
 اجور المشاركة التاریخ مكان انعقاد الدورة اسم او عنوان الدورة ت.
  الى من القسم الكلیة

          تقنیة تفاعل سلسلة البلمرة ۱
  DNA extraction & Polymerase  

Chain  Reaction 

التعلیم العالي دینار لغیر منتسبي الف  ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰/۱۰/۲۰۱٦ ۱٦/۱۰/۲۰۱٦ وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب
دینار لمنتسبي التعلیم العالي الف  ۸۰,۰۰۰

دینار لمنتسبي وحدة البحوث الف  ۰۰۰,۷٥
 جامعة النھرین/كلیة الطب/الطبیة

۲ How to listen to English language    الف دینار ۲٥,۰۰۰ ۲/۱۱/۲۰۱٦ ۲۰/۱۰/۲۰۱٦ وحدة اللغة االنكلیزیة كلیة الطب 

 الف دینار ۷٥,۰۰۰ ۲/۱۱/۲۰۱٦ ۱/۱۱/۲۰۱٦ فرع التشریح البشري كلیة الطب وجنینیةتقنیات نسیجیة  ۳
 

وتطبیقاتھا العلمیة في  ELISAتقنیة االلیزا  ٤
 التشخیص

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۳/۱۱/۲۰۱٦ ۱/۱۱/۲۰۱٦ فرع األحیاء المجھریة كلیة الطب

٥    Microsoft - Word  لمنتسبي جامعة النھرین الف دینار ۲٥,۰۰۰ ۱٤/۱۱/۲۰۱٦ ۱/۱۱/۲۰۱٦ وحدة الحاسبات كلیة الطب 
 لغیر منتسبي جامعة النھرین الف دینار ۰۰۰,۷٥

 HPLC دورة  ٦
 

دینار لغیر منتسبي التعلیم العالي الف ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰/۱۱/۲۰۱٦ ٦/۱۱/۲۰۱٦ وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب
دینار لمنتسبي التعلیم العالي الف  ۸۰,۰۰۰ 

  دینار لمنتسبي وحدة البحوث الطبیةالف  ۰۰۰,۷٥
 جامعة النھرین/كلیة الطب/ 

فرع طب االسرة  كلیة الطب قیاس كفاءة الرئة بین العمال ۷
 والمجتمع

 الف دینار ۰۰۰,۲٥ ۱۷/۱۱/۲۰۱٦ ۱۷/۱۱/۲۰۱٦
 

۸ Reading comprehension دینارالف  ۲٥,۰۰۰ ۳/۱۲/۲۰۱٦ ۲۰/۱۱/۲۰۱٦ وحدة اللغة االنكلیزیة كلیة الطب 
 



۹  
علم الطفیلیات التطبیقي وطرق تشخیص 

 االمراض الطفیلیة
Applied Parasitology and 

Diagnostic Procedures 

دینار لغیر منتسبي التعلیم العالي  الف  ۱۰۰,۰۰۰ ۱/۱۲/۲۰۱٦ ۲۷/۱۱/۲۰۱٦ وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب
دینار لمنتسبي التعلیم العالي الف  ۸۰,۰۰۰

دینار لمنتسبي وحدة البحوث الف  ۰۰۰,۷٥
 جامعة النھرین/كلیة الطب/الطبیة

۱۰ Bone marrow aspiration and biopsy 
(significance & application) 

فرع علم األمراض  كلیة الطب
 والطب العدلي

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۷/۱۲/۲۰۱٦ ۱۲/۲۰۱٦/٤

 الف دینار ۲٥,۰۰۰ ۱۸/۱۲/۲۰۱٦ ٤/۱۲/۲۰۱٦ فرع األحیاء المجھریة كلیة الطب تحلیالت مرضیة دورة ۱۱

 الف دینار لمنتسبي جامعة النھرین ۲٥,۰۰۰ ۱۷/۱۲/۲۰۱٦ ٤/۱۲/۲۰۱٦ وحدة الحاسبات كلیة الطب windowsمبادئ حاسبة الكترونیة و  ۱۲
 غیر منتسبي جامعة النھریندینار لالف  ۰۰۰,۷٥

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۱٤/۱۲/۲۰۱٦ ۱۳/۱۲/۲۰۱٦ علم االدویةفرع  كلیة الطب الزرع النسیجي كوسیلة الكتشاف االدویة ۱۳

 Highوتحلیل النتائج ) HPLC(تقنیة  ۱٤
performance liquid 

chromatography 

فرع علم األمراض  كلیة الطب
 والطب العدلي

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۱۹/۱۲/۲۰۱٦ ۱۷/۱۲/۲۰۱٦

۱٥  
                ELISA              تقنیة االلیزا

دینار لغیر منتسبي التعلیم العالي الف ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲/۱۲/۲۰۱٦ ۱۸/۱۲/۲۰۱٦ وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب
دینار لمنتسبي التعلیم العالي الف  ۸۰,۰۰۰

