
 
  جامعة الكويت

     قسم برامج تقنية المعلومات-مرآز خدمة المجتمع و التعليم المستمر 

  ٢٠١٠دورات شهر مايو 
 

   أساسيات الحاسب اآللي-1
   )باوربوينت+ انترنت+ وورد  + زويندو( 

  
  13/5/٢٠١٠- 2: تاريخ الدورة 
    م٧  -  ٥: الوقت 

 ك. د٥٠: الرسوم 

 ة تصميم الصفحات االلكتروني-٢
  

  13/5/٢٠١٠ –9:تاريخ الدورة 
    م8  -  ٥: الوقت 

 ك.  د60: الرسوم 

 V.B.netالبرمجة بلغة  -٣
  

  20/5/٢٠١٠- 9: تاريخ الدورة 
   م٩  - ٧: الوقت 

  ك. د٦٠:الرسوم 

 البرمجة بلغة الباور بيلدر -٤
  

  ٢٧/٥/٢٠١٠ –١٦: تاريخ الدورة 
    م٧  -  ٥: الوقت 

  ك.د٦٠: الرسوم 
  

 ة االلكترونية األرشف -٥
  

  ٢٧/٥/٢٠١٠ –٢٣: تاريخ الدورة 
   م٩  - ٧: الوقت 

 ك. د٦٠: الرسوم 

  آلية تقييم الموظفين باستخدام الحاسب اآللي-6
  

  ٢٠/٥/٢٠١٠ –١٦: تاريخ الدورة 
    م٨  -  ٥: الوقت 

  ك.د 60: الرسوم 

  الشبكات والتكنولوجيا الالسلكية -٧
  

  ٢٧/٥/٢٠١٠ –٢٣: تاريخ الدورة 
   م٩  - ٧: لوقت ا

 ك. د٦٠ : الرسوم 

  SPSSالتحليل اإلحصائي  -8
  

  ٦/٥/٢٠١٠ –٢: تاريخ الدورة 
    م٨  -  ٥: الوقت 

 ك.د ٧٥: الرسوم                             

  
  

 )مفيرايبر( إعداد المشاريع الهندسية -٩
  

  ٦/٥/٢٠١٠ –٢: تاريخ الدورة 
   م٨  -  ٥: الوقت 

 ك. د٧٥: الرسوم 

  المباني الذآية   تصميم -١٠
تقنية حديثة للراغبين في شراء أو بناء مبنى سكني أو تجاري جديد من ( 

 – تشغيل التكييف واإلنارة -خالل التحكم في بعض أجهزة المبنى عن بعد
توفير الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام تقنية الطاقة الشمسية وأنظمة 

 توزيع بث القنوات –مراقبة عن بعد  أنظمة أمن و–إدارة التكييف اآللية 
  )التلفزيونية والتحكم بها 

  
  ٢٠/٥/٢٠١٠ –٩: تاريخ الدورة 

   م٩  - ٧: الوقت 
  ك. د٧٥ : الرسوم 

  )فوتوشوب(تصميم وإنتاج الجرافيكس  –١١
  

  ٢٠/٥/٢٠١٠ – ٩: تاريخ الدورة 
    م٩  -  ٧: الوقت 

  .ك. د٧٥: الرسوم 
  
 

  باستخدام برنامج  التصميم الثالثي األبعاد– ١٢
Sketchup 

  

  ١٣/٥/٢٠١٠ –٩: تاريخ الدورة 
   م٨  - ٥: الوقت 

  ك. د٧٥: الرسوم 
 

  أساسيات التحليل الفني في األسواق  -١٣
  المالية

  
  ٦/٥/٢٠١٠ –٢: تاريخ الدورة 
    م٩  -  ٦: الوقت 

 ك. د٧٠: الرسوم 

 احتراف التحليل الفني في األسواق المالية -١٤
  )انيثالمستوى ال(

  
  ٢٧/٥/٢٠١٠ –١٦: تاريخ الدورة 

  م  ٩  -  ٧: الوقت 
  ك. د80: الرسوم 

 



 
 

