
 2020الدورات التخصصیة المقامة في مركز البحث والتاھیل المعلوماتي لسنة           

بدأ تاریخ  اسم الدورة ت
 الدورة

مدة 
 الدورة

 اسم المحاضر سعر الدورة

م.م م نبیل صالح، الف دینار 25 اسبوع 1 2/2/2020 میة للبحوث العلمیةیالكتابة االكاد 1
 رسل عدنان نعمة

 م نبیل صالح علي الف دینار 25 اسبوع Mendeley( 9/2/2020 1ادارة المصادر البحثیة (برنامج  2
 م نبیل صالح علي الف دینار 25 اسبوع 1 16/2/2020 مفاھیم والیات التعامل مع المجالت العلمیة 3
 م نبیل صالح علي الف دینار 25 اسبوع 1 23/2/2020 كیفیة كتابة بحث علمي 4
 م نبیل صالح علي الف دینار 25 اسبوع 1 1/3/2020 الھویة الرقمیة للباحثكیفیة صنع  5
6 Digital Signal Processing (DSP)   معالجة

 اشارة
الف  100 اسبوع 6 15/3/2020

 دینار
 محمد م سمیر

7 Networking Essentials 22/3/2020 3 م محمد خلف الف دینار 50 اسبوع 
8 photoshop 5/4/2020 2 م.م محمد ریاض الف دینار 50 اسبوع 
9 windows server 2012 12/4/2020 4 الف  100 اسبوع

 دینار
 م محمد خلف

 احمد عبد الحمزة الف دینار 25 اسبوع 1 3/5/2020 صناعة المحاضرات الفدیویة 10
11 An Introduction to the C Programming 

Language 
الف  100 اسبوع 6 10/5/2020

 دینار
 محمد  م سمیر

 م.م محمد ریاض الف دینار 25 اسبوع Adobe Premier  17/5/2020 1اساسیات مونتاج الفدیو  12
13 SQL syllabus 7/6/2020 2 ستار م.م فارس الف دینار 50 اسبوع 
 م.م محمد ریاض الف دینار 25 اسبوع vector design 14/6/2020 1اساسیات التصمیم المتجھ  14
15 C# syllabus 6/9/2020 2 ستار م.م فارس الف دینار 50 اسبوع 
16 Introduction to Wordpress 27/9/2020 1 م.م محمد فالح الف دینار 50 اسبوع 
17 3d max 2018 4/10/2020 2 م.م احمد یاسین الف دینار 50 اسبوع 
18 CCNA 25/10/2020 4 الف  150 اسبوع

 دینار
 

19 Linux 8/11/2020 3 الف  100 اسبوع
 دینار

 م محمد خلف

20 testing tools 22/11/2020 3 الف  100 اسبوع
 دینار

 م محمد خلف

21 Essential Computer Maintenance 6/12/2020 2 الف دینار 50 اسبوع  
22 Advanced PC Maintenance and 

Troubleshooting 
  الف دینار 50 اسبوع 2 13/12/2020

23 exchange server 2013 27/12/2020 3 م محمد خلف الف دینار 50 اسبوع 
 


