخشخص ٔنٛي يلًي ػزي هللا طٕكٛي 171

 أٓخنٛذ كظخرش حنظمخٍَٚ حنؼخنؼش يكظزٛش شجٌٕ حنؼخيهٍٛ ػهٗ ػزي حنلًٛي حنًظَٖ 172

ىٍٔحص فٗ حنًلخٓزش  حنؼخنؼش حٓظلمخلخص كخىٍ هخص ػخىل ػهٗ ػهٗ ٍُٚ حنؼخريٍٚ 173

 أهظخثٗ يخنٛش ػخٌ حٓظلمخلخص كخىٍ هخص ػًخى حنٔٛي ػزي حنْٕخد 174 ٔحنًَحؿؼش

ٍٚشجٌٕ حنؼخيم اًٚخٌ يلًي طٕكم 175   

اىهخل حنزٛخَخص ػهٗ َظخو 

حنًـخنْ ) حنفخٍٔق 

(حنًظوظظش  

 حنؼخنؼش يكظزٛش شجٌٕ حنؼخيهٍٛ ػهٗ ػزي حنلًٛي حنًظَٖ 176

 ػهٗ أكًي ػهٗ حنليٚيٖ 187
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش
 

 يُٗ ػهٗ ارَحْٛى حنلؼَٖ 188
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

طًُٛش حنزٛجشهييش حنًـظًغ ٔ  
 

  شجٌٕ حنؼخيهٍٛ اًٚخٌ يلًي طٕكم 189
طًُٛش يٓخٍحص فٗ شجٌٕ 

 حنؼخيهٍٛ

 كزَٛ أهظخثٍٛٛ ٍػخٚش حنطالد ُُٚذ ػزي حنٓخىٖ ػزي حنؼِِٚ 190

طًُٛش يٓخٍحص فٗ 

 يـخل ٍػخٚش حنطالد

 حنؼخنؼش ٍػخٚش حنطالد أكًي حنٔٛي أرٕ حنوَٛ 191

دٍػخٚش حنطال كًخل يظطفٗ ارَحْٛى 192  كزَٛ أهظخثٍٛٛ 

  ٍػخٚش حنطالد يلًٕى ارَحْٛى يظطفٗ ريٍ 193

 حألٔنٗ حنوُِٚش َٕحل ئؼي أكًي 194
ىٍٔحص هخطش 

 رخنوُِٚش
 حنؼخنؼش حنوُِٚش َٛفٍٛ َخؿٗ أكًي كٍٔ 195

 ييَٚ ػخو حنوُِٚش ػِس حنزخُ ؿخى 196

 ييَٚ ػخو حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص ٔفخء ركَ يلًي حنـًم 197

اشَحفٛش فٗ ىٍٔحص 

 يـخل حنظؼهٛى ٔحنطالد

 حألٔنٗ حنيٍحٓش ٔحويظلخَخص طخؽ ٓزق كٍٔٛ ههٛم 198

 حألٔنٗ اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ ًٓخكش كخيم ػزي حنٓخى٘ 199

 حألٔنٗ اىحٍس شجٌٕ حنوَٚـٍٛ َٓهش يلًي غخُ٘ 200

 IT حنؼخنؼش حنٕكيس حنلٔخرٛش شًٛخء يلًٕى ػزي حنغُٗ 201

كًي حنزيٍحُْٖٔخء أكًي و 202 طًُٛش يٓخٍحص فٗ  حألٔنٗ حنمٛي ٔحنلفع 

  حنمٛي ٔحنلفع ًَٓ ًَٓٛ حنغَٚذ 203 يـخل حنمٛي ٔحنلفع
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  حنمٛي ٔحنلفع َٛفٍٛ َخؿٗ ػزي حنٔالو 204

 حنَحرؼش حنمٛي ٔحنلفع كَٚى ٓؼي ػزي حنؼِِٚ 205

 حألٔنٗ حنمٛي ٔحنلفع ريٍ يلًي نطفٙ يَحى 206

ُ ػهٗيلًي ػزي حنؼِ٘ 207   حٓظلمخلخص كخىٍ ػخو 

  حٓظلمخلخص كخىٍ ػخو اكٔخٌ أرٕ حنفظٕف حنزُخ 208 يلخٓزش ككٕيٛش

  حٓظلمخلخص كخىٍ ػخو أيُٛش ػزيِ حنظؼٛي٘ 209

 ػهٗ أكًي ػهٗ حنليٚيٖ 210
يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش
 

ىٍٔس فٗ حنًكخطذ 

 حنَثٛٔٛش 
و حنلؼَٖيُٗ ػهٗ ارَحْٙ 211  

يكظذ ٔكٛم حنكهٛش نشجٌٕ 

 هييش حنًـظًغ ٔطًُٛش حنزٛجش
 

  يكظذ حنًيَٚ حنؼخو َـالء فظلٗ يلًي ػزي حنٓخىٖ 212

  يكظذ حنًيَٚ حنؼخو ُُٚذ ػزي حنْٕخد حنيٚذ 213

 

 

