
 اجور المشاركة التارٌخ مكان انعماد الدورة عنوان الدورة أواسم  ت

  الى من المسم الكلٌة

1 General English for beginners الف دٌنار ,,,510 18/11/1118 7/11/1118 وحدة اللغة االنكلٌزٌة كلٌة الطب 

 

1 Graphpad prism فرع علم االمراض  كلٌة الطب
 والطب العدلً

 مجانٌة 7/11/1118 7/11/1118

3 Endnote فرع علم االمراض  كلٌة الطب
 والطب العدلً

 مجانٌة 7/11/1118 7/11/1118

4  

     تقنيت تفاعم سهسهت انبهمرةدورة متىسطت في 

     

Polymerase  Chain  Reaction 

 دينار نغير منتسبي انتعهيم انعاني انف  011,111 18/11/1118 14/11/1118 وحدة البحوث الطبٌة كلٌة الطب

 دينار نمنتسبي انتعهيم انعانيانف  81,111

 وحدة انبحىث انطبيتدينار نمنتسبي انف  75,111

 

 الف دٌنار ,,,150 31/11/1118 15/11/1118 وحدة العلوم الساندة  كلٌة الطب دورة فً المانون اإلداري للمبتدئٌن 5

 دينارانف  75,111 31/11/1118 15/11/1118 وحدة الحاسبات كلٌة الطب windowsحاسبة الكترونٌة و المبادئ  6

 مجانٌة 13/11/1118 11/11/1118 فرع األحٌاء المجهرٌة كلٌة الطب ورشة عمل الصحة والسالمة الباٌولوجٌة 7

8    Microsoft - Word  الف دٌنار 750111 14/11/1118 1/11/1118 وحدة الحاسبات كلٌة الطب 

 الف دٌنار 750111 5/11/1118 4/11/1118 فرع التشرٌح البشري كلٌة الطب تمنٌات نسٌجٌة وجنٌنٌة 9

 

11 Translation for Beginners  الف دٌنار ,,,510 15/11/1118 4/11/1118 وحدة اللغة االنكلٌزٌة كلٌة الطب 

 Antigen – Antibody interaction دورة  11

and ELISA technique 

 

 دينار نغير منتسبي انتعهيم انعانيانف  011,111 13/11/1118 11/11/1118 وحدة البحوث الطبٌة كلٌة الطب

 دينار نمنتسبي انتعهيم انعانيانف  81,111 

 وحدة انبحىث انطبيتدينار نمنتسبي انف  75,111

 



11 FISH technique فرع علم االمراض و  كلٌة الطب
 الطب العدلً

 مجانيت 16/11/1118 15/11/1118

 الف دٌنار ,,,150 7/11/1118 15/11/1118 وحدة العلوم الساندة  كلٌة الطب دورة الكوادر الوسطى فً المانون اإلداري 13

 الف دٌنار ,,,110 11/11/1118 11/11/1118 فرع األحٌاء المجهرٌة كلٌة الطب Epi Infoدورة  14

 (ELISAالتشخٌص )وتطبٌماتها فً تمنٌة االلٌزا  15

 

 الف دٌنار ,,,150 6/11/1118 4/11/1118 فرع األحٌاء المجهرٌة كلٌة الطب

16 Pronunciation  Defects in English 
language  

 الف دٌنار ,,,150 11/11/1118 9/11/1118 وحدة اللغة االنكلٌزٌة كلٌة الطب

 مجانا   17/11/1118 16/11/1118 فرع طب االطفال كلٌة الطب مشاكل الجهاز الهضمً الشائعة عند االطفال 17

18  

انفصم انكروماتىكرافي  تقنيتدورة متىسطت في 

 انسائم عاني االداء

 دينار نغير منتسبي انتعهيم انعانيانف 011,111 11/11/1118 16/11/1118 وحدة البحوث الطبٌة كلٌة الطب

 دينار نمنتسبي انتعهيم انعانيانف  81,111

 وحدة انبحىث انطبيتدينار نمنتسبي انف  75,111

 

19 Diagnose Approach to hemog lobino 

pathies 

فرع علم االمراض و  كلٌة الطب
 الطب العدلً

 الف دٌنار ,,,510 19/11/1118 19/11/1118

 الف دٌنار 510111 16/11/1118 15/11/1118 فرع التشرٌح البشري كلٌة الطب طرق التحنٌط وعمل النماذج الملونة 11

11 Microsoft - Excel الف دٌنار 750111 18/1/1119 4/1/1119 وحدة الحاسبات كلٌة الطب 

 الف دٌنار 150111 11/1/1119 11/1/1119 فرع الطب الباطنً كلٌة الطب طرٌمة كتابة االسئلةورشة عمل  11

المتعرضٌن لغبار  العمال لٌاس كفاءة الرئة لدى 13
 المطن

فرع طب االسرة  الطبكلٌة 
 والمجتمع

 الف دٌنار 150111 11/1/1119 11/1/1119

 



