
 

 

 اعرخذاو فٍ اعثىعُح اونُح ذذسَثُح دوساخ انًشكضج وانعُاَح انرخذَش الخرظاص انعشاقٍ انًجهظ َقُى

 االَكى وفذض انًشكضج وانعُاَح انًُاؽقٍ انرخذَش فٍ (انغىَاس) انظىذُح فىق االيىاج جهاص

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

 فٍ انشاغثٍُ االخرظاص انرخذَش واؽثاء وانعشتٍ انعشاقٍ انثىسد ؽالب يشاسكح  انذوساخ شًهد وقذ

 .وانًششفٍُ واالعاذزج انًشاسكح

 انًجهظ سئاعح يٍ انظادسجCertification  انًشاسكح شهادج عهً انذوسج َهاَح فٍ انًشاسك وًَُخ

 االعرار انطثُح نالخرظاطاخ انعشاقٍ انًجهظ سئُظ قثم يٍ يىقعح انطثُح نالخرظاطاخ انعشاقٍ

 .عثاط اَاد انذكرىس االعرار انًشكضج وانعُاَح نهرخذَش انعًهٍ انًجهظ وسئُظ انجُاتٍ فانخ انكرىس
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  الدورة اتمام بعد المجلس يمنحها التي الشهادة

  االولى المجمىعة في المشاركين أسماء

 

 ٥١٣٢ اب ٣١-٩ االولى الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة .د االول يظهش ادًذ  1

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

Lower Limbs 

 Trunk عباس أياد .د الثالث اععذ دغٍُ  3



 

 

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع ونُذ عادل  4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس َضاس يذًذ  5

    ععذٌ غادِ  6

    يذًىد يُثى  7

    اعايح نؤٌ  8

    دُىٌ عهٍ 9

 

 ٥١٣٢ اب ٥١-٣١ الثانية الدورة 

 المادة المادة اليوم المشاركون ت

 انذغٍُ عثذ 1

 جاتش

 Upper Limbs الحسني أسامة .د االول

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني انكشَى عثذ يهُذ  2

 Trunk عباس أياد .د الثالث طانخ يهذٌ  3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع خؼش اَظ  4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس أكشو تغًح 5

 عثذ ادًذ  6

 انجثاس

   

    فىصٌ يشواٌ 7

    كشَى َاعش 8

 

 

 

 ٥١٣٢ اب ٥٢-٥١ الثالثة 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

 

 ٥١٣٢ أيلول ١ - اب ١١ الرابعة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة .د االول يجثم ادًذ 1

 عثذ كشاس  2

 انًُعى

 + عباس أياد .د الثاني
 البجاري عاطف.د

Lower Limbs 

 Trunk عباس أياد .د الثالث يذًذ يشوِ  3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع جعفش عشي  4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس دُال اععذ  5

    عالو دَاَا 6

    عذَاٌ يُعاد 7

    ؽاسق اَهاب 8

 عثذ اًَاٌ 9

  انًُح

   

 

 

 ٥١٣٢ أيلول ٣١-١ الخامسة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 - نؤٌ عهٍ 1
 انُجف

 Upper Limbs عباس أياد .د االول

 - يذًذ يخهذ 2
 انُجف

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني



 

 

 عثذ ادًذ 3

 انذغٍُ

 Trunk عباس أياد .د الثالث

 - يذًذ ػُاء 4
 انُجف

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس ععذ عهٍ 5

    عثاط غفشاٌ 6

    عهٍ يشَى 7

    يذًىد دعاء 8

    يهذٌ يذًذ 9

 

 

 ٥١٣٢ أيلول ٣٢-٣١ السادسة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول يذًذ يثًُ 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني عُغً يشَى 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث عذَاٌ فشاط 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع يغاعذ تاٌ 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس كايم ثايش 5

    فاػم دغُاء 6

    َىَظ عشي 7

    جًعح خهُم 8

 عثذ سشا 9

 انعضَض

   

    طثاح اًَاس 10

 

 

 ٥١٣٢ االول تشرين ٨-٤ من السابعة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول أَاد سَا 1



 

 

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني دشص تاعى 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث عثاط خانذج 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع داذى اَُاط 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس ععذوٌ عهٍ 5

 عثذ شىقٍ 6

 انغادج

   

    كاظى دُذس 7

    يذًذ َاهغ 8

    ذذغٍُ َادَح 9

 

 

 

 

 ٥١٣٢ االول تشرين ٣٢-٣٣ من الثامنة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول ععذ دُذس 1

 انشدًٍ عثذ 2

 عًاد

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني

 Trunk عباس أياد .د الثالث جاعى يظطفً 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع عثاط سَى 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس يهذٌ يخهذ 5

    داود عايش 6

    تاقش ععذ 7

    هاشى عاسج 8

 السبت بيوم االربعاء عطلة تعويض تم

 

 

 

 

 



 

 

 ٥١٣٢ االول تشرين ١١-٥١ من التاسعة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول طانخ يذًذ 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني عزاس يهُذ 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث َاطش تشاس 3

 عثذ صهُش 4

 انغادج

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس خؼُش سَاع 5

    هللا عثذ قاعى 6

     دغٍُ عالء 7

    عانى عهٍ 8

 

 

 

 ٥١٣٢ الثاني تشرين ٢-٣من العاشرة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول يذًذ تاٌ 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني ععُذ عاسج 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث َثُم اعُم 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع ععُذ يشوج 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس َذًُ شهالء 5

    (تاتم) ػُاء يذًذ 6

    يذًذ وعُاٌ 7

    يذًذ ععذٌ 8

    جعفش طثا 9

    عًُش صَُة 10

    نؤٌ يُثى 11

 


