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 المالحظات 
 

 الجهة المستفيدة 

أسم عنوان الدورة أو  مكان انعقاد الدورة أو الورشة التاريخ أجور المشاركة 
 ورشة العمل 
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 الكلية       الفرع 

طالب الدراسات والباحثين  
 والتدريسين

15/9/2021  مجانية فرع علم االمراض والطب   
 العدلي

الطب كلية   Writing a literature review 1 

طالب الدراسات والباحثين  
 والتدريسين

16/9/2021  مجانية فرع علم االمراض والطب   
 العدلي

 Using     Menedely  manager كلية الطب 
for citation 

2 

الف دينار 15,000 الموظف + طالب الدراسات   9/10/2021 االعضاء  فرع علم وظائف     26/9/2021 
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 الحاسبات 

 Excel 3استخدام الدوال في تطبيق  كلية الطب 

الف دينار 50,000   7/10/2021 تقنية تفاعل البلمرة وتحليل النتائج  الطب كلية  وحدة البحوث الطبية  3/10/2021 
(polymerase chain reaction) 

4 

الدراسات العليا لألساتذة وطلبة  فرع علم وظائف االعضاء    4/10/2021  مجانية 
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 نكليزياال

مهارات التقديم باللغة             كلية الطب 
  Presentation Skillsاالنكليزية

5 

االولية  لألساتذة وطلبة الدراسات 
 العلياو

االعضاء  فرع علم وظائف  6/10/2021  مجانية
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 االنكليزي

ورشة استخدام مفاهيم االتصال الجزيئي  كلية الطب 
 في الشبكات النانوية  

6 

في   ورشة عمل )السالمة البايولوجية  كلية الطب  فرع االحياء المجهرية   12/10/2021  14/10/2021 مجانية طلبة الدراسات العليا 
 المختبر ( 

7 

30/10/2021 الف دينار   15,000  موظفي السكرتارية  فرع علم وظائف االعضاء    17/10/2021 
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 الحاسبات 

للطباعة     MS-Wordاستخدام   كلية الطب 

 االحترافية 

8 

13/11/2021 الف دينار   15,000 التدريسي + طالب الدراسات  فرع علم وظائف االعضاء   31/10/2021 
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 الحاسبات 

 9 للعروض التقديمية  MS-power point كلية الطب 

طلبة    –أطباء المراكز الصحية 
 البورد /أطفال اطباء اختصاص 

 Approach to polyuriaورشة عمل ) كلية الطب  فرع طب االطفال  1/11/2021  مجانية

) 

10 

 
 

 لألساتذة وطلبة الدراسات العليا 

فرع علم وظائف االعضاء    2/11/2021  مجانية
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 الحاسبات 

 – Av0iding Plagiarism كلية الطب 
Paraphrasing in         English 

Language   
كيفية االقتباس العلمي وتجنب السرقة  

11 
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 العلمية باللغة االنكليزية 

3/11/2021  مجانية  ورشة عمل   كلية الطب  فرع النسائية والتوليد  
 Thromboprophylaxisحضورية
guidelines in pregnant ladies 

testing positive for covid 

12 

االمراض والطب  فرع علم  11/11/2021  مجانية تدريسين 
 العدلي

 Planning a curriculum 13 كلية الطب 

الف دينار   50,000  9/11/2021  7/11/2021  ELISA Technique  14تقنية االليزا  كلية الطب  وحدة البحوث الطبية  

طالب الدراسات والباحثين  
 والتدريسين

7/11/2021  مجانية فرع علم االمراض والطب   
 العدلي

 Using endnote – a powerful كلية الطب 
citation management program 

15 

الف دينار  50,000     7/11/2021  Cericalورشة عمل حضورية ) كلية الطب  فرع النسائية والتوليد  
precancerous screening (pap 
smear and colposcopy ) new 

update and guideline 

16 

االف دينار 10,000  دورة )تقنيات االليزا في تشخيص   كلية الطب  فرع االحياء المجهرية   8/11/2021  9/11/2021 
 االمراض المعدية والماعية ( 

17 

لألساتذة وطلبة الدراسات االولية  
 والعليا

فرع علم وظائف االعضاء     2021/  10/11  مجانية
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

