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

 مجانیة 19/9/2017 18/9/2017 فرع الطب الباطني كلیة الطب دورة طرق االمتحان السریري 1

 الف دینار لمنتسبي جامعة النھرین 25,000 15/10/2017 2/10/2017 وحدة الحاسبات كلیة الطب windowsحاسبة الكترونیة و المبادئ  2
 غیر منتسبي جامعة النھریندینار لالف  75,000

3 Immunohistochemistry 
(technique,application) 

فرع علم األمراض  كلیة الطب
 والطب العدلي

 الف دینار 50,000 5/10/2017 3/10/2017

4  
 RT-PCRدورة 

 دینار لغیر منتسبي التعلیم العالي الف  100,000 12/10/2017 8/10/2017 وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب
 دینار لمنتسبي التعلیم العاليالف  50,000

 
 ةالكھربائی ھجرةدورة ال 5

       Electrophoresis 
 دینار لغیر منتسبي التعلیم العاليالف  50,000 12/10/2017 8/10/2017 وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب

 دینار لمنتسبي التعلیم العاليالف  30,000
 

6 General English for beginners الف دینار 50,000 19/10/2017 8/10/2017 وحدة اللغة االنكلیزیة كلیة الطب 
 

دورة طرائق التعلیم الطبي الخاصة بجامعة  7
 شیفلد

 الف دینار 25,000 12/10/2017 10/10/2017 الطب الباطنيفرع  كلیة الطب

 الف دینار 25,000 12/10/2017 11/10/2017 فرع األحیاء المجھریة كلیة الطب )(Biosafetyالصحة والسالمة البایولوجیة 8
 الف دینار 15,000 30/10/2017 15/10/2017 وحدة العلوم الساندة  كلیة الطب دورة في القانون اإلداري للمبتدئین 9

 الف دینار 75,000 2/11/2017 1/11/2017 التشریح البشريفرع  كلیة الطب تقنیات نسیجیة وجنینیة 10
 

11    Microsoft - Word  الف دینار لمنتسبي جامعة النھرین 25,000 14/11/2017 1/11/2017 وحدة الحاسبات كلیة الطب 
 الف دینار لغیر منتسبي جامعة النھرین 75,000



12 Translation for Beginners  الف دینار 50,000 21/11/2017 7/11/2017 االنكلیزیة وحدة اللغة كلیة الطب 

 تقنیة تفاعل البلمرة التسلسلي الكمي       13
Real Time PCR)( 

 

 الف دینار 50,000 15/11/2017 13/11/2017 فرع األحیاء المجھریة كلیة الطب

 الف دینار 25,000 7/12/2017 15/11/2017 وحدة العلوم الساندة  كلیة الطب اإلداريدورة الكوادر الوسطى في القانون  14

 HPLC دورة  15
 

 دینار لغیر منتسبي التعلیم العاليالف  75,000 23/11/2017 19/11/2017 وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب
 دینار لمنتسبي التعلیم العاليالف  50,000 
 

16 ICD10 فرع طب األسرة  كلیة الطب
 والمجتمع

 الف دینار 50,000 26/11/2017 22/11/2017

 الف دینار 25,000 30/11/2017 30/11/2017 فرع األحیاء المجھریة كلیة الطب Epi Info 7التدریب على برنامج  17

وتطبیقاتھا في التشخیص تقنیة االلیزا  18
)ELISA( 

 

 الف دینار 50,000 6/12/2017 4/12/2017 فرع األحیاء المجھریة كلیة الطب

19 Pronunciation  Defects in English 
language  

 الف دینار 25,000 21/12/2017 7/12/2017 وحدة اللغة االنكلیزیة كلیة الطب

فرع طب األسرة  كلیة الطب البحوث الطبیة أنواعمبادئ تصمیم  20
 والمجتمع

 الف دینار 75,000 14/12/2017 12/12/2017

21  
  ELISA              تقنیة االلیزا

 دینار لغیر منتسبي التعلیم العاليالف 50,000 28/12/2017 24/12/2017 وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب
 دینار لمنتسبي التعلیم العاليالف  30,000

 



 دینارالف  50,000 28/12/2017 27/12/2017 فرع التشریح البشري كلیة الطب طرق التحنیط وعمل النماذج الملونة 22

 بارالمتعرضین لغ العمال قیاس كفاءة الرئة لدى 23
 القطن

فرع طب االسرة  كلیة الطب
 والمجتمع

 الف دینار 25,000 3/1/2018 3/1/2018
 

24 Microsoft - Excel الف دینار لمنتسبي جامعة النھرین 25,000 18/1/2018 4/1/2018 وحدة الحاسبات كلیة الطب 
 منتسبي جامعة النھرینالف دینار لغیر  75,000

 دینار لغیر منتسبي التعلیم العاليالف  75,000 11/1/2018 7/1/2018 وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب PCRدورة  25
 دینار لمنتسبي التعلیم العاليالف  50,000 

 
 دینار لغیر منتسبي التعلیم العاليالف  50,000 8/2/2018 4/2/2018 وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب ة التحلیالت المختبریةدور 26

