بسم هللا الرحمن الرحٌم
ٌقدم مركز الحاسبة االلكترونٌة وبكل محبة واعتزاز كبٌرٌن دلٌل
مركز الحاسبة الذي ٌسلط الضوء على واقع المركز وما شهده من
عملٌة تطور وتوسع فً مجاالت بناء النظم والبرمجٌات وتصمٌم
وتطوٌر المواقع.
وبناء أسس متكاملة لشبكة جامعة بابل الموحدة ولكافه مرافقها من
كلٌات ومراكز تعلٌمٌة وبحثٌة ومن ناحٌة أخرى ساهم المركز
بإقامة دورات علمٌة رصٌنة التً كان لها األثر البالغ فً استقطاب
كافة المهتمٌن بمواكبة التطور العلمً والتكنولوجً.
أن هذا النجاح والتألق انما هو ثمرة جهود مخلصة بذلت من قبل
مركز الحاسبة بكوادرة التدرٌسٌة واإلدارٌة والفنٌة التً وضعت
نصب أعٌنها الوصول الى مستوى األكادٌمً العلمً الرصٌن من
خالل التعامل مع معاٌٌر الجودة واالعتمادٌة وبروح منفتحة
ومتطلعة وفق برنامج متكافل ٌقضً فً النهاٌة الى تحقٌق هدف
الجامعة الكبٌر اال وهو التفوق العلمً والحضور الثقافً
المتواصل....شكرا من القلب نقلها لكل من اسهم فً بناء وإعالء
صرح المركز فً جامعة بابل
الدكتورة  /اسماء شاكر عاشور
مدٌرة مركز الحاسبة االلكترونٌة
جامعة بابل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعت بابل – مركس الحاسبت االلكترونيت

دلٌل الدورات التدرٌبٌة لمركز الحاسبة االلكترونٌة
تقدم مركز الحاسبة – جامعة بابل للتدرٌب والتعلٌم مجموعة من حلول التدرٌب
المتخصصة فً مجال تقنٌة الحاسب اآللً والتً تتالءم مع احتٌاجات التدرٌب المختلفة
لعمالئها ،من دورات وبرامج للتدرٌب القصٌرة والطوٌلة ،وهً تخدم مختلف
ً
ووصوال إلى المستوٌات المتقدمة ،والتً تحقق
بدءا من المستوٌات المبتدئة
المستوٌات ً
ما ٌطمح له عمالئنا من تمٌز مهنً واعد.

بابل – الحلة – طرٌق حلة  /نجف
الموقع االلكترونًhttp://cc.uobabylon.edu.iq/ :
البرٌد الاللكترونًcompcen@uobabylon.edu.iq :

عناوٌن الدورات

ت

أسم الدورة

عدد األٌام

1

دورة كفاءة الحاسوب الخاصة بالترقٌات

21

2

الدورة التأهٌلٌة لقٌادة الحاسوب

21

3

دورات لبرمجة مواقع الوٌب

15

4

دورات لبرمحة قواعد البٌانات

15

5

دورات لشبكات الحاسوب

10

6

دورات للتصمٌم الهندسً

10

7

دورات للتصمٌم مواقع الوٌب

15
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منهاج دورة كفاءة الحاسوب الخاصة بالترقٌات

مكونات األساسٌة للحاسبة
Basic Concepts of Information Technology

1

كٌفٌة استخدام الوٌندوز وإدارة الملفات
Using the Computer and Managing Files (Microsoft
Windows 7)

2

برنامج الورد
Word Processing (Microsoft Word)

3

برنامج األكسل
Spreadsheets ( Microsoft Excel)

4

برنامج البوربوٌنت
Presentation Skills (Microsoft PowerPoint)

5

Introduction to Internet
مقدمة حول استخدام االنترنت

6

المكتبة االفتراضٌة
Virtual Library

7
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الدورة التأهٌلٌة لقٌادة الحاسوب

مكونات األساسٌة للحاسبة
Basic Concepts of Information Technology

1

كٌفٌة استخدام الوٌندوز وإدارة الملفات
Using the Computer and Managing Files (Microsoft
Windows 7)

2

برنامج الورد
Word Processing (Microsoft Word)

3

برنامج األكسل
Spreadsheets ( Microsoft Excel)

4

برنامج البوربوٌنت
Presentation Skills (Microsoft PowerPoint)

5

Introduction to Internet
مقدمة حول استخدام االنترنت

6

المكتبة االفتراضٌة
Virtual Library

7
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منهاج دورات برمجة مواقع الوٌب

