
)٤(الملحق ھیئة التعلیم التقني
النجف/ الكلیة التقنیة : كلیة 

العلمیةالشعبة

استمارة طلب إدراج 
٢٠١٥/٢٠١٦برنامج تدریبي العام الدراسي 

معلومات عن البرنامجـ:أوالً 

)١(/رقم البرنامج ١
السیاراتھندسة تقنیات/التخصص ٢
COMSOL Multiphysics V4.4/عنوان البرنامج ٣
)٢٠١٥/ ٩/ ١٠–٢(/تاریخ االنعقاد ٤
/الموضوعان الرئیسة لمنھاج البرنامج٥

.ف على البرنامج لتعرا- ١
.تحلیل الجریان وانتقال الحرارة في الموائع- ٢

:)لمن یقام البرنامج ؟( التي یستھدفھا البرنامج األفرادفئة ٦
.التدریسیین-٢. المھندسین -١

:في البرنامجلالشتراكالجھات المرشحة ٧
.كافة دوائر الدولة والقطاع الخاص

)١٥(رنامج المخطط للمشاركین في البالعدد ٨
دینار عراقي)٧٥,٠٠٠(مقترحة للمشاركة في البرنامج األجور ال٩

:الجھة المسؤولة عن توفیر إمكانیات تنفیذ البرنامج ١٠
.النجف / الكلیة التقنیة ـ١

ـ التسھیالت المطلوبة من المركز لتنفیذ البرنامج :ثانیاً 

.تھیئة الحاسبات وتنصیب البرنامج



)٤(الملحق ھیئة التعلیم التقني
النجف/ الكلیة التقنیة : كلیة 

الشعبة العلمیة

استمارة طلب إدراج 
٢٠١٥/٢٠١٦برنامج تدریبي العام الدراسي 

معلومات عن البرنامجـ:أوالً 

)٢(/  رنامج رقم الب١
االتصاالتھندسة تقنیات / التخصص ٢
اعطال وصیانة الستالیت/عنوان البرنامج ٣
)٢٠١٥/ ٩/ ١٧–١٣(/ تاریخ االنعقاد ٤
/الرئیسة لمنھاج البرنامج الموضوعان ٥

.التعرف على منظومة األقمار والستالیت - ١
.اعطال الستالیت وصیانتھ -٢

:)لمن یقام البرنامج ؟( فئة األفراد التي یستھدفھا البرنامج ٦
.العاطلین عن العمل-٣.   الفنیین -٢.المھندسین -١

الجھات المرشحة لالشتراك في البرنامج٧
.ر الدولة والقطاع الخاصكافة دوائ

)١٢( العدد المخطط للمشاركین في البرنامج    ٨
دینار عراقي) ٥٠,٠٠٠(األجور المقترحة للمشاركة في البرنامج ٩

الجھة المسؤولة عن توفیر إمكانیات تنفیذ البرنامج ١٠
.النجف / الكلیة التقنیة ـ ١

ز لتنفیذ البرنامج ـ التسھیالت المطلوبة من المرك:ثانیاً 



)٤(الملحق ھیئة التعلیم التقني
النجف/ الكلیة التقنیة : كلیة 

الشعبة العلمیة

استمارة طلب إدراج 
٢٠١٥/٢٠١٦برنامج تدریبي العام الدراسي 

لبرنامجمعلومات عن اـ:أوالً 

)٣/                                      (رقم البرنامج ١
ھندسة تقنیات السیارات/                              التخصص ٢
طرق ربط المنظومات الكھروضوئیة/عنوان البرنامج ٣
)٢٠١٥/ ١٠/ ٨–١(/                        تاریخ االنعقاد ٤
/موضوعان الرئیسة لمنھاج البرنامج ال٥

.المنظومات الكھروضوئیةالتعرف على -١
.طرق الربطالتعرف على اساسیات -٢

) :لمن یقام البرنامج ؟( فئة األفراد التي یستھدفھا البرنامج ٦
.الفنیین-٣.المھندسین -٢.    التدریسیین -١

