
 فٍ اعبىعُت اونُت حذسَبُت دوساث انًشكضة وانعُاَت انخخذَش الخخظاص انعشاقٍ انًجهظ َقُى

 وفحض انًشكضة وانعُاَت انًُاطقٍ انخخذَش فٍ (انغىَاس) انظىحُت فىق االيىاج جهاص اعخخذاو

 االَكى

examination ECHO & ICU, anesthesia, regional in Ultrasound of use The 

 االخخظاص انخخذَش واطباء وانعشبٍ انعشاقٍ انبىسد طالب يشاسكت  انذوساث شًهج وقذ

 .وانًششفٍُ واالعاحزة انًشاسكت فٍ انشاغبٍُ

 سئاعت يٍ انظادسةCertification  انًشاسكت شهادة عهً انذوسة َهاَت فٍ انًشاسك وًَُح

 نالخخظاطاث انعشاقٍ انًجهظ سئُظ قبم يٍ يىقعت انطبُت نالخخظاطاث انعشاقٍ انًجهظ

 االعخار انًشكضة وانعُاَت نهخخذَش انعًهٍ انًجهظ وسئُظ انجُابٍ فانح انكخىس االعخار انطبُت

 .عباط اَاد انذكخىس
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 الدورة اتمام بعد المجلس يمنحها التي الشهادة

 االولى المجمىعة في المشاركين أسماء

 

 7١٠٣ اب ٣١-٩ والعشرون السادسة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة .د االول يظهش احًذ  1



 + عباس أياد .د الثاني ياهش يحًذ  2
 البجاري عاطف.د

Lower Limbs 

 Trunk عباس أياد .د الثالث اععذ حغٍُ  3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع ونُذ عادل  4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس َضاس يحًذ  5

    ععذٌ غادِ  6

    يحًىد يُثى  7

    اعايت نؤٌ  8

    حُىٌ عهٍ 9

 

 7١٠٣ اب ١٠-٣١ والعشرين السابعة الدورة 

 المادة المادة اليوم المشاركون ت

 انحغٍُ عبذ 1

 جابش

 Upper Limbs الحسني أسامة .د االول

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني انكشَى عبذ يهُذ  2

 Trunk عباس أياد .د الثالث طانح يهذٌ  3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع خضش اَظ  4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس أكشو بغًت 5

 عبذ احًذ  6

 انجباس

   

    فىصٌ يشواٌ 7

    كشَى َاعش 8

 

 

 

 7١٠٣ اب ١7-١١ والعشرين لثامنةا الدورة 

 المادة المادة اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة .د االول جعفر طالل 1



 + عباس أياد .د الثاني طالب حسين 2
 البجاري عاطف.د

Lower Limbs 

 Trunk عباس أياد .د الثالث حسين حذام 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع هادي موفق مهند 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس مهدي اياد اسراء 5

    الحسين عبد رفاه 6

    طارق زيد 7

    محمد هند 8

    حبيب عامر 9

    محمد حسين 10

    داين ماجد 11

 

 7١٠٣ أيلول ١ - اب ١٠ والعشرين التاسعة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة .د االول يجبم احًذ 1

 عبذ كشاس  2

 انًُعى

 + عباس أياد .د الثاني
 البجاري عاطف.د

Lower Limbs 

 Trunk عباس أياد .د الثالث يحًذ يشوِ  3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع جعفش عشي  4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس حُال اععذ  5

    عالو دَاَا 6

    عذَاٌ يُعاد 7

    طاسق اَهاب 8

 عبذ اًَاٌ 9

  انًُت

   

 

 

 



 ١٠٣7 أيلول ٣٠-١ الثالثون الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 - نؤٌ عهٍ 1
 انُجف

 Upper Limbs عباس أياد .د االول

 - يحًذ يخهذ 2
 انُجف

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني

 عبذ احًذ 3

 انحغٍُ

 Trunk عباس أياد .د الثالث

 - يحًذ ضُاء 4
 انُجف

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس ععذ عهٍ 5

    عباط غفشاٌ 6

    عهٍ يشَى 7

    يحًىد دعاء 8

    يهذٌ يحًذ 9

 

 