  جامعة الكويت
  قسم البرامج التدريبية   -مرآز خدمة المجتمع و التعليم المستمر 

 ٢٠١٠دورات شهر مايو ويونيو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   -شويخ ال-جامعة الكويت -  مرآز خدمة المجتمع و التعليم المستمرمراجعة: التسجيل
  .ظهرا ١٢:٣٠ إلى ٨:٣٠ الفترة الصباحية من خالل  –قسم التسجيل والمتابعة  -١٢أآاديمية مبنى 

 ٢٤٩٨٧٦٣٣  -   ٢٤٩٨٧١٥٥:  البرامج التدريبيةلالستفسار قسم 
 

    دورة                      
آيفية التعامل مع األطفال ذو ضعف االنتباه 

  والنشاط الزائد
  ١٣/٥/٢٠١٠-٩: ريخ الدورةتا

   مساًء٩-٥: الوقت 
   دك٧٠: الرسوم

   دورة                         
  هرمونات السعادة وأثرها على العاملين

  ٢٧/٥/٢٠١٠-٢٣:تاريخ الدورة
   مساًء٩-٥: الوقت 

   دك٩٠: الرسوم

  دورة                       
  مقدمة في علم اإلشعاع وطرق

   الوقاية منها
  ٢٠١٠ /٢٠/٥-١٦: تاريخ الدورة

   مساًء٩-٥: الوقت 
  دك١٥٠: الرسوم

  دورة
  إدارة التغيير الذاتي

  ٣/٦/٢٠١٠ – ٣٠/٥: تاريخ الدورة
   مساًء٩-٧: الوقت 

  دك٩٠: الرسوم

  دورة
  اضسيكولوجية األمر

  )الداء والدواء (
  ١٠/٦/٢٠١٠-٦: تاريخ الدورة
   مساًء٩-٧: الوقت 

  دك٩٠: الرسوم

  دورة
القيمة الغذائية للتمور ومعالجتها لبعض 

  األمراض المزمنه
  ١٧/٦/٢٠١٠-١٣: تاريخ الدورة

   مساًء٩-٥: الوقت 
  دك٩٠: الرسوم

  دورة
المبادئ النظرية والمهارات السلوآية للبحث 

 االجتماعي
  ٢٤/٦/٢٠١٠-٢٠: تاريخ الدورة

   مساًء٩-٧: الوقت 
  دك٩٠: الرسوم

                    دورة
إعداد وتأهيل معلمي اإلعاقات البسيطة التخلف 

  العقلي والداون
  ١/٧/٢٠١٠-٢٧/٦:تاريخ الدورة

   مساًء٩-٥: الوقت 
  دك٧٠: الرسوم



 
 

 
 

  تجامعة الكوي   

  لمجتمع والتعليم المستمرمركز خدمة ا    

  قسم تنمية المجتمع

  

  ٢٠١٠ / ٢٠٠٩ األنشطة والدورات التدريبية خالل شهر مايو  
 

  دورات جديدة تطرح ألول مرة في المركز*          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الرسوم  الوقت  التاريخ  الدورة  م

١  
كة الرقمية باستخدام برنامج الرسوم المتحر

  ) سنة١٤-٦(فالش 

١٣/٥/٢٠١٠ – ٩/٥/٢٠١٠  

  )يومياً من األحد إلى الخميس (
  ك. د٥٠  م٨–٦

  ) سنة١٤-٨(للفتيات ) الكروشيه(الحياكة   ٢
١٣/٥/٢٠١٠ – ٢/٥/٢٠١٠  

  ) الخميس– الثالثاء - األحد(
بية  ك. د٥٠  م٧- ٥

طال
ت 
را
دو

  

  )للنساء(التفصيل والخياطة   ٣
١٣/٥/٢٠١٠ – ٢/٥/٢٠١٠  

  ) الخميس– الثالثاء - األحد(
 ك. د٧٥   م٨- ٥

  )*للنساء(ليوجا العالجية   ٤
٥/٢٠١٠ /٢٠ -٥/٢٠١٠ /٩  

  ) الخميس– الثالثاء –األحد (
 ك. د٧٥  م٧- ٥

  )للنساء(الرسم باأللوان الزيتية   ٥
٢٠/٥/٢٠١٠ – ٩/٥/٢٠١٠  

  ) الخميس– الثالثاء - األحد(
ـة ك. د٧٥   م٩- ٧

ائي
نس

ت 
را
دو

  