الجھات المرشحة لالشتراك في البرنامج٧
.دولة والقطاع الخاص كافة دوائر ال

)٢٠(    العدد المخطط للمشاركین في البرنامج    ٨
دینار عراقي) ٥٠,٠٠٠(األجور المقترحة للمشاركة في البرنامج ٩

الجھة المسؤولة عن توفیر إمكانیات تنفیذ البرنامج ١٠
.النجف / ـ الكلیة التقنیة ١

ركز لتنفیذ البرنامج ـ التسھیالت المطلوبة من الم:ثانیاً 



)٤(الملحق ھیئة التعلیم التقني
النجف/ الكلیة التقنیة : كلیة 

الشعبة العلمیة

استمارة طلب إدراج 
٢٠١٥/٢٠١٦برنامج تدریبي العام الدراسي 

البرنامجمعلومات عن ـ:أوالً 

)٤/                                      (رقم البرنامج ١
تصاالتھندسة تقنیات اال/                              التخصص ٢
صیانة واصالح الموبایل/عنوان البرنامج ٣
)٢٠١٥/ ١٠/ ٢٢–١٨(/                        تاریخ االنعقاد ٤
/الموضوعان الرئیسة لمنھاج البرنامج ٥

.تفكیك الموبایالت - ١
.صیانة الموبایل-٢

) :لمن یقام البرنامج ؟( فئة األفراد التي یستھدفھا البرنامج ٦
.العاطلین عن العمل-٣.   الفنیین -٢. المھندسین -١

الجھات المرشحة لالشتراك في البرنامج٧
.لقطاع الخاص كافة دوائر الدولة وا

)١٥(    العدد المخطط للمشاركین في البرنامج    ٨
دینار عراقي) ٥٠,٠٠٠(األجور المقترحة للمشاركة في البرنامج ٩

الجھة المسؤولة عن توفیر إمكانیات تنفیذ البرنامج ١٠
.النجف / ـ الكلیة التقنیة ١

ـ التسھیالت المطلوبة من المركز لتنفیذ البرنامج :ثانیاً 



)٤(الملحق ھیئة التعلیم التقني
النجف/ الكلیة التقنیة : كلیة 

الشعبة العلمیة

استمارة طلب إدراج 
٢٠١٥/٢٠١٦سي برنامج تدریبي العام الدرا

معلومات عن البرنامجـ:أوالً 

)٥/                                      (رقم البرنامج ١
تصاالتھندسة تقنیات اال/                              التخصص ٢
نصب شبكات الحاسوب/عنوان البرنامج ٣
)٢٠١٥/ ١١/ ٥–١(/         تاریخ االنعقاد ٤
/الموضوعان الرئیسة لمنھاج البرنامج ٥

.شبكات الحاسوبالتعرف على اساسیات -١
.كیفیة تنصیبھاعلى التعرف -٢

) :لمن یقام البرنامج ؟( فئة األفراد التي یستھدفھا البرنامج ٦
.الفنیین -٣.المھندسین -٢.    التدریسیین -٣

ت المرشحة لالشتراك في البرنامجالجھا٧
.كافة دوائر الدولة والقطاع الخاص 

)١٠(    العدد المخطط للمشاركین في البرنامج    ٨
دینار عراقي) ٧٥,٠٠٠(األجور المقترحة للمشاركة في البرنامج ٩

الجھة المسؤولة عن توفیر إمكانیات تنفیذ البرنامج ١٠
.لنجف ا/ ـ الكلیة التقنیة ١

ـ التسھیالت المطلوبة من المركز لتنفیذ البرنامج :ثانیاً 

.تھیئة الحاسبات وتنصیب البرنامج 



)٤(الملحق ھیئة التعلیم التقني
النجف/ الكلیة التقنیة : كلیة 

الشعبة العلمیة

طلب إدراج استمارة
٢٠١٥/٢٠١٦برنامج تدریبي العام الدراسي 

معلومات عن البرنامجـ:أوالً 

)٦/                                       (رقم البرنامج ١
األتصاالت ھندسة تقنیات /                            التخصص ٢
3D Maxتعلم /عنوان البرنامج ٣
)٢٠١٥/ 12/ 10–٦(/ تاریخ االنعقاد ٤
/الموضوعان الرئیسة لمنھاج البرنامج ٥

