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 شروط و تعليمات المشاركة في الدورات التدريبية

 .من موعد الدورة على االقل ارسال كتاب الترشيح قبل اسبوعيرجى  .1

 صباحا ولمدة ساعتان على االكثر. 03:9المحاضرات الساعة  أتبد .2

 مكان انعقاد الدورات 3 مركز الحاسبة االلكترونية  في مجمع الجادرية  .:

 . وحسب وقتها هالمرشح لدورة اللان يتفرغ المشارك  .4

 عالقتها بطبيعة عمله.موضوع الدورة ومراعاة تخصص المرشح مع  .5

تؤجل الى اليوم او  اذا صادف اي يوم من ايام الدورة عطلة رسمية او تعذر انعقادها )الي سبب( .6

 االيام التي تلي ايام العطلة مباشرة .

زودنا بكتاب ترشيحه يتم تنتيجة الدورة مالم نفكاك واالالمشارك بكتاب المباشرة ود لن يتم تزوي .7

 الدورة .من مكان عمله وقبل فترة من موعد انعقاد 

 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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 0202لعام  الثانيشهر كانون مركز الحاسبة االلكترونية لدورات 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من 

 اسبوع واحد Power point 12/1 16/1برنامج  اساسيات  .1

 اسبوع واحد Word 12/1 16/1برنامج  اساسيات  .0

 اسابيع 4 6/2 12/1 القيادات االدارية الوسطى  .3

 اسبوع واحد 16/1 12/1 صيانة الحاسبات  .4

5.  Linux Red hat (level1)  12/1 16/1 اسبوع واحد 

6.  Python programming (basics) 11/1 22/1 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد 22/1 11/1 صيانة الالبتوب  .7

 اسبوع واحد Excel 11/1 22/1برنامج  اساسيات  .8

 اسبوع واحد Word 26/1 23/1برنامج  اساسيات  .9

 اسبوع واحد PHP 26/1 23/1اساسيات لغة   .12

 اسبوع واحد 23/1 26/1 امن المعلومات و الحاسبات  .11

 اسبوع واحد Excel 26/1 23/1اساسيات برنامج   .10

 

 0202دورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر شباط  لعام 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

 اسبوع واحد IT 2/2 6/2اساسيات تكنلوجيا المعلومات   .1

2.  VSAT Satellite internet systems  2/2 6/2 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد Word 2/2 6/2برنامج  اساسيات  .2

 اسبوع واحد Access 1/2 12/2برنامج  اساسيات  .4

 اسبوع واحد Word 1/2 12/2برنامج  اساسيات  .5

 اسبوع واحد Excel 1/2 12/2برنامج  اساسيات  .6

 اسبوع واحد 12/2 1/2 امن المعلومات و الحاسبات  .7

 اسبوع واحد Word 16/2 23/2برنامج  اساسيات  .8

 اسبوع واحد Excel 16/2 23/2برنامج  اساسيات  .1

13.  Python programming (basics) 16/2 23/2 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد HTML +CSS 16/2 23/2اساسيات تصميم المواقع   .11

 اسبوع واحد Word 22/2 27/2برنامج  اساسيات  .12

 اسبوع واحد Excel 22/2 27/2برنامج  اساسيات  .12

 اسبوع واحد Power point 22/2 27/2برنامج  اساسيات  .14
 

 

 



 

 

0  

 

 

 0202لعام   اذاردورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من 

 اسبوع واحد Excel 1/2 5/2برنامج  اساسيات  .1

 اسبوع واحد 5/2 1/2 تقنيات الهندسة االجتماعية  .2

 اسبوع واحد Word 1/2 5/2برنامج  اساسيات  .2

 يوم 2 2/2 1/2 تجنب االستالل  .4

5.  HTML 1/2 5/2 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد 12/2 8/2 نظم دعم القرار  .6

 اسبوع واحد Excel 8/2 12/2برنامج  اساسيات  .7

 اسبوع واحد SPSS 8/2 12/2التحليل االحصائي باستخدام   .8

 اسبوع واحد Power point 8/2 12/2برنامج  اساسيات  .1

13.  A+ 8/2 12/2 اسبوع واحد 

11.  Linux Red hat (level1)  8/2 12/2 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد Excel 15/2 11/2برنامج  اساسيات  .12