لمنتسبي وحدة البحوث الف دینار  ۰۰۰,۷٥
 جامعة النھرین/كلیة الطب/الطبیة

۱٦ General English الف دینار ۲٥,۰۰۰ ۲/۱/۲۰۱۷ ۲۰/۱۲/۲۰۱٦ وحدة اللغة االنكلیزیة كلیة الطب 
 



 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۲۸/۱۲/۲۰۱٦ ۲۷/۱۲/۲۰۱٦ فرع التشریح البشري كلیة الطب طرق التحنیط وعمل النماذج الملونة ۱۷

۱۸ Lectures & videos الف دینار ۲٥,۰۰۰ ٤/۱/۲۰۱۷ ۳/۱/۲۰۱۷ فرع الجراحة كلیة الطب 
 

۱۹ Microsoft - Excel الف دینار لمنتسبي جامعة النھرین ۲٥,۰۰۰ ۱۸/۱/۲۰۱۷ ٤/۱/۲۰۱۷ وحدة الحاسبات كلیة الطب 
 الف دینار لغیر منتسبي جامعة النھرین ۰۰۰,۷٥

۲۰ Diabetes mellitus  الف دینار ۷٥,۰۰۰ ۱۰/۱/۲۰۱۷ ۸/۱/۲۰۱۷ فرع الطب الباطني كلیة الطب 
 

 تفاعل سلسلة البلمرة ۲۱
    Real time -Polymerase  Chain  

Reaction 

دینار لغیر منتسبي التعلیم العالي الف  ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲/۱/۲۰۱۷ ۸/۱/۲۰۱۷ وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب
دینار لمنتسبي التعلیم العالي الف  ۲۰۰,۰۰۰ 

دینار لمنتسبي وحدة البحوث الف  ۲۰۰,۰۰۰
 جامعة النھرین/كلیة الطب/الطبیة 

۲۲ Stroke  الف دینار ۷٥,۰۰۰ ۱۲/۱/۲۰۱۷ ۱۰/۱/۲۰۱۷ فرع الطب الباطني كلیة الطب 
 

 دورة الترحیل الكھربائي ۲۳
       Electrophoresis 

دینار لغیر منتسبي التعلیم العالي الف  ۷٥,۰۰۰ ۱۹/۱/۲۰۱۷ ۱٥/۱/۲۰۱۷ وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب
دینار لمنتسبي التعلیم العالي الف  ٥۰,۰۰۰
الطب  كلیة/لمنتسبي وحدة البحوث الطبیة ۳۰,۰۰۰

 جامعة النھرین
۲٤ Reverse Transcription –PCR and 

Digital PCR  Applications 
 الف دینار ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳/۲/۲۰۱۷ ۱۲/۲/۲۰۱۷ فرع األحیاء المجھریة كلیة الطب

بالشفط او ( التدریب على الوالدة بالمحجم  ۲٥
 )بالملقط الجنیني 

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۲/۲/۲۰۱۷ ۱/۲/۲۰۱۷ فرع النسائیة والتولید الطبكلیة 

فرع طب األسرة  كلیة الطب مبادئ تصمیم انواع البحوث الطبیة ۲٦
 والمجتمع

 الف دینار ۰۰۰,۲٥ ۲۲/۲/۲۰۱۷ ۲۰/۲/۲۰۱۷



۲۷  
Microsoft -Power point 

 لمنتسبي جامعة النھرینالف دینار  ۲٥,۰۰۰ ۱٤/۳/۲۰۱۷ ۱/۳/۲۰۱۷ وحدة الحاسبات كلیة الطب
 الف دینار لغیر منتسبي جامعة النھرین ۰۰۰,۷٥

۲۸ Immunohistochemistry 
(technique,application) 

فرع علم األمراض  كلیة الطب
 والطب العدلي

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۹/۳/۲۰۱۷ ۳/۲۰۱۷/٥

الكیمیاء والكیمیاء فرع  كلیة الطب دورة في التحلیالت الخاصة بالكیمیاء السریریة ۲۹
 الحیاتیة

 الف دینار ۰۰۰,۷٥ ۱۹/۳/۲۰۱۷ ۳/۲۰۱۷/٥

 الف دینار ۷٥,۰۰۰ ۸/۳/۲۰۱۷ ۷/۳/۲۰۱۷ فرع التشریح البشري كلیة الطب تقنیات كیمیاء نسیجیة ومناعیة ۳۰

