دورات الحاسب اآللي الفنية
اسم الدورة

مدة
الدورة
باليوم

إدارة المشروعات باستخدام برنامج MS Project

5

الرسم الهندسي باستخدام برنامج AutoCad 2D

5

أساسيات التحكم اآللى المبرمج ) ( PLC

10

تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية GIS

10

Revit - Structure Module

5

التحليل االحصائي باستخدام برنامج SPSS

5

Adobe Photoshop

5

تاريخ انعقاد الدورة
تاريخ االنعقاد
األول

تاريخ االنعقاد
الثاني

مكان االنعقاد

2015-10-18

كفر الشيخ

2016-05-08

الفيوم

2015-12-27

المنيا

2015-10-25

2016-03-06

2016-04-10
2016-01-31

دمنهور

2015-11-29

 6أكتوبر

2016-03-20

الزقازيق

2015-11-29

كفر الشيخ

2015-11-08

الفيوم

2015-12-13

العاملون باألعمال
المساحية

مهندسون ميكانيكا
وكهرباء

المؤهالت العليا

2016-05-08

 6أكتوبر

يشترط إجادة استخدام الحاسب
اآللي ()Windows7
مهندسون مدني

المنيا

2016-05-15

2015-09-13

المؤهالت العليا

 6أكتوبر
كفر الشيخ

2016-04-10

الفئة المستهدفة

اشتراطات الحضور

2016-02-07

 6أكتوبر

المؤهالت العليا

2016-02-14

 6أكتوبر

المؤهالت العليا

التحليل المالي ودراسة الجدوي وتقييم المشروعات
باستخدام الحاسب اآللي

2016-02-21

 6أكتوبر

المؤهالت العليا

10

2015-10-18

2016-02-28

 6أكتوبر

المؤهالت العليا

10

2015-11-01

2016-03-13

 6أكتوبر

مهندسون مدني

إدارة المشروعات باستخدام برنامج Primavera

10

2015-11-15

2016-03-27

 6أكتوبر

مهندسون مدني

استخدام برنامج  Erdasفي تطبيقات االستشعار عن بعد

10

2015-11-29

2016-04-10

 6أكتوبر

المؤهالت العليا

دورة متقدمة في (  ) PLCأساسيات التحكم اآللى المبرمج

10

2016-05-15

اسنا

مهندسون ميكانيكا
وكهرباء

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية باستخدام ArcGIS
برنامج
استخدام  Sap2000 & Plexisفي تصميم المنشآت
المائية

5

يشترط حضور المستوي السابق
في العام الماضي

دورات الحاسب اآللي المالية واالدارية
اسم الدورة

مدة
الدورة
باليوم

إدارة المخازن باستخدام برنامج Excel

5

إعداد المرتبات باستخدام برنامج Excel

5

تنمية مهارات السكرتارية الخاصة باستخدام الحاسب
اآللي

5

تنمية مهارات مديري المكاتب الفنية وكتابة التقارير

5

تنمية القدرات في مجال المحفوظات واألرشفة االلكترونية

5

تاريخ انعقاد الدورة
تاريخ االنعقاد
األول

تاريخ االنعقاد
الثاني

مكان االنعقاد

2015-11-08

2016-03-20

 6أكتوبر

2016-05-15

 6أكتوبر

2015-12-13

الفيوم

2015-11-22

 6أكتوبر

2015-10-25

كفر الشيخ

2016-04-10

الفيوم
2016-04-03

2015-10-25

العاملون بالمخازن

كفر الشيخ

2015-11-15
2015-12-27

الفئة المستهدفة

 6أكتوبر
المقر الرئيسي

اشتراطات الحضور

المحاسبون بالشئون
المالية

العاملون بالسكرتارية

يشترط إجادة استخدام برنامج
Excel

يشترط إجادة استخدام برامج
Word & Excel

مديري المكاتب الفنية
العاملون بالمحفوظات
واألرشيف

يشترط إجادة استخدام الحاسب
اآللي ()Windows7

دورات Windows & Office
اسم الدورة

مدة
الدورة
باليوم

تشغيل الحاسب اآللي واستخدام االنترنت

5

)MS Word (core

5

تاريخ انعقاد الدورة
تاريخ االنعقاد
األول

تاريخ االنعقاد
الثاني

مكان االنعقاد

2015-09-06

2016-02-07

 6أكتوبر

2015-10-18

اسنا

2015-09-13

كفر الشيخ

2015-11-08

الزقازيق

2015-10-25

الفيوم

2015-11-01

دمنهور

2015-11-15

المنيا

2015-09-13

2016-02-14

الفئة المستهدفة

اشتراطات الحضور

 6أكتوبر

2015-11-01

اسنا

2016-02-07

الزقازيق

2016-02-28

الفيوم

2015-11-29

دمنهور

2015-12-06

المنيا

طبقا الختبار تحديد مستوي
استخدام الحاسب اآللي

طبقا الختبار تحديد مستوي
استخدام الحاسب اآللي

2015-10-18

)MS Excel (core

5

2016-02-28

 6أكتوبر

2016-02-21

اسنا

2016-03-06

الزقازيق

2015-11-15

الفيوم

2016-02-14

دمنهور

2016-03-27

المنيا

)MS Access (core

5

2015-11-01

2016-03-13

 6أكتوبر

)MS Word (advanced

5

2015-11-15

2016-03-27

 6أكتوبر

)MS Excel (advanced

5

2015-12-27

)MS Access (advanced

5

MS Power Point

3

MS Out-Look

3

2015-10-11

 6أكتوبر
2016-05-15

 6أكتوبر

2016-02-21

 6أكتوبر

2016-04-17

اسنا

2015-12-27

كفر الشيخ

2015-11-22

الزقازيق

2016-03-13

دمنهور

2016-03-20

المنيا

2015-12-13

2016-05-08

 6أكتوبر

يشترط إجادة استخدام الحاسب
اآللي ()Windows7

