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 شروط و تعليمات المشاركة في الدورات التدريبية 

 

 .يٍ يىعذ انذوسج عهى االقم اسسال كتاب انتششٍح قثم اسثىعٌشجى  .1

 صثاحا ونًذج ساعتاٌ عهى االكثش. 0339انًحاضشاخ انساعح  أتثذ .2

 يكاٌ اَعقاد انذوساخ 3 يشكز انحاسثح االنكتشوٍَح  فً يجًع انجادسٌح  .3

 . وحسة وقتها هانًششح هذوسج انناٌ ٌتفشغ انًشاسك  .4

 عالقتها تطثٍعح عًهه.يىضىع انذوسج ويشاعاج تخصص انًششح يع  .5

او تؤجم انى انٍىو  ارا صادف اي ٌىو يٍ اٌاو انذوسج عطهح سسًٍح او تعزس اَعقادها )الي سثة( .6

 االٌاو انتً تهً اٌاو انعطهح يثاششج .

َتٍجح انذوسج يانى ٌزودَا تكتاب تششٍحه يٍ َفكاك واالانًشاسك تكتاب انًثاششج وذ نٍ ٌتى تزوٌ .7

 يكاٌ عًهه وقثم فتشج يٍ يىعذ اَعقاد انذوسج .

 

 

 لالستفسار و التواصل

 Iraq / Baghdad / Al-jadiriya / University of Baghdad 

 
www.cc.uobaghdad.edu.iq 

 E-mail: tdcc@uob.edu.iq  / info@cc.uob.edu.iq 

 Computer Center / University of Baghdad 
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 2112لعام  الثانيشهر كانون مركز الحاسبة االلكترونية لدورات 

 ت
 اسم البرنامج التدريبي

 مدة البرنامج التدريبي الفترة

 لغاية من 

 اسبوع واحد Excel 13/1 11/1دورة اساسٌة فً برنامج   .1

2.  Latex 13/1 11/1 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد Word 13/1 11/1دورة اساسٌة فً برنامج   .3

 اسبوع واحد 24/1 22/1 سالمة اللغة العربٌة  .4

 اسبوع واحد IT 22/1 24/1اساسٌات تكنلوجٌا المعلومات   .5

 اسبوع واحد Word 22/1 24/1دورة اساسٌة فً برنامج   .6

 اسابٌع 4 21/2 21/1 القٌادات االدارٌة الوسطى   .1

 اسبوع واحد Power point 21/1 31/1دورة اساسٌة فً برنامج   .8

 اسبوع واحد Access 21/1 31/1دورة اساسٌة فً برنامج   .9

 اسبوع واحد Excel 21/1 31/1دورة اساسٌة فً برنامج   .12

 

 

 2112دورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر شباط  لعام 

 مدة البرنامج التدريبي الفترة اسم البرنامج التدريبي ت

 لغاية من 

 اسبوع واحد Excel 3/2 1/2دورة اساسٌة فً برنامج   .1

 اسبوع واحد 14/2 12/2 مباديء شبكات الحاسوب   .2

 اسبوع واحد Word 12/2 14/2دورة اساسٌة فً برنامج   .3

تصمٌم و تحلٌل شبكات توزٌع المٌاه باستخدام   .4

EPA.NET 
 اسبوع واحد 21/2 11/2

 اٌام 3 19/2 11/2 تجنب االستالل  .5

 اسبوع واحد Access 11/2 21/2دورة اساسٌة فً برنامج   .6

1.  Linux (level1) 24/2 28/2 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد Word 24/2 28/2دورة اساسٌة فً برنامج   .8

 اسبوع واحد Power point 24/2 28/2دورة اساسٌة فً برنامج   .9
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 2112لعام   اذاردورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر 

