
 ٤من  ١الصفحة 
 

  ٢٠٢٠ كلية العلوم االسالمية دوراتهاج نم

  تأريخ الدورة  أسم الدورة  ت
أجور 
  الدورة

مدة 
  الدورة

قاد عمكان ان
  الدورة

  الدورات اإلدارية

١  
ادارة الوقت وتنظيم 

  الذات
  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠  ٤/١/٢٠٢٠

كلية العلوم 
  االسالمية

٢  
االرشفة االلكترونية في 

  االداريالمجال 
  "  اسبوع ٣٠٬٠٠٠ ١١/١/٢٠٢٠

٣  
االتكيت والدبلوماسية 

  ومهارات االتصال
 "  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠ ١٨/١/٢٠٢٠

٤  
االدارة المتقدمة للمكاتب 
او االداء المتميز العمال 

  السكرتارية
 "  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠ ٢٥/١/٢٠٢٠

  "  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠  ٢٨/١١/٢٠٢٠  الية حل مشاكل العمل  ٥

٦  
طرق ادارة 
  مخاطرالتامين

  "  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠  ٢٨/٣/٢٠٢٠

٧  
اصول المخاطبات 

  الرسمية
  "  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠  ١٤/١١/٢٠٢٠

  "  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠  ١٤/١١/٢٠٢٠  المراسالت االدارية  ٨

٩  
نظام االرشفة 

  االلكترونية
  "  اسبوع  ٢٥٬٠٠٠  ٢٠/٦/٢٠٢٠

١٠  
تعليمات الترقيات العلمية 

  ٢٠١٧لسنة  ١٧٦رقم 
  "  يومان  ٣٠٬٠٠٠  ٢٦/٤/٢٠٢٠

١١  
الكتابة الصحيحة في 

  الخطابات الرسمية
  "  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠  ١٤/١١/٢٠٢٠

١٢  
تنمية المهارات لدى 

  القيادات االدارية والمالية
  "  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠  ٩/٥/٢٠٢٠

 "  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠ ١/٢/٢٠٢٠  التخطيط االستراتيجي   ١٣

  القانون

١٤  
 موظفي إنضباط قانون

  الدولة
 "   اسبوع  ٣٠٬٠٠٠ ٢٣/٢/٢٠٢٠

١٥  
األعمال القانونية لإلدارة 

  العامة
 "   اسبوع ٣٠٬٠٠٠ ٢٢/٢/٢٠٢٠

١٦  
اثر العقوبات االنضباطية 

  على الموظف
  "  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠  ٣/١٠/٢٠٢٠



 ٤من  ٢الصفحة 
 

١٧  
التوقيع االلكتروني 
  ودوره في االثبات

  "  ايام ٣  ٢٥٬٠٠٠  ١٥/٤/٢٠٢٠

١٧  
الجريمة التاديبية 
  والجريمة الجنائية

١٢ -
١٣/١٠/٢٠٢٠  

  "  يومان  ١٠٬٠٠٠

١٩  
الفساد االداري والمالي 

  واساليب مكافحته
  "  اسبوع  ٢٥٬٠٠٠  ٢٣/٣/٢٠٢٠

٢٠  
اجراءات الطعن 

  بالعقوبات االدارية 
  "  ايام ٣  ٢٥٬٠٠٠  ١٠/١١/٢٠٢٠

  "  اسبوع  ٢٥٬٠٠٠  ١/١٢/٢٠٢٠  دورة حقوق االنسان  ٢١

  اللغات

٢٢  
                     

 اللغة في الشائعة خطاءاأل
   العربية

 "   اسبوع  ٣٠٬٠٠٠  ٢٢/٢/٢٠٢٠

٢٣  
االخطاء االمالئية 

  والكتابية
 "  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠  ٢٢/٣/٢٠٢٠

٢٤  
الصالحية اللغوية ( 

  السالمة الفكرية )
  "  يوم واحد  ٣٠٬٠٠٠  ١/٣/٢٠٢٠

  "  اسبوعان  ١٠٠٬٠٠٠  ١/٢/٢٠٢٠  طرائق التدريس  ٢٥

  ٣٠٬٠٠٠  ٢٢/٢/٢٠٢٠  سالمة اللغة العربية  ٢٦

اسبوع 
وتعاد 

بصورة 
  دورية 

"  

