
 

 

 جهاص اعرخذاو فٍ اعثىعُح اونُح ذذسَثُح دوساخ انًشكضج وانعُاَح انرخذَش الخرظاص انعشالٍ انًجهظ َمُى

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

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

 انًشاسكح فٍ انشاغثٍُ االخرظاص انرخذَش واطثاء وانعشتٍ انعشالٍ انثىسد طالب يشاسكح  انذوساخ شًهد ولذ

 .وانًششفٍُ واالعاذزج

 انعشالٍ انًجهظ سئاعح يٍ انظادسجCertification  انًشاسكح شهادج عهً انذوسج َهاَح فٍ انًشاسن وًَُخ

 انجُاتٍ فانخ انذكرىس االعرار انطثُح نالخرظاطاخ انعشالٍ انًجهظ سئُظ لثم يٍ يىلعح انطثُح نالخرظاطاخ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثة المجمىعة في المشاركين أسماء

 

 ٩١٠٢ حزيران ٩ - آيار ٩٢ من وعشرون الحادية الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول انذغٍُ جًُهح 1

 محمد.د + عباس أياد .د الثاني دكًد يخهذ 2
 صالح

Lower Limbs 

 Trunk عباس أياد .د الثالث يضهش عشوتح 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع عهٍ تُشق 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس انذغٍ عثذ سشىاٌ 5

    يغعف دهاو عذٌ 6

    يذًذ يظطفً 7

    جُاٌ عشي 8

    فاسوق َثُم 9

 

 ٩١٠٢ تموز ٩٩-٠١ من والعشرون الثانية الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول طانة دغٍُ 1

 محمد.د + عباس أياد .د الثاني يذًذ عثذ تُغرىٌ 2
 صالح

Lower Limbs 

 Trunk عباس أياد .د الثالث طالح دغٍُ ادسَظ 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع يغايظ كشَى دغاو 4



 

 

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس طادق جعفش دُذس 5

    طثشٌ ععذوٌ اعرثشق 6

    انجثاس عثذ خانذ اعًاء 7

    هثاػ عذَاٌ يُاس 8

    كشَى يؤَذ سَهاو 9

    عضَض هاشى صَُة 10

    كاظى تاعى ادًذ 11

    َاطش سَاع عفاف 12

 ٩١٠٢ اب ٩٢-٩٠ من والعشرون الثالثة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 Upper Limbs الحسني أسامة.د االول يهذٌ يذًذ جالل 1

 Lower Limbs عباس أياد .د الثاني عثاط اعُم 2

 Trunk عباس أياد .د الثالث يذًذ خًُظ ادًذ 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع شٍُُ دُىٌ سغذ 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس سدُم عهٍ عُف 5

  صالح محمد.د  انًُرفجٍ ادًذ 6

  الستار عبد هيثم .د  هللا فرخ اسكاٌ ادَة 7

    يثًُ داسز 8

    فىصٌ دُاٌ 9

    ععُذ يشوج 10

 

 

 ٩١٠٢ ايلول ٩٢-٩٢ من والعشرون الرابعة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 .د + الحسني أسامة.د االول يذًذ طثذٍ يشاح 1
 الستار عبد هيثم

Upper Limbs 

 محمد.د + عباس أياد .د الثاني جاعى سعذ 2
 صالح

Lower Limbs 

 Trunk عباس أياد .د الثالث يذغٍ غايش 3



 

 

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع عالو سعم 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس عالء َىس 5

    جعفش سصاق يُظ 6

    يذًذ يضش صَُة 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٩١٠٢ االول كانون ٨-٤ من والعشرون الخامسة الدورة 

 المادة المدربون اليوم المشاركون ت

 .د + الحسني أسامة.د االول خانذ كالنح 1
 الستار عبد هيثم

Upper Limbs 

 محمد.د + عباس أياد .د الثاني َىسٌ عذش 2
 صالح

Lower Limbs 

 Trunk عباس أياد .د الثالث هللا عثذ انذٍَ َجى 3

 Echocardiograph سرحان حسن .د الرابع ادًذ يذًذ 4

 Ultrasound in ICU األنصاري وليد .د الخامس عهٍ َىس 5

    تشهاٌ عُثم 6

    خُشٌ شفك 7

    فُظم شًُاء 8

    َىعف دُذس 9

 


