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 االنكتروَيح شروط و تعهيًاخ انًشاركح في انذوراخ انتذريثيح

 .tdcc@uob.edu.iqوعهى انثريذ االنكتروَي  قثم اسثىع عهى االقم يٍ يىعذ انذورج يرجى ارسال كتاب انترشيخ .1

 اٌ يتفرغ انًشارك نهذورج انًرشخ نها ودسة وقتها . .2

 يراعاج تخصص انًرشخ يع يىضىع انذورج وعالقتها تطثيعح عًهه. .3

 َسثح يٍ انذرجح انُهائيح تاالضافح انى االيتذاٌ انُهائي نهذورج .انذضىر يهى و انسايي و ستكىٌ عهيه  .4

 % تعذ اداء االيتذاٌ انُهائي اخر يىو انذورج .55درجح االجتياز  .5

تعذ اجتيازها تُجاح ايا ورقيا في انًركس او ترسم نه عثر يتى تسويذ انًشارك تكتاب انًثاشرج واالَفكاك وَتيجح انذورج  .6

 انثريذ االنكتروَي .

 (الدورات التدريبية جميعها الكترونية و عبر منصات الكترونية مختلفة )

 نالستفسار و انتىاصم 

 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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 1202لعام   كانون الثانيشهر الحاسبة االلكترونية لمركز دورات 

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة البرنامج  الفترة

 التدريبي
 االجور

 لغاية من 

 000222 اسبوع واحد Excel 3/1 7/1استخدام الدوال في تطبيق   .1

 000222 اسبوع واحد 7/1 3/1 امن المعلومات و الحاسبات  .2

 000222 اسبوع واحد desktop 3/1 7/1صيانة الحاسبات   .3

منصة نيوتن للتعليم االلكتروني )لوحة   .4

 المدرسة(
 مجانا يوم واحد 10/1

منصة نيوتن للتعليم االلكتروني )لوحة   .5

 المعلم(
 مجانا يوم واحد 19/1

6.  Hardware programming using 
VHDL language and FPGA kit. 

 000222 اسبوع واحد 11/1 12/1

7.  Wired and wireless 
communications. 

 000222 اسبوع واحد 11/1 12/1

8.  Windows server 2019 installing 
and configuring 

 000222 اسبوع واحد 01/1 17/1

9.  Development of MP with 
revolution of technology & it's 

different application 
 000222 اسبوع واحد 01/1 17/1

10.  
Wire and wireless networks 01/1 08/1 000222 اسبوع واحد 
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 1202لعام   شباطلشهر  دورات مركز الحاسبة االلكترونية

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة البرنامج  الفترة

 التدريبي
 االجور

 لغاية من

الجيل الخامس بين الطموح و   .1
 المخاوف

 000222 اسبوع واحد 11/0 7/0

 000222 اسبوع واحد Word 7/0 11/0برنامج  اساسيات  .0

 000222 اسبوع واحد 18/2 14/2 صيانة الالبتوب  .3

منصة نيوتن للتعليم االلكتروني         .1

 )لوحة الطالب(
 يوم واحد 9/0

 مجانا

 اساسيات الشبكات  .0

Network fundamentals 
 000222 اسبوع واحد 18/2 14/2

لحل  الذكاء و التفكير الجانبي  .6

 المشكالت
 000222 اسبوع واحد 18/2 14/2

 000222 اسبوع واحد 18/2 14/2 انظمة حماية و معالجة الفايروسات  .7

 000222 اسبوع واحد Excel  14/2 18/2استخدام الدوال في تطبيق   .8

9.  YouTube kids  03/0 مجانا يوم واحد 

مقارنة تفصيلية مبسطة بين   .12

 االلكترونيك الرقمي و الكمي
 000222 اسبوع واحد 25/2 21/2

االدارة االلكترونية للنؤتمرات وورش   .11

 العمل
 000222 اسبوع واحد 25/2 21/2

 اساسيات الشبكات  .10

Network fundamentals 
 000222 اسبوع واحد 25/2 21/2

13.  Access  000222 اسبوع واحد 25/2 21/2 المستوى االول 

 

 

 

 

 



 

 

6  
 

 1202لعام   اذارلشهر  دورات مركز الحاسبة االلكترونية

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة البرنامج  الفترة

 التدريبي
 االجور

 لغاية من

1.  Windows server 2019 
Administration 

 50000 اسبوع واحد 11/3 7/3

0.  * ASP.NET MVC for beginner 7/3 11/3 50000 اسبوع واحد 

 25000 اسبوع واحد 11/3 7/3 صيانة الالبتوب  .3
1.  **Introduction to Networks(by 

CISCO Networking 
academy) 
 المستوى االول

 75000 اسبوعان 18/3 7/3

0.  MS project 2016 11/3 18/3 25000 اسبوع واحد 
 25000 اسبوع واحد Word 11/3 18/3برنامج  اساسيات  .6

المشغالت الدقيقة و تطور مواصفاتها مع   .7
 التكنلوجيا

 25000 واحداسبوع  18/3 11/3

 HTMLاساسيات تصميم المواقع   .8
+CSS 

 25000 اسبوعان 00/3 11/3

9.  *** Switching, routing & 
wireless essentials(by 

CISCO 
Networking academy)              

