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نبذة عن املركز
تم إنشاء المركز عام 9002م وكان في بادئ األمر يقدم خدمات محددود ألسادام رساادل العام دل
كتعهيد ددز خدمد ددل اننترند ددت ومد ددن ظد ددم سد ددام المركد ددز مد ددن تن د دديم اختبد ددارات و دورات الد د د IC3فد ددي
مطلع 9000واسامل ال ديد من الدورات  ،وتوالت انعازات المركز فدي اادتحدام موسدع الكتروندي
لعام ددل قا سددار وحلددولل عل د موسددع متميددز فددي تلددنيي العام ددات ال راسيددل وتشددكيلل اللعددان
الااند للت ينات في العام ل .
وف د د د د د ددي مطل د د د د د ددع ع د د د د د ددام  9002ت د د د د د ددم اا د د د د د ددتحدام شد د د د د د د

المرك د د د د د ددز (القانوني د د د د د ددل واإلداري د د د د د ددل

،التدري ،البرامعيات،هندال الن م والليانل )  ،انتقل المركدز لبنايدل مادتقلل عدن رساادل العام دل
وب دددض ي ددم ال دي ددد م ددن الحاا ددبات المتط ددور واألعه ددز الخدمي ددل األخ ددر

باإل ددافل إلد د ساع ددات

محا رات .كما اشري المركز عل عد مشاريع منها مشدرو البطاسدل القكيدل ومشدرو الحكومدل
انلكترونيل ومشرو ايلال الكيبل ال وسي للمدينل العام يل .
كم ددا يقددددم المركد ددز خددددمات عديدددد لددددواسر المحاف دددل ومنتا ددبي العام ددل فدددي معد ددانت مختل دددل
كالدورات التدريبيل وتلميم األن مل وليانل الحاابات واناتشارات التقنيل ال نيل.
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شعار مركز احلاسبة اإللكرتونية
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الرؤية -:
الرياديل والمنافال محليا وعالميا في ل بيسل م لوماتيل ماتدامل.

الرسالة -:
تعزيز ومالقحة لخبرةتلا لخعيمية ولخة ية محييةل والخميةل وتةوويت مـةتوـ اةةةةةةةةةلخش مةت لاـتدةلتلا ولخبة ملا
لخمبتص ة وةةش متةةلة تلل ة لخمعيومةةلا ولاتصةةلاا ردةةاة ي ة عا
لخمتلخيت لختطريلةش ولخمن ةش ولخبطةط لخت موية

ليتلرةةل اي ة متمةةة لخعميي ة لختعييمي ة وةةش

لبةة وبةلتة ملــة لختلمةةةةةةع تحةا م ية مةنةو لختلمعة

لخم تت

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية

Address:- Iraq-Thiqar-Nasserya-MastafaweyhCamps.

هاتف16610500770 -:

Phone:-07809249664
www.cc.utq.edu.iq
E-Mail:-cc.thiqunv@cc.utq.edu.iq

جامعة ذي قار

Thi_Qar universty

مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

جملس ادارة املركز
0
5
3
0
2
7
6

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا ومقررا
عضوا
عضوا

أ.د رياض شنتة جبر
أ.م.د عبد الكريم مهدي صالح
أ.د كاظم مهدي هاشم
أ.م.د كاظم حسن كبان
م.د حازم باقر طاهر
م.د شاكر كاظم علي
أ.م.د خلدون ابراهيم عارف

مدراء املركز
0
4
3

4101-4112
5100-5101
-5100

م.م زياد طارق عكلة
م.م داود سالم حسين
م.د حازم باقر طاهر
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شعب املركز
 الشعبة القانونية و االدارية :تتول تقديم الخدمات انداريل والماليل لمنتابي المركز.
 شعبة الليانل  :تتول