حاسبات ال  

ورشة استخدام شبكة نانوية كمضاد لمنع  كلية الطب 
 البكتريا من الوصول للعدد المحدد للهجوم  

18 

طلبة    –أطباء المراكز الصحية 
 البورد /أطفال اطباء اختصاص 

 19 (  Neonatal jaundiceورشة عمل ) كلية الطب  فرع طب االطفال    10/11/2021  مجانية

موظفي السكرتارية + مسؤول  
 االرشفة 

27/11/2021 الف دينار  15,000  14/11/2021 فرع علم وظائف االعضاء   
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 الحاسبات 

-MSانشاء قواعد بيانات باستخدام   كلية الطب 
ACCESS  

20 

فرع علم وظائف االعضاء    16/11/2021  مجانية للجميع
وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة(   

تأثير العدالة التنظيمية على االداء   كلية الطب 
 الوظيفي والوالء التنظيمي

21 

الكيمياء والكيمياء الحياتيةفرع   21/11/2021  30/11/2021 الف دينار 50,000  دورة )استخالص الحامض النووي وال   كلية الطب  
PCR  ) 

22 

وزارة الصحة ووزارة التعليم  
 العالي

الف دينار 25,000   24/11/2021 ورشة عمل )عالقة التدخين مع مرض   كلية الطب  فرع الطب الباطني / حضورية  
19 –كوفيد   

23 

2/12/2021  مجانية تدريسين  فرع علم االمراض والطب   
 العدلي

 Curriculum goals 24 كلية الطب 

طالب الدراسات والباحثين  
 والتدريسين

5/12/2021  مجانية فرع علم االمراض والطب   
 العدلي

 Practical notes on the use of كلية الطب 
Microsoft Office – Word in 

writing thesis 

25 
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18/12/2021 الف دينار  15,000 طلبة الدراسات العليا    5/12/2021 فرع علم وظائف االعضاء   
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 الحاسبات 

 SPSS  26اساسيات البرنامج االحصائي  كلية الطب 

7/12/2021 مجانية   5/12/2021 فرع علم وظائف االعضاء   
  -الساندة  وحدة العلوم   -)الفسلجة( 

 الحاسبات 

 27 دورة فيزياء االجهزة الطبية   كلية الطب 

15/12/2021 الف دينار  50,000  تقنية الفصل الكروماتوكرافي السائل   كلية الطب  وحدة البحوث الطبية   11/12/2021 
 High performanceعالي االداء 

Liquid Chromatography   مستوى(

 متوسط( 

28 

13/12/2021  12/1/2022 الف دينار 25,000 الترقية ( للجميع )ألغراض  فرع علم وظائف االعضاء   
وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة(   

دورة النظام القانوني للمخالفة االدارية   كلية الطب 
 واثارها على الموظف العام  

29 

الطب كلية  فرع االحياء المجهرية   13/12/2021  14/12/2021 االف دينار 10,000  دورة )تقنية التصبيغ المناعي النسيجي   
 والتهجين الموضعي ( 

30 

  
 الف دينار 100,000

 Long actingورشة عمل حضورية   كلية الطب  فرع النسائية والتوليد   15/12/2021 
reversible hormonal 

contraception (mirena and 
nexplanone) general look and 

application 

31 

5/1/2022  مجانية تدريسين  فرع علم االمراض والطب   
 العدلي

 The core curriculum 32 كلية الطب 

9/1/2022  12/1/2022 الف دينار  50,000   Real time PCR 33 كلية الطب  وحدة البحوث الطبية  

طلبة    –أطباء المراكز الصحية 
 البورد /أطفال اطباء اختصاص 

االطفال فرع طب   18/1/2022  مجانية  Management ofورشة عمل )  كلية الطب  
supraventricular tachycardia in 

pediatric  ) 

34 

فرع علم وظائف االعضاء    10/1/2022  مجانية العليااالولية وطلبة الدراسات 
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

نكليزياال  

              How To Cope With Exam Stress كلية الطب 
ورشة كيفية العامل مع توتر االمتحان 

 باللغة العربية  

35 

10/1/2022  9/2/2022 الف دينار 25,000 للجميع )ألغراض الترقية (  فرع علم وظائف االعضاء   
وحدة العلوم الساندة   -)الفسلجة(   