 المستوى الثاني

 75000 اسبوعان 00/3 11/3

 25000 اسبوع واحد Latex 21/3 25/3استخدام   .12
 photoاساسيات التصميم باستخدام   .11

shop 
 25000 اسبوع واحد 25/3 21/3

 25000 اسبوع واحد Excel 21/3 25/3برنامج  اساسيات  .10
 اساسيات الشبكات  .13

Network fundamentals 
 25000 اسبوع واحد 25/3 21/3

 

 . Java scriptsو لغة   HTMLو لغة  ASP* يجب ان يكون المشارك لديه معرفة اولية بلغة 

 .CISCOمن دورات ** المستوى االول 

 بنجاح. المستوى االول دورة *** يجب ان يكون المشارك قد اكمل
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 2021لعام  نيسانلشهر  دورات مركز الحاسبة االلكترونية

 

 

 .++ Cو لغةا# Cيجب ان يكون المشارك لديه معرفة اولية بلغة  * 

 

 

 

 

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة البرنامج  الفترة

 التدريبي
 االجور

 لغاية من 

 25000 اسبوع واحد 8/4 4/4 تحليلية فن ادارة الوقت .. دراسة  .1

 اساسيات الشبكات  .0

Network fundamentals 
 اسبوع واحد 8/4 4/4

25000 

 25000 اسبوع واحد Word 4/4 8/4برنامج  دورة متقدمة في  .3

 25000 اسبوع واحد Power point 11/4 15/4برنامج  اساسيات  .1

 25000 اسبوع واحد python entry level 11/4 15/4لغة   .0

 25000 اسبوع واحد 15/4 11/4 اساسيات تكنلوجيا المعلومات  .6

 25000 اسبوع واحد PHP 18/1 00/1اساسيات لغة   .7

 اساسيات الشبكات  .8

SDN 
 اسبوع واحد 00/1 18/1

25000 

 25000 اسبوع واحد 00/1 18/1 صيانة الالبتوب  .9

12.  *SQL Server using first 

code migration 

 50000 واحد اسبوع 29/4 25/4

11.  primavera 25/4 29/4 25000 اسبوع واحد 
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 2021لعام   ايارلشهر  دورات مركز الحاسبة االلكترونية

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة البرنامج  الفترة

 التدريبي
 االجور

 لغاية من

1.  CCNA 200-125 Fast track 2/5 13/5 75000 اسبوعان 

0.  *Enterprise Networking 

security & Automation(by 

CISCO Networking  academy) 

 المستوى الثالث

 75000 اسبوعان 13/5 2/5

 50000 اسابيع 4 27/5 2/5 القيادات االدارية الوسطى  .3

1.  **ASP.NET MVC for 

administration 
 50000 اسبوع واحد 13/5 9/5

0.  Introduction to Network 

routing and switching 
 25000 اسبوع واحد 13/5 9/5

6.  Nano-technology in our life 16/5 20/5 25000 اسبوع واحد 

7.  Word press 25000 اسبوع واحد 20/5 16/5 مستوى اول 

 اساسيات الشبكات  .8

Network fundamentals 
 25000 واحداسبوع  27/5 23/5

 25000 اسبوع واحد Excel 23/5 27/5برنامج  اساسيات  .9

 

 

 يجب ان يكون المشارك قد اكمل المستويان االول و الثاني بنجاح.* 

 .Java scriptsو لغة   HTMLو لغة  ASPيجب ان يكون المشارك لديه معرفة اولية بلغة ** 
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 2021لعام   حزيرانلشهر  دورات مركز الحاسبة االلكترونية

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة البرنامج  الفترة

 التدريبي
 االجور

 لغاية من

 25000 اسبوع واحد 12/6 6/6 امن المعلومات و الحاسبات  .1

 25000 اسبوع واحد Excel  6/6 12/6استخدام الدوال في تطبيق   .0

 25000 اسبوع واحد Desktop  6/6 12/6صيانة الحاسبات   .3

 25000 اسبوع واحد power point 13/6 17/6برنامج  اساسيات  .1

 25000 اسبوع واحد 17/6 13/6 اساسيات تكنلوجيا المعلومات   .0

6.  Word press  25000 اسبوع واحد 17/6 13/6 المستوى االول 

 25000 اسبوع واحد python entry level 13/6 17/6لغة   .7

8.  *SQL Server using first 

code migration 

 25000 اسبوع واحد 24/6 20/6

 اساسيات الشبكات  .9

Network fundamentals 

 25000 اسبوع واحد 24/6 20/6

 25000 اسبوع واحد 5G  20/6 24/6شبكات الجيل الخامس   .12

11.  primavera 20/6 24/6 25000 اسبوع واحد 

 25000 اسبوع واحد word 20/6 24/6برنامج  اساسيات  .10

 

 


