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 إعالنإعالن
  تدريب النساء والشباب على استخدام الكومبيوترتدريب النساء والشباب على استخدام الكومبيوتر

  
           

 
  خبرة في التدريب لمدة سنتين على مراكز منتشرة في بغداد ، اربيل ، كربالء ، النجف ، تكريت ، كركوك ، الموصل •

 دورات تدريبية العداد مدربين ضمن البرنامج  ٦دورة تدريبية ،  ٣٥اكثر من   •

     :روسوفت التدريب على تسع تطبيقات وهيكهج ماييتضمن من •
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 .  

  أسم التطبيق
  ) Computer Basics( أساسيات الحاسبة 

  )  Windows( نظام التشغيل الويندوز 
  ) Digital Media( كيفية إستخدام األجهزة الرقمية 

  ) Microsoft Office Word 2003( معالجة النصوص 
  ) Microsoft Office Excel 2003(جداول البيانات 

  ) Microsoft Office Power Point 2003(العروض التقديمية 
  ) Microsoft Office Access 2003(قواعد البيانات 

  تاريخ اإلنترنيت وآلية عمله وكيفية عمل بريد الكتروني والمراسلة والمحادثة 
 ( Internet – Email – Yahoo! Messenger ) 

  ) Microsoft Office Front Page 2003( ت تصميم صفحات اإلنترني

م تكنولوجيا م تكنولوجيا فرص تدريبية للنساء والشباب بهدف تطوير مهاراتهم في استخدافرص تدريبية للنساء والشباب بهدف تطوير مهاراتهم في استخدا" " طموح بال حدودطموح بال حدود""يوفر برنامج مايكروسوفت يوفر برنامج مايكروسوفت 
المعلومات باإلضافة إلى ورش عمل في المهارات الوظيفية التي تساعد في الدخول إلى سوق العمل، وينفذ هذا البرنامج في المعلومات باإلضافة إلى ورش عمل في المهارات الوظيفية التي تساعد في الدخول إلى سوق العمل، وينفذ هذا البرنامج في 

  ..العراقيةالعراقية  األملاألملجمعية جمعية   --تسع دول عربية من خالل شركاء محليين، شريك البرنامج في العراق تسع دول عربية من خالل شركاء محليين، شريك البرنامج في العراق 

 
شھادة مرخصة من 

 قبل
 

 مایكروسوفت
 و

  معھد التعلیم الدولي

يتخلل البرنامج ورش عمل في يتخلل البرنامج ورش عمل في 
  ::المواضيع التاليةالمواضيع التالية

  إدارة مشاريع صغيرةإدارة مشاريع صغيرة  كيفيةكيفية  ••

  التواصلالتواصل  ••

  كيفية كتابة السيرة الذاتيةكيفية كتابة السيرة الذاتية  ••

  مهارات اإللقاء الشفويمهارات اإللقاء الشفوي    ••

  ..كيفية أجراء المقابلة الشخصيةكيفية أجراء المقابلة الشخصية  ••
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