
التخصیصاجور الدورةالعدد المخطط للمشاركین مدة الدورةتاریخ االنعقادعنوان البرنامج ت
1PCR طبي32525000ایام19/10/2021-17استخدام جھاز
واھمیتھ في جسم االنسان2 A طبي32525000ایام17/11/2021-15فیتامین

طبي51525000ایام10/12/2021-5الطرق الحدیثة في تشخیص االمراض النسیجیة 3

طبي31525000ایام7/12/2021-5طرق قیاس ظغط الدم ومخاطره على االنسان 4

طبي51525000ایام16/12/2021-12اعداد الصفوف االلكترونیة ونماذج الكوكل فورم 5

طبي31525000ایام15/12/2021-13داء اللشمانیا االعراض وطرق االنتقال وكیفیة التشخیص 6

7 General stool examination طبي31525000ایام21/12/2021-19تحلیل الخروج العام

8GLP طبي31725000ایام4/1/2022-2مواصفات المختبر الجید

طبي32725000ایام5/1/2022-3اھمیة فیتامین Cوعالقتھ بالجسم 9

طبي33025000ایام18/1/2022-16تصمیم البادئات المستخدمة في تحدید التغیرات النیوكلوتیدیة المفردة 10

طبي31525000ایام19/1/2022-17السالمة واالمن الكیمیائي 11

12Predicative diagnosis for autoimmue rheumatic diseases6-8/2/2022طبي31525000ایام

طبي31425000ایام8/2/2022-6المدقق الداخلي13
طبي32425000ایام16/2/2022-14اھمیة ظغط الدم في جسم االنسان (اعراضة واسباب ارتفاعھ في الجسم )14
15tumor markers and its important for cancer detection6-8/3/2022طبي31525000ایام
طبي31525000ایام15/3/2022-13برنامج المندلي واستخدامھ في البحوث العلمیة 16
طبي32025000ایام9/3/2022-7تشخیص المركبات الكیمیاویة 17
طبي32025000ایام29/3/2022-27تحلیل االدرار العام وطرق الزرع 18
طبي52525000ایام7/4/2022-3استخدام الصبغات الخاصة في التشخیص النسیجي 19٣



20Iron deficiency anemia طبي32325000ایام6/4/2022-4تشخیص وعالج
21 PCR طبي33025000ایام12/4/2022-10تصمیم البادئات المستخدمة في تقنیة
22spss طبي32325000ایام19/4/2022-17دورة احترافیة لتعلیم برنامج

23Preparaion of drug loaded nanoparticle2-4/5/2022طبي32225000ایام

طبي31825000ایام11/5/2022-9االسعافات االولیة 24

طبي32725000ایام18/5/2022-16كیف تحصن نفسك من االصابات الفایروسیة25

26spss طبي51525000ایام26/5/2022-22االحترافیة لتعلیم برنامج
طبي32225000ایام25/5/2022-23تطبیقات بعض التحلیالت المرضیة في المختبر27





الدورات المخططة ٢٠٢١-٢٠٢٢



عنوان اسم البرنامجت
البرنامج

القسمتاریخ البرنامج

تصمیم البادئات المستخدمة في ١
تحدید المتغیرات النیوكلوتیدیة 

قسم تقنیات المختبرات الطبیة١٦/١/٢٠٢٢دورة

قسم تقنیات التخدیر ١٧/١/٢٠٢٢دورة السالمة واالمن الكیمیائي 
قسم تقنیات المختبرات الطبیة٧/٣/٢٠٢٢دورةتشخیص المركبات الكیمیائیة٢
برنامج المندلي واستخدامھ في ٣

البحوث العلمیة
قسم تقنیات المختبرات الطبیة١٣/٣/٢٠٢٢دورة

قسم تقنیات المختبرات الطبیة١٦/٣/٢٠٢٢ندوةتقنیة الكاتوكاتز٦
تحلیل االدرار العام وطرق ٧

الزرع
المختبرات الطبیةقسم تقنیات ٢٧/٣/٢٠٢٢دورة

قسم تقنیات المختبرات الطبیة٢٨/٣/٢٠٢٢ندوةالجراثیم واالنسان٨
الطرق الحدیثة في تشخیص ٩

SNP
قسم تقنیات المختبرات الطبیة٣٠/٣/٢٠٢٢ندوة



عنوان اسم البرنامجت
البرنامج

القسمتاریخ البرنامج

استخدام الصبغات الخاصة في ١
التشخیص النسیجي 

قسم تقنیات التخدیر ٣/٤/٢٠٢٢دورة 

deficiencyتشخیص وعالج ٢
iron  anemia

قسم تقنیات صحة المجتمع٤/٤/٢٠٢٢دورة 

تصمیم البادئات المستخدمة في ٣
PCRتقنیة 

قسم تقنیات المختبرات الطبیة١٠/٤/٢٠٢٢دورة

دورة احترافیة في تعلم برنامج ٤
SPSS

قسم تقنیات التخدیر١٧/٤/٢٠٢٢دورة

قسم تقنیات صحة المجتمع١٤/٤/٢٠٢٢ندوةالشذوذ الكرموسومي ٥
قسم تقنیات التخدیر ١٨/٤/٢٠٢٢ورشة عمل اصباغ االزو وطرق تحضیرھا٦



ت
التاریخالقسماسم البرنامج

مستخدمة في تحدید البادئات الدورة تصمیم ١
كلوتیدیة المتغیرات النیو

١٧/١/٢٠٢٢التحلیالت

١٦/١/٢٠٢٢التخدیر دورة السالمة واالمن الكیمیائي٢

Predicative diagnosis forدورة ٣
autoimmune rheumatic disease

٦/٢/٢٠٢٢التحلیالت

١٤/٢/٢٠٢٢التخدیر دورة اھمیة ضغط الدم في جسم االنسان ٤

١٥/١/٢٠٢٢التحلیالت ندوة فحوصات التطابق النسیجي ٥

١٩/١/٢٠٢٢التحلیالت الخلویة الزراعةندوة ٦

١٥/٢/٢٠٢٢التخدیر البیولوجیةندوة السایتوكینات واھمیتھا ٧

٧/٣/٢٠٢٢التخدیرتشخیص المركبات الكیمیائیة ٨
١٣/٣/٢٠٢٢التخدیر في البحوث العلمیة واستخدامةبرنامج المندلي ٩

٢٨/٣/٢٠٢٢صحة المجتمعالجراثیم واالنسان ١٠
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