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حعليماث ومالحظاث عامت
ً - 1نىن الترشيح للدوراث الخدرٍبيت قبل مدة سمىي ــت مىاسبــت مً بدء الدورة ليدسنى للمزلش تهيئت املسخلشماث الخاصت بالدورة .
 -2ال ًخم اعطاء املشترك الذي لم ٌسدد اجىر الاشتراك لخاب اهفهاك نهاًت الدورة او شهادة مشارلت .
 -3املزلش مسخعد لخىظيم اًت دورة مسائيت خارج املنهاج على ان ًنىن عدد املشارلين زماهيت اشخاص فما فىق .
 -4باليسبت للقطاع الخاص باالمهان طلب املشارلت عً طزٍق البرًد الالنترووي للمزلش اما القطاع الحنىمي فبأمهانهم ارساى وسخت مً لخب الترشيح ملىدسبيهم عً طزٍق البرًد الالنترووي على
ان ًزسل لخاب الترشيح اوى ًىم للدورة .
ً -5صطحب املشارك في الدوراث هىٍت حدًثت وهافذة جحخىي على صىرة شخصيت حدًثت .
ً
ً -6نىن الدوام ًىميا في الدوراث ما عدا الجمعت والسبذ .
ً -7منً جزشيح الثر مً مشارك واحد لىفس الدورة .
ً
ً -8شود املشارك بعد اجخياسه الاخخبار بشهادة باللؼخين العزبيت والاههليزًت  ،لما حشمل اجىر الدوراث على اجىر الشهادة اًضا .
ً
ً
 -9ان ًخفزغ املشارك للدورة جفزػا مامال خالى الخحاقه بالدورة وان ًملو املىاصفاث العلميت والخبرة التي جخطلبها الدورة وان جنىن هىاك عالقت بين وظيفخه ومىضىع الدورة .
ً
 -10حشمل اجىر الدوراث على اجىر الشهادة اًضا .
 -11جبدأ املحاضزاث مً الساعت ( )9وملدة زالر ساعاث على الالثر .
 -12في حاى مصادفت اي ًىم مً اًام الدورة عطلت رسميت (او حعذر اوعقادها) ًؤجل الى اليىم او الاًام التي جلي اًام العطلت مباشزة .
 -13مهان اوعقاد الدوراث :رئاست جامعت النهزًٍ  /مزلش الحاسبت الالنتروهيت في مجمع الجادرٍت .
ً -14منً للمىاطىين الاشتراك بالدوراث الخدرٍبيت على حسابهم الخاص في حاى جىفز الشزوط املطلىبت .
 -15املزلـش على أسخعداد لخىفيذ دوراث خارج املنهاج الخدرٍبي املقزر .
 -16امهاهيت جىظيم دوراث جخصصيت في مجاى الحاسىب وجطبيقاجه واملجاالث الاخزي  ،مع امهاهيت اعداد وجصميم الاهظمت والخطبيقاث وبىاء شبهاث الحاسبت اضافت الى جصميم مىاقع الاهترهذ
للدوائز واملؤسساث وفي ضىء الاحخياجاث الخاصت وبالخيسيق مع مزلش الحاسبت الالنتروٍىت في جامعت النهزًٍ .