 اكظخثٛش َٕػٛش رخنئٍحص حنظيٍٚزٛش نهـٓخُ حإلىحٍ٘  
ػيى حنًظمييٍٛ 

 نهلظٕل ػهٛٓخ

حنًظمييٍٛ  ػيى و حٓى حنئٍس

 نهلظٕل ػهٛٓخ

 و حٓى حنئٍس

 IT 1 1 23 طًُٛش يٓخٍحص فٗ حنمٛي ٔحنلفع 5

 ICDL 2 41 24 يلخٓزش ككٕيٛش 3

 Power Point 3 5 25 حنًكخطذ حنَثٛٔٛش 4

طًُٛش يٓخٍحص فٗ يـخل شجٌٕ  16

 حنطالد
26 13 WORD 5 

 EXCEL 6 9 27 حنـٕىس 6

 ACCESS 7 2 28 حنًشظَٚخص 3

ٔحنًوخٌُ حنؼٓي 6  29 5 Photoshop 8 

 AUTOCAD  9 1 30 اىحٍس حنًؼخيم 1

 PC MAINTENANCE  10 1 31 اىحٍس حنٕلض 1

 WINDOWS 11 1 32 طًُٛش يٓخٍحص ٔاػيحى حنمخىس 2

 INTERNET 12 6 33 طلٍٔٛ حألىحء حنٕظٛفٙ 1

طًُٛش يٓخٍحص فٗ يـخل  2

 حنيٍحٓخص حنؼهٛخ

 13 طظًٛى يٕحلغ 1 34

س فٗ يظطهلخص ىٍٔس نغ 1

 حنيٍحٓخص حنؼهٛخ

 14 ىٍٔحص يظمييش فٗ حنلخٓذ حٜنٗ 1 35

اىهخل حنزٛخَخص ػهٗ َظخو حنفخٍٔق  4 36 حٓظلمخلخص 1

(حنًـخنْ حنًظوظظش )  
15 

 16 نغش اَـهِٛٚش 20 37 شجٌٕ اىحٍٚش 2

 17 طًُٛش رشَٚش 10 38 أٓخنٛذ كظخرش طمخٍَٚ 1

ىٍٔحص فٗ حنًلخٓزش  2

 ٔحنًَحؿؼش

 18 ٓكَطخٍٚش 5 39

ىٍٔحص اشَحفٛش فٗ يـخل  4

 حنظؼهٛى ٔحنطالد

 19 ٓاليش ٔطلش 3 40
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 20 طًُٛش شجٌٕ اىحٍٚش 2 41 ىٍٔحص هخطش رخنوُِٚش 3

طًُٛش يٓخٍحص فٗ يـخل شجٌٕ  1

 حنؼخيهٍٛ

 21 اىحٍس اشَحفٛش 1 42

طًُٛش يٓخٍحص فٗ يـخل ٍػخٚش  4   

 حنطالد

22 

 :من خالل وحدة التدريب بالكمية نة لمطالب والخريجيالبرامج التدريبية المقدم: رابعا
  اسن الذورج عذد الساعاخ المسئول عن التنفيذ

ْ
ل

ـــ
ـــ

ـــ
ـ

ّ
ُي

ْ
و 

ـــ
ذ

ٓ
لخ

حن
س 

ـــ
ــ

ع
نُ

ٔح
ص 

ح
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـ
 و

30 ّ 
PLC Level 1 

(PLC – Simatic S300) 
دوراخ 
التحكن 
 

ٌتن التذرٌة العولً 
علً هعاهل شركح 

 سٍونز

 

30 ّ 
PLC Level 2 

(HMI) 

30 ّ 
PLC Level 3 

(SCADA System) 

30 ّ 
PLC Level 4 
(AC Drives) 

30 ّ Microcontroller 

120 ّ 

CCNA 
According to Cisco 

academy curriculum  
ٌتن التذرٌة العولً على هعاهل 
شركح سٍسكى وعول حساب 

 على هىقع الشركح

 اخ الشثكاخردو
 

120 ّ Oracle Developer قىاعذ الثٍاناخ 

60 ّ (SE)Java 
 لغاخ ترهجح

24 ّ MATLAB 

50 ّ Android 
 

 نظن تشغٍل

 

 لٔى حألشغخل حنؼخيش

20 ّ AutoCAD 2D  

 
 
 

 
 
 

دوراخ الهنذسح 
الوذنٍح 

 

 
 

24 ّ AutoCAD 3D 
22 ّ SAP 2000 
24 ّ SAP Design 

28  ّ SAFE+ETAB+CSI-col 

34 ّ PRIMAVIRA+project 

14 ّ 
Total station 

 ٌتن التذرٌة العولً على أجهزج 
Sokiaa, Nikon and Geomax 

18 ّ 
GPS 

 ٌتن التذرٌة العولً على
Nexteq 

  ّ 15 يظزق ٍحشي.ى
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 GIS principles 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

دوراخ الهنذسح 

 الوذنٍح

15 ّ 

 
GIS advanced 

 

 

 

 

 يظزق ٍحشي.ى

 

15 ّ 

 
الجح وتحلٍل هعهقذهح فى 

الصىر الرقوٍح فى 

 اإلستشعار عن تعذ
Working with ERDAS 

15 ّ 

تحلٍل وهعالجح الصىر 
عن  االستشعارالرقوٍح فى 
(هتقذهح)تعذ   

Modelling in ERDAS 

18 ّ 
 الرفع والتىقٍع الوساحً

 

 لٔى حنؼًخٍس

6 ّ 
 االظهار الوعواري

(الفرقح االولى والثانٍح)  

دوراخ الهنذسح 
 لوعوارٌحا

6 ّ 

هوارسح الوهنح وسىق 

 العول 
(للفرقح الراتعح و الخرٌجٍن)  

 يلَو فئحى. ى

12 ّ 
التحلٍل الهٍذرولٍكً 

 لشثكاخ الصرف الصحً
دوراخ هٍاه 

ب والصرف الشر
 الصحى

12 ّ 
التصوٍن الهٍذرولٍكً 

 للخطىط والوحطاخ

12 ّ 
الوخطط العام لوشروعاخ 

 الصرف الصحً

 

 

 

 

 

 

 

 