  الجيولوجي  تقنيات ومهارات العمل الحقلي  ٦
٨/٥/٢٠١٠ – ١/٥/٢٠١٠  

  )يومي السبت(
  ك. د٧٥  م٣-ص٩

  )الخاصة بالصم* (ة اإلشارةلغ  ٧
١٣/٥/٢٠١٠ – ٢/٥/٢٠١٠  

  ) الخميس– الثالثاء - األحد(
 ك. د٧٥  م٧- ٥

  )feng shui *( تعلم مبادئ الفنغ شوي  ٨
١٩/٥/٢٠١٠ – ٣/٥/٢٠١٠  

  ) األربعاء–األثنين (
 ك. د٧٥  م٧- ٥

  *تقنيات الفهرسة والبحث المكتبي  ٩
٢٠/٥/٢٠١٠ – ١٦/٥/٢٠١٠  

  )ى الخميس يومياً من األحد إل( 
 ك. د٧٥  م٧- ٥

١٠  
  *تحليل الصور الجوية

  )قراءة الصور الجوية وتحليلها عمليا(

٢٧/٥/٢٠١٠ – ٢٣/٥/٢٠١٠  

  )يومياً من األحد إلى الخميس (
 ك. د٧٥  م٩- ٧

ـة
معي
جت
 م
ت
را
دو

  

  . قسم التسجيل والمتابعة  - ١٢ مبنى أكاديمية–مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر  –  الشويخ–التسجيل في جامعة الكويت 
  . ظهرا١٢,٣٠ – ٨,٣٠ من الساعة :الفترة الصباحية

  ٢٤٩٨٣٠٨٠٤: الفاكس / ٢٤٩٨٥٨٥٥ – ٢٤٩٨٥٨٥٤:  ت–قسم تنمية المجتمع : لالستفسار 
  



 
 

 
  تجامعة الكوي

  مستمرمركز خدمة المجتمع والتعليم ال

                                             قسم برامج تقنية المعلومات
 

  يقدم مرآز خدمة المجتمع والتعليم المستمر
  ) زالة لالستشارات والملكية الفكرية آمرآز تدريب وامتحان معتمد غالمعتمد من شرآة أبو  (

  -:دورة        

  CID – IT 
  قنية المعلوماتشهادة آامبردج الدولية لمهارات ت

 ) المعتمدة من الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلومات (                      
 

  -:المحتوي العلمي 
  

 .المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات  .١
  ).Microsoft Windows( استخدام الحاسوب ومعالجة الملفات  .٢
  ) .Microsoft Word(  معالج النصوص  .٣
  ) .Microsoft Excel( جداول البيانات  .٤
  ) .Microsoft Access(  قواعد البيانات  .٥
 ) .Microsoft PowerPoint (العروض التقديمية  .٦
  ) .Internet(  المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت  .٧

 
ختبرالكمبيوتر م- الدور األرضي– ع٢ مبنى – آلية البنات – العديلية –تعقد الدورات في جامعة الكويت  -

)١١٨. (  
 .آتب المواد العلمية + الرسوم تشمل البرنامج التدريبي  -
 . ك لكل اختبار وتعقد االختبارات آل خميس. د٥ اختبارات بتكلفة ٧يشمل البرنامج على  -
 
     

 عمادة – ١٢ مبني أآاديمية – الشويخ –جامعة الكويت :   للتسجيل 
 –م المستمر     مرآز خدمة المجتمع والتعلي–) سابقا ( القبول والتسجيل 

 ١٢:٣٠ – ٨:٣٠ خالل الفترة الصباحية من –قسم التسجيل والمتابعة 
  .      ظهرًا 

ات   إل ل  ة المعلوم رامج تقني سم ب سار ق   ٢٤٩٨٥٨٥٨ – ٢٤٩٨٧٩٧٩: ستف
اق  ي ألف ع االلكترون ة  afaq.kuniv.edu: الموق ي للجامع ع االلكترون  والموق

www.kunive.edu.kw/ccsc-ar.php  
  

 
 