 دینار لمنتسبي التعلیم العاليالف  30,000
 

27 Essay styles and strategies of 
writing 

 الف دینار 25,000 21/2/2018 7/2/2018 وحدة اللغة االنكلیزیة كلیة الطب

طرق السیطرة على ارتفاع الضغط والسكر  28
 إثناء الحمل

 الف دینار 25,000 9/2/2018 9/2/2018 النسائیة والتولیدفرع  كلیة الطب

 الف دینار 25,000 16/2/2018 16/2/2018 فرع النسائیة والتولید كلیة الطب الطرق الوقائیة لمنع الحمل وتنظیم االسرة 29

30  
Microsoft -Power point 

 لمنتسبي جامعة النھرینالف دینار  25,000 14/3/2018 1/3/2018 وحدة الحاسبات كلیة الطب
 الف دینار لغیر منتسبي جامعة النھرین 75,000

 الف دینار 15,000 15/3/2018 1/3/2018 وحدة العلوم الساندة  كلیة الطب دورة في القانون اإلداري للمبتدئین 31

دورة مفردات دمج مفاھیم الطب النفسي في  32
 مناھج كلیات الطب

 مجانیة 7/3/2018 4/3/2018 فرع الطب الباطني كلیة الطب



یاء دورة في التحلیالت  الخاصة بالكیم 33
 السریریة

فرع الكیمیاء والكیمیاء  كلیة الطب
 الحیاتیة

 الف دینار 75,000 18/3/2018 4/3/2018

تقنیة التصبیغ المناعي الكیمیائي وتقنیة  34
 )(IHC & ISHالتھجین الموقعي

 الف دینار 50,000 7/3/2018 5/3/2018 فرع االحیاء المجھریة كلیة الطب

 الف دینار 75,000 8/3/2018 7/3/2018 فرع التشریح البشري كلیة الطب تقنیات كیمیاء نسیجیة ومناعیة 35

فرع الكیمیاء والكیمیاء  كلیة الطب Real time PCRدورة في  36
 الحیاتیة

 الف دینار 150,000 15/3/2018 13/3/2018

 الف دینار 100,000 15/3/2018 14/3/2018 فرع التشریح البشري كلیة الطب االلكترونيتقنیة المجھر  37

 دینار لغیر منتسبي التعلیم العاليالف  100,000 22/3/2018 18/3/2018 وحدة البحوث الطبیة كلیة الطب HPLCدورة متقدمة في ال  38
 دینار لمنتسبي التعلیم العاليالف  75,000

 
              وتحلیل النتائج )HPLCتقنیة ( 39

High performance liquid 
chromatography 

فرع علم األمراض  كلیة الطب
 والطب العدلي

 الف دینار 50,000 20/3/2018 19/3/2018

فرع طب األسرة  كلیة الطب أساسیات التعلیم والتدریب الطبي 40
 والمجتمع

 الف دینار 150,000 12/4/2018 1/4/2018

فرع الكیمیاء والكیمیاء  كلیة الطب دورة في السالمة واالمن الكیمیاوي 41
 الحیاتیة

 الف دینار 25,000 15/4/2018 1/4/2018

 الف دینار 25,000 21/4/2018 1/4/2018 وحدة العلوم الساندة  كلیة الطب دورة الكوادر الوسطى في القانون االداري 42



 

43 Microsoft -Access  وحدة الحاسبات كلیة الطب 
2 /4/2018 16/4/2018 

 الف دینار لمنتسبي جامعة النھرین 25,000
 الف دینار لغیر منتسبي جامعة النھرین 75,000

أساسیات تأھیل إصابات الحبل الشوكة لمرحلة  44
 الحادة

فرع طب األسرة  كلیة الطب
 8/4/2018 6/4/2018 والمجتمع

 الف دینار 100,000

45 Conversation & communication  الف دینار 25,000 19/4/2018 8/4/2018 وحدة اللغة االنكلیزیة كلیة الطب 

تقنیة زرع الفیروسات في البیضة المخصبة  46
 EID 50 وقیاس 

 الف دینار 50,000 11/4/2018 9/4/2018 فرع االحیاء المجھریة كلیة الطب

 Allelleو  q BCRدورة في  47
discrimination 

فرع الكیمیاء والكیماء  الطبكلیة 
 26/4/2018 22/4/2018 الحیاتیة

 الف دینار 150,000

48 Internet & Email الف دینار لمنتسبي جامعة النھرین 25,000 14/5/2018 1/5/2018 وحدة الحاسبات كلیة الطب 
 الف دینار لغیر منتسبي جامعة النھرین 75,000

49 Primer design فرع الكیمیاء والكیماء  كلیة الطب تصمیم البادئات
 16/5/2018 6/5/2018 الحیاتیة

 الف دینار 50,000

50 Reading + Listening الف دینار 50,000 17/5/2018 6/5/2018 وحدة اللغة االنكلیزیة كلیة الطب 
 

والترحیل  DNAدورة في استخالص وعزل  51
 الكھربائي

فرع الكیمیاء والكیماء  كلیة الطب
 الحیاتیة

 الف دینار 100,000 17/5/2018 13/5/2018

  Conventional PCRدورة في  52
 

فرع الكیمیاء والكیماء  كلیة الطب
 الحیاتیة

 الف دینار 150,000 21/5/2018 20/5/2018