 2211لعام   نيساندورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من 

 اسبوع واحد Excel 3/3 1/3دورة اساسٌة فً برنامج   .1

 اسبوع واحد 1/3 3/3 مباديء شبكات الحاسوب   .2

 اسابٌع 4 28/3 3/3 القٌادات االدراٌة الوسطى  .3

4.  Google scholar  4/3 ٌوم واحد 

5.  Research gate 5/3 ٌوم واحد 

 اسبوع واحد Word 12/3 14/3دورة اساسٌة فً برنامج   .6

1.  Linux (level1) 12/3 14/3 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد 14/3 12/3 سالمة اللغة العربٌة  .8

9.  Google scholar  11/3 ٌوم واحد 

12.  Research gate 12/3 ٌوم واحد 

 اٌام Power point 11/3 22/3 4دورة اساسٌة فً برنامج   .11

 اٌام Word 11/3 22/3 4دورة اساسٌة فً برنامج   .12

 اٌام 4 22/3 11/3 صٌانة الحاسبات   .13

 اسبوع واحد Excel 24/3 28/3دورة اساسٌة فً برنامج   .14

 اسبوع واحد SPSS 24/3 28/3التحلٌل االحصائً باستخدام   .15

 اسبوع واحد Word 24/3 28/3دورة اساسٌة فً برنامج   .16

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

 اسبوع واحد Access 1/4 11/4دورة اساسٌة فً برنامج   .1

 اسبوع واحد 11/4 1/4 صٌانة الحاسبات   .2

3.  Wireless Networks  1/4 11/4 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد 11/4 1/4 الذكاء و التفكٌر الجانبً لحل المشكالت  .4

 اسبوع واحد Word 14/4 18/4دورة اساسٌة فً برنامج   .5

 اسبوع واحد Excel 14/4 18/4دورة اساسٌة فً برنامج   .6

تصمٌم و تحلٌل شبكات مٌاه االمطار باستخدام   .1

 SWMMتطبٌق 
 اسبوع واحد 18/4 14/4

 اسبوع واحد 18/4 14/4 االطروحةخطوات كتابة   .8

9.  Google scholar  15/4 ٌوم واحد 

12.  Research gate 16/4 ٌوم واحد 

11.  Search Engine for Kids 21/4 23/4 3 اٌام 

 اسبوع واحد Excel 21/4 25/4دورة اساسٌة فً برنامج   .12

 اسبوع واحد MATLAB 21/4 25/4دورة اساسٌة فً برنامج   .13

 اسبوع واحد Word 21/4 25/4دورة اساسٌة فً برنامج   .14
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 2112لعام   اياردورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر 

 

 

 2112لعام   حزيراندورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

 اسبوع واحد Word 9/6 13/6دورة اساسٌة فً برنامج   .1

 اسبوع واحد 13/6 9/6 مباديء شبكات الحاسوب   .2

 اسبوع واحد Windows 10  9/6 13/6مباديء   .3

 اسابٌع 4 4/1 9/6 القٌادات االدراٌة الوسطى  .4

 Powerدورة اساسٌة فً برنامج   .5
point 

 اسبوع واحد 22/6 16/6

 اسبوع واحد 22/6 16/6 صٌانة الحاسبات   .6

1.  Linux (level1) 16/6 22/6 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد Word 23/6 21/6دورة اساسٌة فً برنامج   .8

 اٌام 3 25/6 23/6 النشر ضمن المستوعبات العلمٌة  .9

12.  Google scholar  26/6 ٌوم واحد 
 

 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

 اسبوع واحد Excel 5/5 9/5دورة اساسٌة فً برنامج   .1

 اسبوع واحد 9/5 5/5 مباديء شبكات الحاسوب   .2

3.  Cloud computing 5/5 9/5 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد IT 12/5 16/5اساسٌات تكنلوجٌا المعلومات   .4

 اسبوع واحد Word 12/5 16/5دورة اساسٌة فً برنامج   .5

6.  Linux (level1) 12/5 16/5 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد Excel 19/5 23/5دورة اساسٌة فً برنامج   .1

 اسبوع واحد 23/5 19/5 العربٌةسالمة اللغة   .8

9.  Python programing (basics) 19/5 23/5 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد 32/5 26/5 كتابة البحوث و االطارٌح  .12

 Powerدورة اساسٌة فً برنامج   .11
point 

 اسبوع واحد 32/5 26/5

 اسبوع واحد Word 26/5 32/5دورة اساسٌة فً برنامج   .12
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 2112لعام   تموز دورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر

 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

1.  Scientific Sites for Kids 1/1 9/1 3 اٌام 

 واحداسبوع  11/1 1/1 صٌانة الحاسبات   .2

3.  Google scholar  11/1 ٌوم واحد 

4.  Research gate 12/1 ٌوم واحد 

 اسبوع واحد Word 14/1 18/1دورة اساسٌة فً برنامج   .5

 اسبوع واحد SPSS 14/1 18/1التحلٌل االحصائً باستخدام   .6

 اسبوع واحد Excel 21/1 25/1دورة اساسٌة فً برنامج   .7

 

 

 

 