دورة اجراءات التقاضي امام القضاء   كلية الطب 
 االداري والمحاكم االدارية بمجلس الدولة  

36 

20/1/2022  مجانية تدريسين  فرع علم االمراض والطب   
 العدلي

 Independent  Learning 37 كلية الطب 

فرع علم وظائف االعضاء    15/2/2022  مجانية للجميع 
وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة(   

دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ مبدأ   كلية الطب 
 المواطنة 

38 

 DNA sequencing 39تحليل نتائج ال   كلية الطب  وحدة البحوث الطبية   16/2/2022  20/2/2022 الف دينار   50,000  
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طالب الدراسات والباحثين  
 والتدريسين

20/2/2022  مجانية االمراض والطب  فرع علم  
 العدلي

 A brief overview of Graphpad كلية الطب 
prism program 

40 

طلبة الدراسات االولية  ول  ةلألساتذ
 والعليا

فرع علم وظائف االعضاء    21/2/2022  مجانية
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 االنكليزي

ورشة عن اللغة االنكليزية كلغة اجنبية  كلية الطب 
مستخدمة على نطاق واسع منشأها  

 وتطورها 

41 

لألساتذة ولطلبة الدراسات االولية  
 والعليا

فرع علم وظائف االعضاء    22/2/2022  مجانية
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 االنكليزي

 42 دورة في التدقيق اللغوي باللغة االنكليزية كلية الطب 

وظائف االعضاء  فرع علم   7/3/2022  مجانية للجميع
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 االنكليزي

 43 دورة عن القراءة السريعة   كلية الطب 

دورة ) التحليالت المرضية في الكيمياء  كلية الطب  فرع الكيمياء والكيمياء الحياتية 7/3/2022  23/3/2022 الف دينار  25,000 
 السريرية( 

44 

تقنية الفصل الكروماتوكرافي السائل   كلية الطب  وحدة البحوث الطبية   13/3/2022  16/3/2022 الف دينار  50,000 
 High performanceعالي االداء 

Liquid   Chromatograph   مستوى(

 متقدم(

45 

   مجانية 
13/3/2022  

 
 فرع النسائية والتوليد 

 Polycysticورشة عمل حضورية كلية الطب 
ovarian syndrome evidence 

base guidelines for the 
assessment and management  

46 

لألساتذة ولطلبة الدراسات االولية  
 والعليا

14/3/2022  مجانية فرع علم وظائف االعضاء   
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 االنكليزي

االنكليزية  بحث مشترك عن تعام اللغة  كلية الطب 
من قبل طلبة الدراسات االولية في العراق  

 باللغة االنكليزية

47 

دورة تشخيص الحامض النووي باستخدام   كلية الطب  فرع االحياء المجهرية    14/3/2022  15/3/2022 االف دينار 10,000 
 تقنية البلمرة المتسلسل الكمي والنوعي ( 

48 

وزارة الصحة ووزارة التعليم  
 العالي

مجانية لمنتسبي الكلية  
الف   52,000و  

دينار للمشاركين من 
 خارج الكلية 

 16/3/2022  49 ورشة عمل )مرض السكري والحمل (  كلية الطب  فرع الطب الباطني  

   27/3/2022  مجانية 
 
 فرع النسائية والتوليد 

 How to decrease rate of كلية الطب 
postoperative complication in 
obstetrical procedure (online 
workshop ) ورشة عمل الكترونية     

50 

 51 دورة )السلمة واالمن الكيمياوي (  كلية الطب  فرع الكيمياء والكيمياء الحياتية  4/4/2022  20/4/2022 الف دينار  25,000 
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لألساتذة وطلبة الدراسات االولية  
 والعليا

فرع علم وظائف االعضاء    5/4/2022  مجانية
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 الحاسبات 

ورشة تخزين البيانات الرقمية في   كلية الطب 
 الحمض النووي  

52 

فرع علم وظائف االعضاء    12/4/2022  مجانية للجميع
  -وحدة العلوم الساندة    -)الفسلجة( 

 االنكليزي

االبداعية باللغة  دورة عن الكتابة  كلية الطب 
 االنكليزية

53 

 


