
 

 

 جٓاص اعرخذاو فٙ اعثٕعٛح أنٛح ذذسٚثٛح دٔساخ انًشكضج ٔانعُاٚح انرخذٚش الخرظاص انعشالٙ انًجهظ ٚمٛى

 االٚكٕ ٔفذض انًشكضج ٔانعُاٚح انًُاطمٙ انرخذٚش فٙ (انغَٕاس) انظٕذٛح فٕق االيٕاج

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

 انًشاسكح فٙ انشاغثٍٛ االخرظاص انرخذٚش ٔاطثاء ٔانعشتٙ انعشالٙ انثٕسد طالب يشاسكح  انذٔساخ شًهد ٔلذ

 .ٔانًششفٍٛ ٔاالعاذزج

 انعشالٙ انًجهظ سئاعح يٍ انظادسجCertification  انًشاسكح شٓادج عهٗ انذٔسج َٓاٚح فٙ انًشاسن ًُٔٚخ

 انجُاتٙ فانخ انذكرٕس االعرار انطثٛح نالخرظاطاخ انعشالٙ انًجهظ سئٛظ لثم يٍ يٕلعح انطثٛح نالخرظاطاخ

 .عثاط اٚاد انذكرٕس االعرار انًشكضج ٔانعُاٚح نهرخذٚش انعًهٙ انًجهظ ٔسئٛظ
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  الدورة اتمام بعد المجلس يمنحها التي الشهادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االولى المجمىعة في المشاركين أسماء

 

 ٣١٢٦ الثاني تشرين ٢٣-٨ من عشر الحادية الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول عثاط ادًذ 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني جًعح اًٚاٌ 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث اصْش دغُاء 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع اتشاْٛى عايش 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس يذًذ ْانح 5

    عالو ادًذ 6

    انًٓذ٘ عثذ ٔطال 7

    يذًذ خًائم 8

    انذغٍٛ عثذ سفاِ 9

    االعذ٘ عايش 10

 

 

 ٣١٢٦ الثاني تشرين ٣٧-٣٣من عشر الثانية الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول َٕس٘ عًاس 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني جثاس دغٍ عهٙ 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث اعًاعٛم ادًذ 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع عادل يشٔج 4



 

 

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس لٛظ سَا 5

    ذشٚجٙ سعذ 6

    جًعح صْشاء 7

    كايٛشاٌ شٛشٍٚ 8

    تذٚع يظطفٗ 9

 

 

 

 

 

 ٣١٢٦ االول كانون ٢١-٧ من عشر الثالثة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول يٓذ٘ طانخ 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني جثاس انغراس عثذ 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث لاعى يذًذ 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع طّ عًش 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس ياصٌ فشاط 5

    طاْش ذٕاَا 6

    سأفد ذاسا 7

    أععذ دغٍ 8

    طثٛخ نٛث 9

    كشٚى عاسج 10

    ععذٌٔ ادًذ 11

    دًذ٘ َذٖ 12

    انجثاس عثذ يذًذ 13

    عايٙ عهٙ 14

    عاطى ثاتد 15

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣١٢٦ االول كانون ٣٥-٣١ من عشر الرابعة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول عهًاٌ عهٕاٌ عًٛح 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني يذغٍ جاتش 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث طانخ ركاء 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع جٕاد ادًذ عايش 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس يذًٕد يُعى عُاء 5

    طادة اًٚاٌ 6

    يذًٕد يظطفٗ 7

    صكٙ ادًذ 8

    ْاَٙ ادًذ 9

    طانة نؤ٘ 10

    انكشٚى عثذ يمذاو 11

    يشداٌ َٕاس 12

     كشٚى ْذٚم 13

    اَٛظ عفٛاٌ 14

    داصو ادًذ 15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣١٢٦ االول كانون ٤٢-٣٢من عشر الخامسة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول ادًذ يادذ 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني يٕعٗ عهٙ يثٍٛ 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث شٛاع عظاو 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع دغٍٛ عهٙ 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس فاضم ٚاعش 5

    اتشاْٛى ادًذ 6

    عثاط خضش 7

     ذذغٍٛ صُٚح 8

    فهٛخ دسٚذ 9

    عضٚض يشٖٔ 10

    انثالٙ عثذ يذًذ 11

    االيٛش عثذ دغاو 12

    ادًذ َٕس 13

    اتشاْٛى عهٙ 14



 

 

    طادق عاسج 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣١٢٧ الثاني كانون ٢-٤ من عشر السادسة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول انغراس عثذ ْٛثى 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني طادق يذًذ 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث جًعح صُٚة 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع طانخ هللا عثذ صُٚح 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس ْاشى ادًذ 5

    اَظ عٓٛم 6

    انظادة عثذ نٛث 7

    جٓاد ادًذ 8

    عٓٛم كفاح 9

    ععذ يظطفٗ 10

    دايذ عًاس 11

    عادل يذًذ 12

    دًٛذ يشاد 13

 

 ٣١٢٧ الثاني كانون ٢٥ - ٢١ من عشر السابعة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت



 

 

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول يٓذ٘ عًشاٌ عزساء 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني عثٛذ يكٙ جعفش 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث طادة عذَاٌ ادًذ 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع يذًذ جاعى ٔعاو 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس ععذ انكاظى عثذ يثُٗ 5

    يذًذ كايم عهٙ 6

    دغٍ يذًٕد يشٔج 7

    عهغم خانذ عٛف 8

    جهٛم دايذ عًش 9

    دًٛذ كاظى ععذ 10

 ٣١٢٧ شباط ٢٨ - ٢٥ من عشر الثامنة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول ععذٌٔ ْذٚة اُٚاط 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني جاعى عًٛاء 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث دغٍٛ ياْش 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع ظافش يظطفٗ 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس يخهض يُٗ 5

    يٕلف ْشاو 6

    تاعى ادًذ 7

    عضٚض جًٛم انفماس رٔ 8

    طثش٘ داصو 9

 

 

 ٣١٢٧ آذار ٢١ - ٧ من عشر التاسعة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول ادًذ شٓاب ادًذ 1

 Lower Limbs عاطف .د + عباس أياد .د الثاني دذٚذ خضعم َٕفم 2

 Trunk عاطف .د + عباس أياد .د الثالث طًٕٛ نُذا 3



 

 

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع تاتاٌ شايم يشٔج 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس جاعى نطفٙ جًال 5

    كاظى انذغٍٛ عثذ صُٚة 6

    لٛظ اٚٓاب 7

    سعٕل دًضج سٔاء 8

    كاظى ايٛش 9

    داخم عاسج 10

    َجاج يشٔج 11

 

 

 

 

 

 

 ٣١٢٧ نيسان ٣٢ - ٢٢ من عشرون الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول كاظى داذى ٚذٛٗ 1

 Lower Limbs عاطف .د + عباس أياد .د الثاني انًذغٍ عثذ دغٍُٛ 2

 + عاطف.د + عباس أياد .د الثالث لذطاٌ َشٕاٌ 3
 الياسري محمد .د

Trunk 

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع خهف يغاعذ 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس فاضم دٛاٌ 5

    ضٛاء َاطك 6

    يذٙ يذًذ يذًٕد 7

    لادس تشذاس 8

    جثاس كاظى جثاس 9

    يذًٕد دًال 10

    ثايش دغٍٛ 11

 


