
  9191-9109كفاءة احلاسوب ل الصباحي واملسائي جدول دوراث

عن جدول دورات الكفاءة للفترة  /مركز الحاسبة االلكترونيةتعلن جامعة البصرة

 .9102-00-4من  ابتداءا", وذلك 9191-9102الصباحية والمسائية للعام 

 للفرتة الصباحيت 

 التاريخ تسلسل الدورة التاريخ الدورة تسلسل

 07/9/9109االحد  06الدورة رقم  4/00/9108االحد  0الدورة رقم 

 9/9109/ 94االحد   07الدورة رقم  00/00/9108االحد  9الدورة رقم 

 3/3/9109االحد  08الدورة رقم  08/00/9108االحد  3الدورة رقم 

 01/3/9109االحد  09الدورة رقم  95/00/9108االحد  4الدورة رقم 

 07/3/9109االحد  91الدورة رقم  9/09/9108االحد  5الدورة رقم 

 94/3/9109االحد  90الدورة رقم  9/09/9108االحد  6الدورة رقم 

 7/4/9109االحد  99الدورة رقم  06/09/9108االحد  7الدورة رقم 

 04/4/9109االحد  93الدورة رقم  93/09/9108االحد  8الدورة رقم 

 90/4/9109االحد 94الدورة رقم  31/09/9108االحد  9الدورة رقم 

 98/4/9109االحد  95الدورة رقم  6/0/9109االحد  01الدورة رقم 

 5/5/9109االحد  96الدورة رقم  03/0/9109االحد  00الدورة رقم 

 09/5/9109االحد  97الدورة رقم  91/0/9109االحد  09الدورة رقم 

 09/5/9109االحد  98الدورة رقم  97/0/9109االحد  03الدورة رقم 

 96/5/9109االحد  99الدورة رقم  3/9/9109االحد  04الدورة رقم 

   01/9/9109االحد  05الدورة رقم 

 مالحظاث : 

 احا  وان فترج الذورج خمسح ايام ذأ الذورج يىميا الساعح التاسعح صثــــتث

 الخميس(يىم  –االحذ )مه يىم 

  مشاركا كحذ اقصى  05كل دورج تستىعة 

  يكىن التسجيل على الذورج قثل مىعذ تذئها ورلك تقطع وصل ودفع المثلغ 

 يكىن مستىفي للذورج اسىب ـص حــاء تخصـــىر الزامي تاستثىــــــــالحض

 راء االختثار االلكترووي.ــاجومطالة فقط ت

  تعتثر مستىفيح للعام الحالي.ان الشهادج للعام الماضي 

 

 مذير المركز



 9191-9109جدول دوراث كفاءة احلاسوب لعام 

  سائيتللفرتة امل

 التاريخ تسلسل الدورة التاريخ تسلسل الدورة

 07/9/9109االحد  06الدورة رقم  4/00/9108االحد  0الدورة رقم 

 9/9109/ 94االحد   07الدورة رقم  00/00/9108االحد  9 مالدورة رق

 3/3/9109االحد  08الدورة رقم  08/00/9108االحد  3الدورة رقم 

 01/3/9109االحد  09الدورة رقم  95/00/9108االحد  4الدورة رقم 

 07/3/9109االحد  91الدورة رقم  9/09/9108االحد  5الدورة رقم 

 94/3/9109االحد  90الدورة رقم  9/09/9108االحد  6الدورة رقم 

 7/4/9109االحد  99الدورة رقم  06/09/9108االحد  7الدورة رقم 

 04/4/9109االحد  93الدورة رقم  93/09/9108االحد  8الدورة رقم 

 90/4/9109االحد 94الدورة رقم  31/09/9108االحد  9الدورة رقم 

 98/4/9109االحد  95الدورة رقم  6/0/9109االحد  01الدورة رقم 

 5/5/9109االحد  96الدورة رقم  03/0/9109االحد  00الدورة رقم 

 09/5/9109االحد  97الدورة رقم  91/0/9109االحد  09الدورة رقم 

 09/5/9109االحد  98الدورة رقم  97/0/9109االحد  03الدورة رقم 

 96/5/9109االحد  99الدورة رقم  3/9/9109االحد  04الدورة رقم 

   01/9/9109االحد  05الدورة رقم 

 

 مالحظاث : 

  وان فترج الذورج خمسح ايام  الثاويح والىصف ظهرا  تثذأ الذورج يىميا الساعح

 يىم الخميس( –)مه يىم االحذ 

  مشاركا كحذ اقصى  05كل دورج تستىعة 

  يكىن التسجيل على الذورج قثل مىعذ تذئها ورلك تقطع وصل ودفع المثلغ 

 يكىن مستىفي للذورج اسىب ـص حــاء تخصـــىر الزامي تاستثىــــــــالحض

 راء االختثار االلكترووي.ــاجومطالة فقط ت

 .ان الشهادج للعام الماضي تعتثر مستىفيح للعام الحالي 

 مذير المركز

 