ت

أسم الدورة

عدد األٌام

1

HTML, CSS

7

2

لغة الجافا
Java Script

7

منهاج دورات برمجة قواعد البٌانات
ت

أسم الدورة

عدد األٌام

1

تحلٌل نظم
System Analysis

7

2

ماٌكروسوفت أكسس
Microsoft Access

7

3

ماٌكروسوفت سٌرفر
Microsoft SQL Server

7

4

لغة فٌجوال بٌسك دوت نٌت
Microsoft Visual Basic. Net

7

5

لغة اوراكل
Oracle

7
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منهاج دورات لشبكات الحاسوب
ت

أسم الدورة

عدد األٌام

1

أساسٌات ومبادئ الشبكة
Network Fundamental

5

2

وٌندوز سٌرفر
Windows Server

5

4

شبكات الواٌرلس
Wireless Networking

5

اإلنترنت
إنشاء شبكات Windows Client -
مبادئ إنشاء الشبكات
تنصٌب معدات الشبكات
Domain –windows Server
تنصٌب الخادم Windows Server -
صٌانة الشبكات
منهاج دورات للتصمٌم الهندسً
ت

أسم الدورة

عدد األٌام

1

برنامج االتوكاد للتصامٌم الهندسٌة
AutoCAD

10

2

برنامج الثري دي ماكس
3D Max

10
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الدورات التأهٌلٌة لطلبة الدراسات العلٌا )(GS3
ت

أسم الدورة

عدد األٌام

1

الدورة التأهٌلٌة لطلبة الدراسات العلٌا

21

2

االختبار مباشر

تفاصٌل الدورة :
•وٌندوز 7
•ماٌكروسوفت اوفٌس  ( 2010ورد – اكسل – بوربوٌنت )
•انترنت  +البرٌد االلكترونً
الهدف من الدورات التأهٌلٌة لطلبة الدراسات العلٌا هو أكساب المشاركٌن المهارات
الضرورٌة بأساسٌات الحاسوب واالنترنت وتأهٌلهم الجراء أختبار الشهادة الدولٌة
واالنترنت )(GS3
ٌمكن المشاركة بأختبارات الشهادة الدولٌة للحاسوب واالنترنت بصورة مباشرة دون
الحاجة لالشتراك بالدورة التأهٌلٌة لطلبة الدراسات العلٌا
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دورات أنظمة التشغٌل Operating System
ت

أسم الدورة

عدد األٌام

1

وٌندوز 7
Introduction To Windows 7

5

2

وٌندوز 8
Introduction To Windows 8

5

3

Windows Server

5

دورات صٌانة الحاسبات Computer Maintenance

ت

أسم الدورة

عدد االٌام

1

دورة صٌانة حاسبات االبتوب
Laptop Computer Maintenance

5

2

صٌانة حاسبات
Computer Maintenance

5

3

دورة صٌانة شاملة للتعرف على أعطال الحاسب
وكٌفٌة التعامل معها وصٌانتها

5
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الدورات متفرقة
عدد األٌام

أسم الدورة

ت

7

Introduction To Windows 7

1

7

Introduction To Windows 8

2

7

Windows Server

3

7

Windows 7 for IT Professionals

4

5

مبتدئةPhotoshop

5

7

Windows & Applications

6

7

ًاالنترنت والبرٌد االلكترونInternet & mail

7

5

Microsoft Word

8

5

Microsoft PowerPoint

9

5

Microsoft Excel

10

5

Nano station + Tplink

11
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دورات فً برامج التصامٌم
ت

أسم الدورة

عدد األٌام

1

برنامج فوتشوب
Adobe Photoshop

7

2

برنامج كورل درو
CorelDraw

7

دورات مركز الحاسبة – جامعة بابل

شروط وتعلٌمات المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة
• أن ٌكون الترشٌح لللدورات التدرٌبٌة بوقت مبكر لٌسنى لنا معرفة أعداد
المشاركٌن وتهٌئة المستلزمات الخاصة بالدورة قبل موعدها بمدة زمنٌة
مناسبة
•ٌعد المشارك فاشال فً الدورة التدرٌبٌة فً حالة تجاوز نسبة غٌاباته 20
 %من مجموع ساعات الدورة أو عدم استكمال متطلبات الدورة
•فً حالة تعذر انعقاد الدورة أو مصادفة عطلة رسمٌة خاللها تؤجل الى
الٌوم أو االٌام التً تلً العطلة مباشرة
•لن ٌزود المشارك نتٌجة الدورة فً حالة عدم تسدٌد االجور
•ٌزود المشارك بعد أجتٌازه االختبار بشهادة تدرٌب مصدقة من مركز
الحاسبة االلكترونٌة
•ٌكون الدوام ٌومٌا فً الدورات عدا ٌومً الجمعة والسبت

شعبة التصامٌم والطباعة الفنٌة
مركز الحاسبة االلكترونٌة