٢٧  
اثر اللغة العربية في 
  تحرير الكتب الرسمية

٧/٣/٢٠٢٠  
٣٠٬٠٠٠ 

 "  اسبوع

٢٨  
اللغة االنكليزية للمستوى 

  المبتدئ
١٤/٣/٢٠٢٠  

٣٠٬٠٠٠ 
 "  اسبوع

 " اسبوع ٣٠٬٠٠٠  ٤/٤/٢٠٢٠  نكليزيةأساسيات اللغة األ  ٢٩

٣٠  
اللغة األنكليزية للمستوى 

  المتوسط
٣٠٬٠٠٠ ٤/٤/٢٠٢٠ 

 "  اسبوع

٣١  
نكليزية للمستوى اللغة األ

 ٣٠٬٠٠٠ ١١/٤/٢٠٢٠ CVوكتابة  المتقدم
 "  اسبوع

٣٢  English grammar اسبوع ٣٠٬٠٠٠  ١٨/٤/٢٠٢٠  " 

  ٢٥/٤/٢٠٢٠  مهارات اللغة االنكليزية  ٣٣
٣٠٬٠٠٠        

  " اسبوع

٣٤  
دورة التاهيل الختبار 
  كفاءة اللغة االنكليزية

٩/٥/٢٠٢٠  
٥٠٬٠٠٠        

  " اسبوع

 "        ٥٠٬٠٠٠  ٦/٦/٢٠٢٠دورة طرائق وكتابة   ٣٥



 ٤من  ٣الصفحة 
 

المصادر في البحوث 
االكاديمية باللغة 

  االنكليزية

 اسبوع

  الحاسوب

٣٦  Windows 10 اسبوع ٣٠٬٠٠٠  ١٦/٥/٢٠٢٠  " 
٣٧  Microsoft Access اسبوع ٣٠٬٠٠٠  ٢٣/٥/٢٠٢٠   " 

٣٨  

تصميم المواقع 
االلكترونية باستخدام 

 CMSانظمة المحتوى ( 
(  

٢٧/٦/٢٠٢٠  

٥٠٬٠٠٠ 

 "   اسبوع

 "   اسبوع ٥٠٬٠٠٠  ٤/٧/٢٠٢٠  اساسيات الشبكات  ٣٩

٤٠  
البيانات الخلوية لمنظومة 

GSM ١١/٧/٢٠٢٠  
٣٠٬٠٠٠  

  "  اسبوع

٤١  
استخدام الذكاء الصناعي 

  في تطبيقات السيطرة
١٥/١٢/٢٠٢٠  

١٠٬٠٠٠  
  "  يومان

٤٢  
المسيطرات االلكنرونية 

وتطبيقاتها في نظم 
  السيطرة

٢٩/١٢/٢٠٢٠  
١٠٬٠٠٠  

  "  يومان

  

الوقاية من تاثير 
الموجات 

الكهرومغناطيسية البراج 
  االتصال

٢١/١١/٢٠٢٠  

٣٠٬٠٠٠  

  "  اسبوع

٤٣  
نظام معالجة النصوص 

word2010 ١٢/١٢/٢٠٢٠  
٣٠٬٠٠٠  

  "  اسبوع

٤٤  
نظام معالجة الجداول 

excel2010 ١٨/١/٢٠٢٠  
٣٠٬٠٠٠  

  "  اسبوع

٤٥  Windows8 اسبوع ٣٠٬٠٠٠  ١/٨/٢٠٢٠ " 

٤٦  
كيفية اعداد محاضر 

power point ٢٩/١٢/٢٠٢٠  
  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠

"  

٤٧  Excel2010  اسبوع ٣٠٬٠٠٠  ٥/٩/٢٠٢٠ " 
٤٨  PowerPoint2010  اسبوع ٣٠٬٠٠٠  ١٢/٩/٢٠٢٠ " 

٤٩  
الية التصحيح 

االلكتروني واستعمال 
 الحاسوب

٢/٥/٢٠٢٠  
  اسبوع  ٣٠٬٠٠٠

"  

٥٠  Microsoft Word اسبوع ٣٠٬٠٠٠  ١٩/٩/٢٠٢٠ "  
٥١  Access2010  اسبوع ٣٠٬٠٠٠  ٢٦/٩/٢٠٢٠ " 
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  العلمية

٥١  Google class يومان ٢٥٬٠٠٠  ٣/١٠/٢٠٢٠   " 
٥٢  Research Gate يومان  ٢٥٬٠٠٠  ١٠/١٠/٢٠٢٠ " 
٥٣  Google scholar يومان ٢٥٬٠٠٠  ١/١١/٢٠٢٠  " 
 " ثالثة ايام  ٢٥٬٠٠٠  ١٥/١١/٢٠٢٠  المكتبة االفتراضية  ٥٤
٥٥  Google drive يومان ٢٥٬٠٠٠  ٢٢/١١/٢٠٢٠  " 

٥٦  
اسس تحقيق 
  ٤/٤/٢٠٢٠ المخطوطات

مجانية 
لطلبة 

الدراسات 
  العليا

  يومان

"  

٥٧  
كيفية كتابة ابحاث 

مشروع التخرج لمرحلة 
  الرابع

١١/١/٢٠٢٠  

مجانية 
لطلبة 

الدراسات 
  االولية

  واحد يوم

"  

٥٨  
طباعة البحوث والرسائل 
باستخدام قالب البحوث 

  لطلبة العليا
٥/٩/٢٠٢٠  

مجانية 
  يومان  لطلبة العليا

"  

٥٩  
المهارات االلكترونية 

  للنشر العلمي
٢٦/١٢/٢٠٢٠  

١٠٬٠٠٠  
  يومان

"  

٦٠  
دورة تدريبية مؤهلة في 

مرحلة البحث لطلبة 
  العليا

٢٤/١٠/٢٠٢٠  
١٠٬٠٠٠  

  يومان
"  

٦١  
المكتبة االفتراضية 

العلمية وكيفية التسجيل 
  فيها

٢٤/٣/٢٠٢٠  
١٠٬٠٠٠  

  يومان
"  

  "  يومان  ١٠٫٠٠٠  ٢٢/٣/٢٠٢٠  الباحث العلمي  ٦٢
 

 نود اعالمكم يبدا الدوام الرسمي في كليتنا في يوم السبت ولغاية يوم  :مالحظة
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 عطلة رسمية تؤجل الدورة الى اليوم التالي في حالة صادف 


