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                     عنوان الدورة  ت   
             

  األجور باأللف الدٌنار      الفترة          التارٌخ

          100        أسبوعٌن  Genisis      13- 24 / 1 / 2013 بناء المكتبات الرقمٌة باستخدام نظام  -1

 100               أسبوعٌن  2013 / 2 / 21 -10      محركات البحث على االنترنت وطرق البحث فٌها  -2

            50     أسبوعٌن  winisis       3- 14 / 3 / 2013أنشاء الفهارس االلكترونٌة باستخدام نظام  -3

 75                أسبوعٌن 7 – 18 / 4 / 2013        (Excel 2007 )الجداول االلكترونٌة  -4

 50                 اسبوع  2013 / 4 / 25 – 21       إدارة الموارد البشرٌة  -5

 75                اسبوعٌن   2013 / 5 / 16 - 5       الفهرسة الموضوعٌة والتكشٌف والمكانز ورؤوس الموضوعات -6

 75                أسبوعٌن   19 – 30 / 5 / 2013       ( Access 2007 )برنامج  -7

           مجانٌة      أسبوع   2013 / 6 / 6 – 2        طرق البحث فٌها– استخدامها –المكتبة االفتراضٌة العراقٌة  -8

  50               أسبوعٌن   winisis      16 – 27 / 6 / 2013أنشاء الفهارس االلكترونٌة باستخدام نظام  - 9

 75              أسبوعٌن    2013 / 9 / 19 – 8      الوصول الحر للمعلومات والبحث فً المجالت االلكترونٌة  - 10

 75              أسبوعٌن       Photo shop       6 – 17 / 10 / 2013دورة فً  -11

 50                  أسبوع   2013 / 10 / 31 - 27      استخدامات االنترنت فً المكتبات  -12

    75            أسبوعٌن       2013 / 11 / 21 –10      2007برنامج الطباعة ماٌكروسوفت وورد  -13

   100           أسبوعٌن      Greenstone       1 – 12 / 12 / 2013بناء المكتبات الرقمٌة باستخدام نظام  -14

 75                أسبوعٌن   2013 / 12 / 26-15      التزوٌد االلكترونً  -15

   :تعلٌمات االشتراك 
 . تسدٌد أجور المشاركة فً الٌوم األول من الدورة نقدا وٌستلم المشارك وصل استالم بالمبلغ المستلم ٌقدم إلى الدائرة المعنٌة  .1
 . ٌستلم المشترك كتاب مباشرته منذ أول ٌوم لموعد إقامة الدورة  .2
 .  ال ٌتم إعطاء المشترك الذي لم ٌسدد أجور االشتراك كتاب انفكاك نهاٌة الدورة  .3
 .  ٌعتبر المشترك الذي ال ٌحضر ٌوم االمتحان راسبا فً الدورة  .4



 
   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  

 الجادرٌة /          جامعة بغداد 
     األمانة العامة للمكتبة المركزٌة 

                                                             استمارة الترشٌح للدورات التدرٌبٌة الخاصة باألمانة العامة للمكتبة المركزٌة 
 

 : المعلومات الشخصٌة   
                      

                                          الوزارة                                            الدائرة 

 
   عنوان الدورة

        تارٌخها

     مدة الدورة 

   أجور الدورة                                                                  

   اسم المرشح 

     الجنس
    

 عنوان الوظٌفة 

                                                             الهاتف 

 التحصٌل الدراسً

           االلكترونً البرٌد   ٌرجى أعالمنا بأسماء مرشحٌكم فً برنامج الدورات التدرٌبٌة قبل أسبوع على اقل تقدٌر وذلك عن طرٌق البرٌد االلكترونً :مالحظة
                                                                                .  ولمزٌد من التفاصٌل زٌارة الموقع االلكترونً لألمانة العامة للمكتبة المركزٌة 

  www.cilb.uobaghdad.edu.iq      

   E-mail : continuing_edu@yahoo.com        
   E-mail : continuing_edu@clib.uobaghdad.edu.iq                                                                                                                                                                                       
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