ماؤوليل ليانل وعمل حاابات المركز والكليات والم اهد

والمراكز ال لميل واعهز من مات القدر والمكي ات الخالل بالحاابات .
 شعبة التدريب :تتول ماؤوليل توفير وااسل ااتخدام الحاابل وبرامعياتها الخالل
بالحاابلانلكترونيل.
 شعبة هندسة الن م  :تتول مهام ادخال ان مل التشغيل بانواعها كافل وادار برامعيات
الحاابات وحمايل البرامج من ال ايرواات واناتنااخ
 شعبة الرباجميات :تتول هقه الش بل إنشاء البرامعيات التي تحتاعها مختلي العهات
بحا

متطلبات تلك العهات  ،ف الً عن آليل الت اون المشترك مع عهات ضخر قات

ال السل ألنعاز المتطلبات المحدود من سبل العهات المات يد .
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كادر املركز
ت
0
5
3
0
2
7
6
6
0
01
00
05
03
00
02
07
06
06
00
51

االسم الثالثي
م.د حازم باقر ظاهر
م.م داوود سالم حسين
م.م رائد لعيبي لفتة
م.م عقيل ساهي خضر
م.م عباس كاظم علي
م.م احمد علي صيهود
م.م جيهان كاظم شريف
مهندس امنة حسن فليح
منير حمود دخيل
مبرمج شروق محسن ناصر
مبرمج وسام عادل داخل
م.مبرمج علي حسين الزم
علياء صافي شالش
عباس ثجيل رهيف
عال حامد ناجي
نورة ناظم
غفران عزيز غالي
فضاء ناجي حمدان
نجالء اسكندر حرجان
كاظمية خوين لفلوف

التحصيل الدراسي
المنصب
دكتوراه
مدير المركز
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
مسؤول شعبة الصيانة
دبلوم عالي
مسؤول شعبة هندسة النظم
بكلوريوس
الشعبة القانونية واالدارية
بكلوريوس
مسؤول شعبة التدريب
بكلوريوس
شعبة البرامجيات
بكلوريوس
مسؤول شعبة البرامجيات
بكلوريوس
مكتب مدير المركز
بكلوريوس
وحدة الموقع االلكتروني
بكلوريوس
وحدة الموقع االلكتروني
بكلوريوس
وحدة الموقع االلكتروني
دبلوم
الشعبة القانونية واالدارية/طابعية
اعدادية
مسؤول الشعبة القانونية واالدارية
الشعبة القانونية واالدارية/الصادر والوارد متوسطة
عامل خدمة
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هيكلية املركز
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مجلس الجامعة

رئيس الجامعة
المساعد العلمي
مركز الحاسبة
االلكترونية
الشعبة القانونية
واالدارية

شعبة هندسة
النظم

شعبة
البرامجيات

شعبة الصيانة

شعبة التدريب

وحدة المواقع
االلكترونية
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االهداف -:
 .0اعتد دماد العاهزيل انلكتد د درونيل حا

م ي د داريل انعتمد د داد الدول د د د د ديل.

 .9ت زيز المهارات في ااتخدام تكنولوعيا الم لومات وحا

-6-

انختلاص والخل يل ال لميل

 .2عقد شراكل عمل مع المؤااات الرلينل وقات الخبر نكتاا

الخبر المطلوبل

من

اوق ال مل ب د مرحلل الدراال انكاديميل.
 .4انن تاح عل ظقافل التراخيص في معال تقنيل الم لومات وانتلانت اواء عل ماتو
التطوير او التدري

من خالل اعتمادات دوليل

من عقود وات اسيات مع المؤااات

الراعيل لهقه انعتمادات ل مان عود المنتوج والحلول عل

الدعم والمنافال مع

مراعا م هوم البيسل الماتدامل .
 .5التنايق مع العهات قات انختلاص الراميل وغير الراميل محليا وعالميا نسامل
الم ارض التقنيل لمنتعاتها وبرامعها وحا