 2112لعام   أب االلكترونية لشهردورات مركز الحاسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

 اسبوع واحد Windows server 2012 4/8 8/8مبادىء   .1

 اسبوع واحد 8/8 4/8 سالمة اللغة العربٌة  .2
 اسبوع واحد 22/8 18/8 صٌانة الحاسبات   .3
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 2112لعام   ايلول الحاسبة االلكترونية لشهردورات مركز 

 

 2112لعام   تشرين االول دورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

1.  Research gate 1/12 ٌوم واحد 

 اسبوع واحد Excel 6/12 12/12دورة اساسٌة فً برنامج   .2

3.  Green Education 6/12 8/12 3 اٌام 

4.  Linux (level 1) 6/12 12/12 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد Word 22/12 24/12دورة اساسٌة فً برنامج   .5

6.  Smart city 22/12 24/12 اسبوع واحد 

 واحداسبوع  24/12 22/12 سالمة اللغة العربٌة  .1

 اسبوع واحد Power point 21/12 31/12دورة اساسٌة فً برنامج   .8

9.  Cloud computing 21/12 31/12 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد Excel 21/12 31/12دورة اساسٌة فً برنامج   .12

 

 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

 اسبوع واحد Excel 1/9 5/9دورة اساسٌة فً برنامج   .1

2.  Python programing (basics) 1/9 5/9 اسبوع واحد 

 اسابٌع 4 26/9 1/9 القٌادات االدراٌة الوسطى  .3

4.  Google scholar  2/9 ٌوم واحد 

5.  Research gate 3/9 ٌوم واحد 

 اسبوع واحد multisim 8/9 12/9برامج المحاكاة االلكترونٌة   .6

1.  Virtual reality technology in 
learning 

 اسبوع واحد 12/9 8/9

 اسبوع واحد Power point 15/9 19/9دورة اساسٌة فً برنامج   .8

 اسبوع واحد MATLAB 15/9 19/9دورة اساسٌة فً برنامج   .9

 اسبوع واحد IT 15/9 19/9اساسٌات تكنلوجٌا المعلومات   .12

 اسبوع واحد Word 15/9 19/9دورة اساسٌة فً برنامج   .11

12.  Augmented Reality 22/9 26/9 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد 26/9 22/9 مباديء شبكات الحاسوب   .13

 اسبوع واحد Power point 22/9 26/9دورة اساسٌة فً برنامج   .14

15.  Google scholar  32/9 ٌوم واحد 
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 2112لعام   تشرين الثاني دورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر

 

 

 

 2112لعام   كانون االول دورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

  Decision Support)نظم دعم القرار )  .1
System  

 اسبوع واحد 1/11 3/11

2.  Linux (level1) 3/11 1/11 اسبوع واحد 

 اسابٌع 4 28/11 3/11 القٌادات االدراٌة الوسطى  .3

 اسبوع واحد Word 12/11 14/11دورة اساسٌة فً برنامج   .4

 اسبوع واحد Access 12/11 14/11دورة اساسٌة فً برنامج   .5

 اسبوع واحد 14/11 12/11 مباديء شبكات الحاسوب   .6

 اسبوع واحد 21/11 11/11 نظم دعم القرار فً التعلٌم العالً  .1

 اسبوع واحد 28/11 24/11 ادارة المخازن  .8

 اسبوع واحد Power point 24/11 28/11دورة اساسٌة فً برنامج   .9

 اسبوع واحد Word 24/11 28/11دورة اساسٌة فً برنامج   .12

11.  Google scholar 25/11 ٌوم واحد 

12.  Research gate 26/11 ٌوم واحد 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

 اسبوع واحد 5/12 1/12 نظم دعم القرار فً التخطٌط  .1

 اسبوع واحد Word 1/12 5/12دورة اساسٌة فً برنامج   .2

 اسبوع واحد Excel 8/12 12/12دورة اساسٌة فً برنامج   .3

 اسبوع واحد Power point 8/12 12/12دورة اساسٌة فً برنامج   .4

5.  Google scholar 9/12 ٌوم واحد 

6.  Research gate 12/12 ٌوم واحد 

1.  Python programing (basics) 15/12 19/12 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد Word 15/12 19/12دورة اساسٌة فً برنامج   .8

 اسبوع واحد 26/12 22/12 ادارة االزمات و االجتماعات  .9

 اسبوع واحد Excel 22/12 26/12دورة اساسٌة فً برنامج   .12