دورة تدرٌبٌة حول الكشف المبكر عن سرطان  14
عنك الرحم باستخدام تنظٌر عنك الرحم 

Colposcopy 

 الف دٌنار ,,,510 13/1/1119 11/1/1119 فرع النسائٌة والتولٌد كلٌة الطب

15 Essay styles and strategies of writing الف دٌنار ,,,150 18/1/1119 17/1/1119 وحدة اللغة االنكلٌزٌة كلٌة الطب 

 الف دٌنار 150111 19/1/1119 19/1/1119 الطب الباطنًفرع  كلٌة الطب تطبٌمات اللٌزر 16

17  

Microsoft -Power point 

 الف دٌنار 750111 14/3/1119 1/3/1119 وحدة الحاسبات كلٌة الطب

 الف دٌنار ,,,150 15/3/1119 1/3/1119 وحدة العلوم الساندة  كلٌة الطب دورة فً المانون اإلداري للمبتدئٌن 18

       تقنيت تفاعم سهسهت انبهمرةدورة متقدمت في  19

   

Polymerase  Chain  Reaction 

 دينار نغير منتسبي انتعهيم انعاني انف  211,111 11/3/1119 3/3/1119 وحدة البحوث الطبٌة كلٌة الطب

 دينار نمنتسبي انتعهيم انعانيانف  211,111

 وحدة انبحىث انطبيتدينار نمنتسبي انف  211,111

 

فرع الكٌمٌاء والكٌمٌاء  كلٌة الطب دورة فً التحلٌالت الخاصة بالكٌمٌاء السرٌرٌة 31
 الحٌاتٌة

 الف دٌنار 150111 18/3/1119 4/3/1119

انتصبيغ انمناعي انكيميائي وتقنيت انتهجين  تقنيت 31

 انمىضعي

 الف دٌنار ,,,150 7/3/2109 5/3/2109 فرع االحٌاء المجهرٌة كلٌة الطب

 الف دٌنار 750111 8/3/1119 7/3/1119 فرع التشرٌح البشري كلٌة الطب نسٌجٌة ومناعٌةتمنٌات كٌمٌاء 31

33 Conversation & communication  الف دٌنار ,,,150 11/3/1119 11/3/1119 وحدة اللغة االنكلٌزٌة كلٌة الطب 

انفصم انكروماتىكرافي  تقنيتدورة متقدمت في  34

 انسائم عاني االداء

 دينار نغير منتسبي انتعهيم انعانيانف  075,111 11/3/1119 17/3/1119 وحدة البحوث الطبٌة كلٌة الطب

 انعانيدينار نمنتسبي انتعهيم انف  051,111 

 وحدة انبحىث انطبيتدينار نمنتسبي انف  025,111

 



 الف دٌنار 1110111 15/3/1119 14/3/1119 فرع التشرٌح البشري كلٌة الطب تمنٌة المجهر االلكترونً 35

فرع الكٌمٌاء والكٌمٌاء  كلٌة الطب دورة فً السالمة واالمن الكٌمٌاوي 36
 الحٌاتٌة

 دٌنار الف 150111 15/4/1119 1/4/1119

 الف دٌنار ,,,150 11/4/1119 1/4/1119 وحدة العلوم الساندة  كلٌة الطب دورة الكوادر الوسطى فً المانون االداري 37

38 Microsoft -Access  وحدة الحاسبات كلٌة الطب 
 الف دٌنار 750111 06/4/2109 4/2109/ 2

 تقنيت انترحيم انكهربائي 39

       Electrophoresis 

 دينار نغير منتسبي انتعهيم انعانيانف  011,111 11/4/1119 7/4/1119 وحدة البحوث الطبٌة الطب كلٌة

 دينار نمنتسبي انتعهيم انعانيانف  81,111

 وحدة انبحىث انطبيتدينار نمنتسبي انف  75,111

 
 

41 Reading + Listening الف دٌنار ,,,510 15/4/1119 14/4/1119 وحدة اللغة االنكلٌزٌة كلٌة الطب 

 

41 FNA cytology فرع علم االمراض  كلٌة الطب
 والطب العدلً

 الف دٌنار ,,,510 15/4/1119 15/4/1119

 

41 Immunohistochemistry فرع علم االمراض  كلٌة الطب
 والطب العدلً

 الف دٌنار ,,,510 16/4/1119 15/4/1119

 

 الف دٌنار ,,,110 24/4/2109 24/4/2109 االحٌاء المجهرٌةفرع  كلٌة الطب دورة االستالل االنكتروني 43

 دورة كتابة المصادر و تنضٌد الرسائل واالطارٌح 44
 

 الف دٌنار ,,,110 15/4/1119 15/4/1119 فرع األحٌاء المجهرٌة كلٌة الطب

45 Internet & Email الف دٌنار 750111 04/5/2109 0/5/2109 وحدة الحاسبات كلٌة الطب 