مبدض الراعي للمؤتمرات والندوات وورش

ال مل المقامل من سبل مؤااات العام ل انكاديميل.
 .6ت يل مبادر ضتمتل

بحوم طلبل المراحل المنتهيل نساام علوم الحاابات وتقنيل

الم لومات وانتلانت مع انختلالات انخر ك ريق عمل مشترك للحلول عل
بحوم اكظر انتاعيل ت الج مشاكل حقيقيل
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من واسع بيسل البحم.
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نشاطات املركز للعام الدراسي 3102-3102
العدد
2

المالحظات
دورات
االفتراضية

ت
0

نوع النشاط المقام
الدورات

0
0

دورة التنضيد االلكتروني
دورة الترقية لموظفي الدولة

5
5
0

استخدام الكارتات الذكية
ادارة المواقع االلكترونية
استخدام البريد االلكتروني

4

ورش العمل

3

نشاطات اخرى

2
5

مشروع الحكومة االلكترونية
مشروع الكيبل الضوئي للجامعة

6

مشروع التؤامة مع شركة HUAWEI

7

مشروع البطاقة الذكية والبطاقة المعلوماتية




المشاركة في اللجان الساندة التعيينات
تنظيم امتحان كفاءة الحاسوب للمتقدمين
للدراسات العليا
تنظيم امتحانات IC3
استحداث مجلس ادارة المركز
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خدمات املركز لدوائر الدولة يف احملافظة
 مركز الحاابل انلكترونيل /عام ل قا سار مات د لتن يم الدورات في مختلي
انختلالات لدواسر الدولل كافل بأشراي كادر اكاديمي من حملل الشهادات ال ليا.
 المركز مات د لتقديم الدعم ال ني التقني لدواسر المحاف ل فيما يخص نل

كاميرات

المراسبل ومن ومات اننترنت ومن ومات الدخول انلكتروني لمؤااات الدولل ومن ومات
البطاسل القكيل.
 المركز مات د لتلميم وادار وحعز المواسع انلكترونيل .
 المركز مات د لتن يم دورات ترسيل مو ي الدولل داخل دواسر الدولل الم نيل.
 المركز مات د لشراء وادار برامج عالميل وتوفير الدعم ال ني كبرامج المحاابل وبرامج
انرش ل انلكترونيل .
 لد المركز كادر متخلص في تلميم النشرات والمطويات والمالزم والش ارات.
 لد المركز برنامج متكامل خاص بالق اء عل اميل الحااو وتطبيقاته بكافل انواعها
داخل دواسر الدولل كافل.
 المركز مات د لتعهيز برامج مكافحل ال يرواات وان مل التشغيل المرخلل.
 المركز مات د لتن يم دورات واختبارات الشهادات ال الميل كد  CISCOو. IC3
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دورات املركز للعام الدراسي 3102-3102
 - 01دورات الترقية لموظفي الدولة
اسم الدورة

المده الزمنيه
باالسبوع & التاريخ

رمز الدورة

الحوسبة لترقية موظفي الدولة

2

مستوى مبتدء

2014/11/15

الحوسبة لترقية موظفي الدولة

2

مستوى متقدم

2014/12/01

الحوسبة لترقية موظفي الدولة

2

مستوى مبتدء

2015/03/01

الحوسبة لترقية موظفي الدولة

2

مستوى متوسط

2015/03/15

الحوسبة لترقية موظفي الدولة

2

مستوى متقدم

2015/04/01

الحوسبة لترقية موظفي الدولة

2

مستوى مبتدء

2015/07/01

CCT01R1

CCT01R2

CCT01R3

التكلفه

وقت الدوره

60,000

 21-9صباحا

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000
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 21-9صباحا
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 21-9صباحا
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الحوسبة لترقية موظفي الدولة