 اسبوع واحد 11/2 15/2 لحل المشكالت و التفكير الجانبي الذكاء  .12

 اسبوع واحد HTML +CSS 15/2 11/2اساسيات تصميم المواقع   .14

 اسبوع واحد Power point 22/2 26/2برنامج  اساسيات  .15

 اسبوع واحد Access 22/2 26/2برنامج  اساسيات  .16

17.  Green education 22/2 يوم واحد 

 PHOTOاساسيات التصميم باستخدام   .18
SHOP 

 اسبوع واحد 26/2 22/2

11.  In Design 22/2 26/2 اسبوع واحد 
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 0202لعام   نيساندورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر 

 

 

 0202لعام   اياردورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر 

 

 

 

 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

1.  Deep learning for data analysis 5/4 1/4 اسبوع واحد 
 اسبوع واحد Power point 5/4 1/4برنامج  اساسيات  .2
 اسبوع واحد Word 5/4 1/4برنامج  اساسيات  .2
 اسبوع واحد 1/4 5/4 القيادات االدارية الوسطى  .4
5.  Wireless Networks 12/4 16/4 اسبوع واحد 
 اسبوع واحد Excel 12/4 16/4برنامج  اساسيات  .6
 اسبوع واحد Word 12/4 16/4برنامج  اساسيات  .7
 اسبوع واحد 22/4 11/4 تجنب االستالل  .8
 اسبوع واحد Power point 11/4 22/4برنامج  اساسيات  .1

 اسبوع واحد Word 11/4 22/4برنامج  اساسيات  .13
 يوم 2 27/4 26/4 كتابة البحوث و االطاريح  .11
 اسبوع واحد Word 26/4 23/4برنامج  اساسيات  .12
 اسبوع واحد Access 26/4 23/4برنامج  اساسيات  .12
 اسبوع واحد 23/4 26/4 االجتماعيةتقنيات الهندسة   .14

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

 اسبوع واحد Excel 2/5 7/5برنامج  اساسيات  .1

 اسبوع واحد PHP 2/5 7/5اساسيات لغة   .0

 اسبوع واحد Word 13/5 14/5برنامج  اساسيات  .3

 اسبوع واحد 14/5 13/5 صيانة الطابعات  .4

 اسبوع واحد Power point 13/5 14/5برنامج  اساسيات  .5

6.  HTML 17/5 21/5 اسبوع واحد 
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 0202لعام   حزيراندورات مركز الحاسبة االلكترونية لشهر 

 

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفترة

 مدة البرنامج التدريبي
 لغاية من

 اسابيع 4 2/7 7/6 القيادات االدارية الوسطى  .1

 اسبوع واحد Power point 7/6 11/6برنامج  اساسيات  .2

 اسبوع واحد Word 7/6 11/6برنامج  اساسيات  .2

 اسبوع واحد PHP 7/6 11/6اساسيات لغة   .4

 اسبوع واحد Excel 14/6 18/6برنامج  اساسيات  .5

 اسبوع واحد Word 14/6 18/6برنامج  اساسيات  .6

 اسبوع واحد 18/6 14/6 صيانة الحاسبات  .7

8.  Routing & Switching 
Essentials 

14/6 18/6 
 اسبوع واحد

1.  HTML 21/6 25/6 اسبوع واحد 

13.  In Design 21/6 25/6 اسبوع واحد 

 اسبوع واحد Excel 21/6 25/6برنامج  اساسيات  .11

 اسبوع واحد Word 21/6 25/6برنامج  اساسيات  .12
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 Google scholar , research gateدورات 
 

 تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي ت
مدة البرنامج 

 التدريبي

1.  Google scholar 16/1 يوم واحد 

0.  Google scholar 12/2 يوم واحد 

3.  Research gate 23/2  واحديوم 

4.  Google scholar 5/2 يوم واحد 

5.  Research gate 12/2 يوم واحد 

6.  Google scholar 1/4 يوم واحد 

7.  Research gate 16/4 يوم واحد 

8.  Google scholar 7/5 يوم واحد 

9.  Google scholar 18/6 يوم واحد 

12.  Research gate 25/6 يوم واحد 

 
 