.مقدمھ عن البرنامج -١
.التعرف على البرنامج-٢

) :لمن یقام البرنامج ؟( فئة األفراد التي یستھدفھا البرنامج ٦
.الفنیین -٢.      المھندسین -٢

:لمرشحة لالشتراك في البرنامج الجھات ا٧
.كافة دوائر الدولة والقطاع الخاص 

)١٠(    العدد المخطط للمشاركین في البرنامج    ٨
دینار عراقي) ١٥٠,٠٠٠(األجور المقترحة للمشاركة في البرنامج ٩

:الجھة المسؤولة عن توفیر إمكانیات تنفیذ البرنامج ١٠
.النجف / ـ الكلیة التقنیة ١

ـ التسھیالت المطلوبة من المركز لتنفیذ البرنامج :ثانیاً 



)٤(الملحق ھیئة التعلیم التقني
النجف/ الكلیة التقنیة : كلیة 

الشعبة العلمیة

استمارة طلب إدراج 
٢٠١٥/٢٠١٦لعام الدراسي برنامج تدریبي ا

معلومات عن البرنامجـ:أوالً 

)٧/                                       (رقم البرنامج ١
االتصاالتھندسة تقنیات /                            التخصص ٢
JAVAتعلم /عنوان البرنامج ٣
)٢٠١٦/ ٢/ ٤–١(/ تاریخ االنعقاد ٤
/الموضوعان الرئیسة لمنھاج البرنامج ٥

.مقدمھ عن البرنامج -١
.التعرف على البرنامج-٢

) :لمن یقام البرنامج ؟( فئة األفراد التي یستھدفھا البرنامج ٦
.  فنیین ال-٢.      المھندسین -٣

:البرنامج الجھات المرشحة لالشتراك في٧
.كافة دوائر الدولة والقطاع الخاص 

)١٠(    العدد المخطط للمشاركین في البرنامج    ٨
دینار عراقي) ١٠٠,٠٠٠(األجور المقترحة للمشاركة في البرنامج ٩

:الجھة المسؤولة عن توفیر إمكانیات تنفیذ البرنامج ١٠
.النجف / ـ الكلیة التقنیة ١

ـ التسھیالت المطلوبة من المركز لتنفیذ البرنامج :ثانیاً 



)٤(الملحق ھیئة التعلیم التقني
النجف/ الكلیة التقنیة : كلیة 

الشعبة العلمیة

استمارة طلب إدراج 
٢٠١٤/٢٠١٥برنامج تدریبي العام الدراسي 

معلومات عن البرنامجـ:أوالً 

)٨/                                       (رقم البرنامج ١
ھندسة تقنیات االتصاالت /                            التخصص ٢
GIS/عنوان البرنامج ٣
)٢٠١٤/ ٩/ ٢٠–١٦(/ تاریخ االنعقاد ٤
/الموضوعان الرئیسة لمنھاج البرنامج ٥

.مقدمھ عن البرنامج ١
.التعرف على البرنامج٢

) :لمن یقام البرنامج ؟( فئة األفراد التي یستھدفھا البرنامج ٦
.   الفنیین -٢.      المھندسین -٤

:الجھات المرشحة لالشتراك في البرنامج ٧
.الخاص كافة دوائر الدولة والقطاع 

)١٥(    العدد المخطط للمشاركین في البرنامج    ٨
دینار عراقي) ٥٠,٠٠٠(األجور المقترحة للمشاركة في البرنامج ٩

:الجھة المسؤولة عن توفیر إمكانیات تنفیذ البرنامج ١٠
.النجف / ـ الكلیة التقنیة ١

لبرنامج ـ التسھیالت المطلوبة من المركز لتنفیذ ا:ثانیاً 