2

مستوى متوسط

2015/07/15

الحوسبة لترقية موظفي الدولة

2

مستوى متقدم

2015/08/01

60,000

60,000

 21-9صباحا

 21-9صباحا

دورات التطبيقات المكتبية

رمز الدورة

اسم الدورة

المده الزمنيه
باالسبوع& التاريخ

اساسيات التطبيقات المكتبية االوفيس

2

مستوى مبتدء

2014/11/15

اساسيات التطبيقات المكتبية االوفيس

2

مستوى متوسط

2014/12/01

اساسيات التطبيقات المكتبية االوفيس

2

مستوى متقدم

2014/12/15

دورة متقدمة فيEXCEL2010

1

مستوى مبتدء

2015/01/02

دورة متقدمة فيEXCEL2010

1

CCT02R1

CCT03R1

التكلفه

وقت الدوره

50,000

 21-9صباحا

50,000

50,000

50,000
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CCT04R1

CCT05R1

مستوى متوسط

2015/01/07

دورة متقدمة فيEXCEL2010

1

مستوى متقدم

2015/01/14

استخدام مهارات Power Point

1

مستوى مبتدء

2015/01/21

استخدام مهاراتPower Point

1

مستوى متوسط

2015/02/01

استخدام مهاراتPower Point

1

مستوى متقدم

2015/02/07

50,000

 - 0550,000

50,000

50,000
1

االرشفة االلكترونية

 21-9صباحا

50,000

 21-9صباحا

 21-9صباحا

 21-9صباحا

 21-9صباحا

2015/02/15
اساسيات التطبيقات المكتبية االوفيس

2

مستوى مبتدء

2015/05/15

اساسيات التطبيقات المكتبية االوفيس

2

مستوى متوسط

2015/06/01

اساسيات التطبيقات المكتبية االوفيس

2

مستوى متقدم

2015/06/15

دورة متقدمة فيEXCEL2010

1

مستوى مبتدء

2015/07/01

CCT02R2

CCT03R2

50,000

50,000

50,000

50,000

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية

 21-9صباحا

 21-9صباحا

 21-9صباحا

 21-9صباحا

Address:- Iraq-Thiqar-Nasserya-MastafaweyhCamps.

هاتف16610500770 -:

Phone:-07809249664
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جامعة ذي قار

Thi_Qar universty

مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

CCT04R2

دورة متقدمة فيEXCEL2010

1

مستوى متوسط

2015/07/07

دورة متقدمة فيEXCEL2010

1

مستوى متقدم

2015/07/14

استخدام مهارات Power Point

1

مستوى مبتدء

2015/07/21

استخدام مهاراتPower Point

1

مستوى متوسط

2015/08/01

استخدام مهاراتPower Point

1

مستوى متقدم

2015/08/07

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000
1

CCT05R2

االرشفة االلكترونية

رمز الدورة

اسم الدورة

المده الزمنيه
باالسبوع& التاريخ

CCT06R1

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

2

50,000

 21-9صباحا

 21-9صباحا

 21-9صباحا

 21-9صباحا

 21-9صباحا

 21-9صباحا

2015/08/15

دورات IC3

2014/12/01

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية

التكلفه

وقت الدوره

100,000

-03,8
223,8
صباحا

Address:- Iraq-Thiqar-Nasserya-MastafaweyhCamps.

هاتف16610500770 -:

Phone:-07809249664
www.cc.utq.edu.iq
E-Mail:-cc.thiqunv@cc.utq.edu.iq
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جامعة ذي قار

Thi_Qar universty

مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

2
100,000
2014/12/15

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

صباحا

2
100,000
2015/01/02

CCT06R2

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

2
2015/02/01
2
2015/02/15
2
2015/03/01

CCT06R3

2
2015/05/15
2

-03,8
223,8

2015/06/01

صباحا

2

-03,8
223,8

100,000
2015/06/15

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية

-03,8
223,8
صباحا

100,000

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

-03,8
223,8
صباحا

100,000

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

-03,8
223,8
صباحا

100,000

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

-03,8
223,8
صباحا

100,000

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

-03,8
223,8
صباحا

100,000

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

-03,8
223,8

Address:- Iraq-Thiqar-Nasserya-MastafaweyhCamps.