 
 

  الرسوم  االيام  الوقت  تاريخ الدورة  الدورات
  ٨ الى ٦  ٢٩/٧/٢٠١٠ الى ٢٠١٠/ ١٣/٦من   الدورة االولى

  مساًء
  .ك. د٧٠  االحد الى االربعاء

 ١١:٣٠ الى٩:٣٠  ٥/٨/٢٠١٠ الى٢٠١٠/ ٢٠/٦من   الدورة الثانية
  صباحًا

  .ك. د٧٠  االحد الى االربعاء

  االختبارات مجانًا
         مشارك في الدورة١٠٠ألول 

وذلك دعمًا من شرآة أبوغزالة       
  لالستشارات والملكية  الفكرية 
ومرآز خدمة المجتمع و التعليم 

 المستمر



 
 

 
  تجامعة الكوي

  مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر

                                               قسم برامج تقنية المعلومات
 

  أآاديمية مبدعي الكمبيوتر للناشئين
  سنة) ١٦ -١٢(لألعمار من 

   للبناتأخرى فصول خاصة بالبنين و
  

  - :٢٠٠٩/٢٠١٠التخصصات المطروحة للفصل الدراسي الصيفي 
  
   الدعاية واإلعالن والنشر اإللكتروني-
   المالتيمديا التفاعلية-
   تصميم مواقع انترنت عالية الجودة-
   برمجة العاب -
   صيانة الحاسوب -
  الحواسيب شبكات -
  

  ٢٢/٧/٢٠١٠ إلى ٢٧/٦/٢٠١٠من :    تاريخ البرنامج         
    من األحد إلى الخميس:             األيام 

  الدورة متوفرة في الفترة الصباحية والمسائية :        الوقت      
  )عرض خاص للصيف ( ك يشمل آتب المادة العلمية . د١٨٠:             الرسوم

   
 عمادة القبول والتسجيل – ١٢ مبني أآاديمية – الشويخ –جامعة الكويت :  للتسجيل 

 خالل الفترة –م التسجيل والمتابعة  قس– مرآز خدمة المجتمع والتعليم المستمر ) سابقا (
  .       ظهرًا ١٢:٣٠ – ٨:٣٠الصباحية من 

              
    ٢٤٩٨٥٨٥٨ – ٢٤٩٨٧٩٧٩: لالستفسار قسم برامج تقنية المعلومات       

                                    com.academy-ku@info:   Email      
               com.academy-ku.www:           Website  
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  تجامعة الكوي

  مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر

                                              قسم التعليم المستمر
 
 

  السياحة والسفر دورات اللغات المتخصصة ب
  

ة المجتمع                        ز خدم يم المستمر بمرآ سم التعل سر ق سفر ي سياحة و ال بمناسبة قرب موسم ال
والتعليم المستمر بجامعة الكويت أن يقدم لكم باقة من دورات اللغات المتخصصة بالسياحة             

سفر  ردات . وال م المصطلحات والمف ة وأه يم أساسيات اللغ شارك من تعل ي تمكن الم والت
  .تفيد المسافر، والتعرف على أهم المناطق والمعالم السياحية لكل بلد التي 

  
  
  

  اللغة الفرنسية                                اللغة األسبانية
  
  

  اللغة اإليطالية                                اللغة األلمانية
  

  
  
  
  

  ١٧/٦/٢٠١٠ وتنتهي بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٠جميع الدورات تبدأ بتاريخ 
   الخميس  ، ساعتين في اليوم خالل الفترة المسائية – الثالثاء – أيام في األسبوع األحد ٣

 ك لكل دورة. د٩٠: الرسوم 

   – الشويخ – جامعة الكويت -المجتمع والتعليم المستمر مراجعة مرآز خدمة : للتسجيل 
  . قسم التسجيل والمتابعة –١٢مبنى أآاديمية     

   ٢٤٩٨٧٩٧٨:    فاآس ٢٤٩٨٧٣٠٠ – ٢٤٩٨٧٩٨٠: لالستفسار قسم التعليم المستمر 
www.kuniv.edu.kw/ccsc-ar.php 


