
 العدد:                                                                                              كـليــــــة التــربيــــة

 2020التاريخ:   /   /  قسم الرياضيات 

 الى / وحدة التخطيط والمتابعة                                                         

 2021المنهاج التدريبي لعام   /م

 تحية طيبة...

   2021نرفق لكم الدورات التي قام قسمنا بتنفيذها ضمن المنهاج التدريبي لعام   

 . للتفضل باالستالم ..........مع التقدير

 (: 2021-2020الدورات المخططة للعام الدراسي )

 مكان الدورة تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

 الحاسبة االلكترونية وحدة قسم الرياضيات/  Latex 4-11/10/2020برنامج   1

وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  Spss 1-8/11/2020برنامج    2  

وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  13/12/2020-6 صيانة الحاسبات  3  

وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  10/1/2021-3 الشبكات مقدمة في ربط  4  

وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  visual basic 7-12/2/2021مقدمة في لغة   5  

إدارة قواعد البيانات باستخدام برنامج    6

Access 

وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  14-21/3/2021  

االلكترونية وحدة الحاسبة قسم الرياضيات/  11/4/2021-4 امنية البيانات واسترجاعها  7  

وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  25/4/2021-18 تميز اعطال الحاسبة االلكترونية   8  

وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  Photoshope 2-9/5/2021برنامج   9  

دوال االستهداف و المراجعة في برنامج   10

 اكسل

وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  23-30/5/2021  

 

 



 كـليــــــة التــربيــــة

 وحدة الحاسبة االلكترونية 

 الى / وحدة التعليم المستمر                                                         

 دورات  /م

 تحية طيبة...

ازاء كل  المبينة وحدة الحاسبة االلكترونية وحسب التواريخ   بالدورات المخطط اقامتها في قسم الرياضيات/ندرج لكم جدول 

 دورة.

 

 مكان الدورة تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

-Latex 17برنامج   1

25/10/2021 

 وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/ 

 وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  Spss 1-8/11/2021برنامج    2

 وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  13/12/2021-6 الحاسبات صيانة  3

 وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  10/1/2022-3 بكات شمقدمة في ربط ال 4

 وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  visual basic 7-14/2/2022مقدمة في لغة   5

إدارة قواعد البيانات باستخدام برنامج    6

Access 

 وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  8-15/3/2022

 وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  28/3/2022-21 امنية البيانات واسترجاعها  7

 الحاسبة االلكترونية وحدة قسم الرياضيات/  11/4/20222-4 تميز اعطال الحاسبة االلكترونية   8

 وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  Photoshope 19-26/4/2022برنامج   9

دوال االستهداف و المراجعة في برنامج   10

 اكسل

 وحدة الحاسبة االلكترونية قسم الرياضيات/  3-10/5/2022

 ـــــع التقــــــــدير ـــمـــللتفضل باالطالع .....

 ا.م.د. خالد شياع خيرللا                                                                                                 ا.م.د.خالد منديل محمد   

 مسؤول وحدة الحاسبة االلكترونية   رئيس قسم الرياضيات 