هاتف16610500770 -:

Phone:-07809249664
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جامعة ذي قار

Thi_Qar universty

مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

صباحا
CCT06R4

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

2
100,000
2015/08/01

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

صباحا

2
100,000
2015/08/15

منهاج  IC3حسب شركة CERTIPORT

-03,8
223,8

-03,8
223,8
صباحا

2
100,000
2015/09/01

-03,8
223,8
صباحا

دورات الشبكات
رمز الدورة

CCT07R1

المده الزمنيه
باالسبوع&التاريخ

اسم الدورة
NETWORK FUNDMENTAL &CABLING

التكلفه

وقت الدوره

100,000

 21-9صباحا

2
2014/12/15

CCT08R1

2

ROUTING CONCEPT

100,000

 21-9صباحا

2015/01/02
CCT09R1

WINDOWS SERVER2000

2

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية

100,000

 21-9صباحا

Address:- Iraq-Thiqar-Nasserya-MastafaweyhCamps.
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جامعة ذي قار

Thi_Qar universty

مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

2015/01/15
CCT07R2

NETWORK FUNDMENTAL &CABLING

2
100,000

 21-9صباحا

2015/06/15
CCT08R2

2

ROUTING CONCEPT

100,000

 21-9صباحا

2015/07/01
CCT09R2

2

WINDOWS SERVER2000

100,000

 21-9صباحا

2015/07/15

دورات تصميم وادارة المواقع
رمز الدورة

اسم الدورة

المده الزمنيه
باالسبوع& التاريخ

التكلفه

وقت الدوره

CCT10R1

تصميم المواقع DREAM WAVER CS4
باستخدام

2

75,000

 21-9صباحا

CCT11R1

تصميم وادارة المواقع باستخدام JOOMLA

CCT12R1

تصميم المواقع باستخدام JAVA SCRIPT

2015/01/02

2

100,000

 21-9صباحا

2015/01/15

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية

2

75,000

 21-9صباحا

Address:- Iraq-Thiqar-Nasserya-MastafaweyhCamps.
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جامعة ذي قار

Thi_Qar universty

مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

2015/02/01
CCT13R1

adobe phootshopتصميم المواقع ب

CCT14R1

ادارة المواقع باستخدام joomla 1.5

CCT15R1

برمجة مواقع باستخدام ASP.NET

CCT10R2

تصميم المواقع DREAM WAVER CS4
باستخدام

2

100,000

 21-9صباحا

- 06 -

2015/02/15
2

100,000

 21-9صباحا

2015/03/01
2

100,000

 21-9صباحا

2015/03/15
2

75,000

 21-9صباحا

2015/06/01

CCT11R2

تصميم وادارة المواقع باستخدام JOOMLA

CCT12R2

تصميم المواقع باستخدام JAVA SCRIPT

CCT13R2

تصميم المواقع ب adobe photoshop

CCT14R2

ادارة المواقع باستخدام joomla 1.5

2

100,000

 21-9صباحا

2015/06/15
2

75,000

 21-9صباحا

2015/07/01
2

100,000

 21-9صباحا

2015/07/15
2

100,000

 21-9صباحا

2015/08/01

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية
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جامعة ذي قار

Thi_Qar universty

مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

CCT15R2

برمجة مواقع باستخدام ASP.NET

2

100,000

 21-9صباحا

2015/08/15

 - 06دورات الصيانة
رمز الدورة

اسم الدورة

المده الزمنيه
باالسبوع& التاريخ

التكلفه

وقت الدوره

CCT16R1

صيانة LAPTOP

2

100,000

 21-9صباحا

مستوى متقدم

2015/04/01

CCT17R1

صيانة االجهزة المكتبية computer
desktop

2

CCT18R1

صيانة الطابعات

CCT16R2

صيانة LAPTOP

2

مستوى متقدم

2015/09/01

CCT17R2

صيانة االجهزة المكتبية computer
desktop

2

CCT18R2

صيانة الطابعات

100,000

 21-9صباحا

2015/04/15
2

100,000

 21-9صباحا

2015/05/01
100,000

100,000

 21-9صباحا

 21-9صباحا

2015/09/15
2

100,000

 21-9صباحا

2015/10/01

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية
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E-Mail:-cc.thiqunv@cc.utq.edu.iq