 Real time PCR –مبادئ وتطبیقات تقنیة  ۳۱
 في التشخیص الفیروسي

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۹/۳/۲۰۱۷ ۷/۳/۲۰۱۷ فرع األحیاء المجھریة كلیة الطب

 الف دینار ۱۰,۰۰۰ ۹/۳/۲۰۱۷ ۸/۳/۲۰۱۷ فرع طب األطفال كلیة الطب االمراض االیضیة لدى االطفال ۳۲

مطیافیة االمتصاص الذري )  AAS( دورة في  ۳۳
 اللھبي

فرع الكیمیاء والكیمیاء  كلیة الطب
 الحیاتیة

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۳/۲۰۱۷/۱٦ ۱۲/۳/۲۰۱۷

فرع الفسلجة والفیزیاء  كلیة الطب دورة تدریبیة حول التخطیط الكھربائي للدماغ  ۳٤
 الطبیة

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۳/۲۰۱۷/۱٦ ۱۲/۳/۲۰۱۷

فرع الكیمیاء والكیمیاء  كلیة الطب Real time PCRدورة في  ۳٥
 الحیاتیة

 الف دینار ۲۰۰,۰۰۰ ۳/۲۰۱۷/۱٦ ۱۲/۳/۲۰۱۷

 الف دینار ۱۰۰,۰۰۰ ۱٥/۳/۲۰۱۷ ۱٤/۳/۲۰۱۷ فرع التشریح البشري كلیة الطب تقنیة المجھر االلكتروني ۳٦

كروماتوغرافیا السائل ) HPLC(دورة في ال  ۳۷
 عالي االداء

فرع الكیمیاء والكیمیاء  كلیة الطب
 الحیاتیة

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۳/۲۰۱۷/۲٤ ۱۹/۳/۲۰۱۷



۳۸ Microsoft -Access  وحدة الحاسبات كلیة الطب 
۲ /٤/۲۰۱۷ ۱٦/٤/۲۰۱۷ 

 الف دینار لمنتسبي جامعة النھرین ۰۰۰,۲٥
 الف دینار لغیر منتسبي جامعة النھرین ۰۰۰,۷٥

فرع الكیمیاء والكیمیاء  كلیة الطب دورة في السالمة واالمن الكیمیاوي ۳۹
 الحیاتیة

 الف دینار ۰۰۰,۲٥ ۲۰۱۷/۱٦/٤ ۲۰۱۷/٤/۲

دور جھاز الھولتیر في تحدید الالنظمیات  ٤۰
 the role of Horlter study inالقلبیة 

detection of cardiac arrhythmias 

فرع الفسلجة والفیزیاء  كلیة الطب
 الطبیة

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۲۰۱۷/٦/٤ ۲۰۱۷/٤/۲

٤۱ Internet & Email دینار لمنتسبي جامعة النھرین الف ۲٥,۰۰۰ ۱٤/٥/۲۰۱۷ ۱/٥/۲۰۱۷ وحدة الحاسبات كلیة الطب 
 الف دینار لغیر منتسبي جامعة النھرین ۰۰۰,۷٥

٤۲ Primer design فرع الكیمیاء والكیماء  كلیة الطب تصمیم البادئات
 ۱٤/٥/۲۰۱۷ ۲/٥/۲۰۱۷ الحیاتیة

 الف دینار ٥۰,۰۰۰

فرع طب األسرة  كلیة الطب تأھیل مرضى تبدیل مفصل الركبة والورك ٤۳
 ۹/٥/۲۰۱۷ ۸/٥/۲۰۱۷ والمجتمع

 الف دینار ۱۰۰,۰۰۰

 دورة في دراسة التعبیر الجیني باستخدام تقنیة  ٤٤
Real time PCR 

فرع الكیمیاء والكیماء  كلیة الطب
 الحیاتیة

 الف دینار ۱٥۰,۰۰۰ ۲۰۱۷/٥/۱۱ ۲۰۱۷/٥/۸

٤٥ fish technique application,  
procedure 

فرع علم األمراض  كلیة الطب
 العدليوالطب 

 الف دینار ٥۰,۰۰۰ ۲۰۱۷/٥/۱۸ ۲۰۱۷/۱٤/٥

  Conventional PCRدورة في  ٤٦
 )سلسلة البلمره(

فرع الكیمیاء والكیماء  كلیة الطب
 الحیاتیة

 الف دینار ۱٥۰,۰۰۰ ۲۰۱۷/۱٦/٥ ۲۰۱۷/۱٥/٥

٤۷ DNA extraction and 
electrophoresis  دورة في استخالص وعزل

DNA والترحیل الكھربائي 

فرع الكیمیاء والكیماء  الطب كلیة
 الحیاتیة

 الف دینار ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۷/٥/۱۸ ۲۰۱۷/٥/۱۷