جامعة ذي قار

Thi_Qar universty

مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

دورات التصميم الهندسي
رمز الدورة

اسم الدورة

المده الزمنيه
باالسبوع& التاريخ

CCT19R1

AUTO CAD

2

CCT20R1

3D MAX

CCT21R1

MATLAB

CCT19R2

AUTO CAD

CCT20R2

3D MAX

CCT21R2

MATLAB

التكلفه

وقت الدوره

75,000

 21-9صباحا

2015/05/15
2
75,000

 21-9صباحا

2015/06/01
2
75,000

 21-9صباحا

2015/06/15
2
75,000

 21-9صباحا

2015/09/15
2
75,000

 21-9صباحا

2015/10/01
2
75,000

 21-9صباحا

2015/10/15

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية

Address:- Iraq-Thiqar-Nasserya-MastafaweyhCamps.

هاتف16610500770 -:
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جامعة ذي قار

Thi_Qar universty

مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

دورات برمجية

رمز الدور

اسم الدورة

المدة الزمنية
باألسبوع&التاريخ

CCT22R1

البرمجة بلغة C#

2

CCT23R1

Visual Foxpro 9

CCT24R1

Visual studio

CCT25R1

Programing with Microsoft .Net

CCT30R2

دورة التحسس النائي واالستشعار عن بعد

CCT31R2

GIS

CCT32R2

SPSS + MINTAB

CCT22R2

البرمجة بلغة C#

 - 51التكلفه

وقت الدوره

150,000

 21-9صباحا

2015/07/01
2
150,000

 21-9صباحا

2015/07/15
2
150,000

 21-9صباحا

2015/08/01
2
150,000

 21-9صباحا

2015/08/15
2
200,000

 21-9صباحا

2015/02/01
2
150,000

 21-9صباحا

2015/02/15
2
200,000

 21-9صباحا

2015/03/01
2

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية

150,000

 21-9صباحا
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5102/4102 دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام

2015/10/01

- 50 -

 صباحا21-9

Visual Foxpro 9

CCT23R2

Visual studio

CCT24R2

Programing with Microsoft .Net

CCT25R2

دورة التحسس النائي واالستشعار عن بعد

CCT30R2

GIS

CCT31R2

SPSS + MINTAB

CCT32R2

2
150,000
2015/10/15

 صباحا21-9

2
150,000
2015/11/01

 صباحا21-9

2
150,000
2015/11/15

 صباحا21-9

2
200,000
2015/06/01

 صباحا21-9

2
150,000
2015/06/15

 صباحا21-9

2
200,000
2015/07/01

Address:- Iraq-Thiqar-Nasserya-MastafaweyhCamps.

المدينة-المصطفاويه-الناصرية- ذي قار- العراق-:العنوان
الجامعية
16610500770 -:هاتف
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E-Mail:-cc.thiqunv@cc.utq.edu.iq

جامعة ذي قار

Thi_Qar universty

مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

دورات تاهيل للشهادات الدولية
رمز الدورة

المده الزمنيه
باالسبوع&التاريخ

اسم الدورة

CCT26R1

الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL

CCT27R1

اكاديمية شبكات الحاسوب العالمية CCNA1

CCT28R1

اكاديمية شبكات الحاسوب العالميةCCNA2

CCT26R2

الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL

CCT27R2

اكاديمية شبكات الحاسوب العالمية CCNA1

CCT28R2

اكاديمية شبكات الحاسوب العالميةCCNA2

 - 55التكلفه

2
250,000

وقت الدوره

 21-9صباحا

2015/09/01
2
250,000

 21-9صباحا

2015/09/15
2
250,000

 21-9صباحا

2015/10/01
2
250,000

 21-9صباحا

2015/10/15
2
250,000

 21-9صباحا

2015/11/01
2
250,000

 21-9صباحا

2015/11/15

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية
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جامعة ذي قار

Thi_Qar universty

مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

دورات الترقيات العلمية
رمز الدورة

المده الزمنيه
باالسبوع&التاريخ

اسم الدورة

CCT29R1

لختتقيلا لخعيمي ولخماتر لاوتتلضي

CCT29R2

لختتقيلا لخعيمي ولخماتر لاوتتلضي

CCT29R3

لختتقيلا لخعيمي ولخماتر لاوتتلضي

CCT29R4

لختتقيلا لخعيمي ولخماتر لاوتتلضي

 - 53التكلفه

وقت الدوره

100,000

 21-9صباحا

2
2014/12/1
2
100,000

 21-9صباحا

2015/01/10
2
100,000

 21-9صباحا

2015/03/10
2015/05/10

100,000

 21-9صباحا

CCT29R5

لختتقيلا لخعيمي ولخماتر لاوتتلضي

2015/07/10

100,000

 21-9صباحا

CCT29R6

لختتقيلا لخعيمي ولخماتر لاوتتلضي

2015/09/10

100,000

 21-9صباحا

CCT29R7

لختتقيلا لخعيمي ولخماتر لاوتتلضي

2015/11/10

100,000

 21-9صباحا

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية
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جامعة ذي قار
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مركز الحاسبه االلكترونية

Computer center

دليل مركز الحاسبة االلكترونية للعام 5102/4102

تعليمات املشاركة يف الدورات التدريبية
 -0ان يكون الترشيح للدورات التدريبية بوقت مبكر وارسال مبالغ االشتراك ليتسنى لنا
معرفة أعداد المشاركين وتهيئة المستلزمات الخاصة بالدورات قبل موعدها بمدة زمنية
مناسبة.
 -4أن يتمتع المشارك بالمواصفات العلمية والخبرة التي تتطلبها الدورة.
 -3يتفرغ المرشح من دائرته تفرغا تاما خالل مدة التحاقة بالدورة.
 -2يعد المشارك فاشآل في الدورة التدريبية في حالة تجاوز نسبة غياباته %41من
مجموع ساعات الدورة أوعدم استكمال متطلبات الدورة.
 -5يكون الدوام الرسمي في الدورات ابتداءاً من الساعة التاسعة صباحآ ويشترط االلتزام
بالحضور في الزمان و المكان المحددين .
 -6يعد انقطاع المرشح عن الدورة تغيباً ,ويقوم المركز باعالم دائرة المرشح بذلك ,وال
تسترجع مبالغ االشتراك.
 -7في حال تعذرأنعقاد الدورة او مصادفة عطلة رسمية خاللها تؤجل الى اليوم أو االيام
التي تلي العطلة مباشرة.
 -8يصطحب المشارك معة صورة من كتاب المشاركة يوضح اسم المشارك وعنوان
الدورة التى يرغب االشتراك فيها وتأريخها ويرفق معة صك بدل المشاركة معنون الى
( رئاسة جامعة ذي قار/قسم الشؤون المالية ) ,وأن يكون اسم الدائرة والقسم واسم
الفرع البنك ورقم الحساب ظاهر على الصك بوضوح وباالمكان التسديد نقداً فقط لغير
الموظفيين او للموظفيين الذين ال تتحمل دوائرهم التبعات المالية.
 -2يرجى من المرشحين للدورات الحضور الساعة التاسعة صباحا في اليوم االول من
الدورة وذلك للقيام باالجراءات الالزمة.
 -01على الراغبين باالشتراك ارسال ترشيحاتهم على االيميل www.cc.utq.edu.iq

العنوان -:العراق -ذي قار-الناصرية-المصطفاويه-المدينة
الجامعية

Address:- Iraq-Thiqar-Nasserya-MastafaweyhCamps.
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