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 لـورش العمالدورات التدريبية ول دوــج

 األستاذ المحاضر )الدورة / ورشة العمل(عنوان  التسلسل

 

الدورة/  مبلغ الفرع العلمي

 ورشة العمل

ة ورش الدورة/ تاريخ

 لعملا

  .المضادات الحيوية الطبيعية 1

(Natural Antibiotics) 

قاقير والنباتات الع ابراهيم صالحم.د. أ.

 الطبية

 12/9/2017-11 دينار 25,000

م.م. سندس  .إقامة ورشة عمل عن البنى التحتية 2

 عبدالكريم

ورشة داخلية  شعبة الخدمات

 مجانية

13-14/9/2017 

دورة في كيفية رسم التركيبات الكيميائية  3

والمعادالت الكيميائية باستخدام برنامج 

Chem. Metro & Chem. 

Office. 

الكيمياء  أ.م.د. اياد محمد رشيد

 الصيدالنية

 20/9/2017 دينار 25,000

4 Presentation skills: advanced 

power point presentation. 

 نضال خزعل أ.م.د.

 طارقم.م. أنس 

 24/9/2017 دينار 25,000 صيدالنياتال

5 Sterilization, preparation and 

usage of media and solution 

in tissue culture unit. 

علوم المختبرية ال سماح عليم.د. 

 السريرية

 28/9/2017 دينار 25,000

6 Extraction of DNA or 

plasmids from clinical 

bacterial isolates. 

 أ.م.د. بيداء حميد

 م.م. زهراء أحمد

العلوم المختبرية 

 السريرية

 2/10/2017-1 دينار 75,000

 

7 Health and safety issues in 

dealing with liquid nitrogen. 

العلوم المختبرية  م.د. سماح علي

 السريرية

 4/10/2017 دينار25,000

8 Extraction of lymphocyte 

DNA from blood sample. 

 سهاد فيصلأ.م.د. 

 اشراق حسن م.

 م.م. زينب فاروق

 16/10/2017-15 دينار 75,000 فرع الصيدالنيات

الكيمياء  م. زينة حسين علي C.H.N.Sتشغيل وفحص عينات بجهاز  9

 الصيدالنية

 10/10/2017 دينار 25,000

10 Management of health and 

safety in tissue culture unit. 

العلوم المختبرية  م.د. سماح علي

 السريرية

 11/10/2017 دينار 25,000

11  Topical herbal emulgel as 

drug delivery system. 

 . وداد كمال عليأ.م.د

 م.م. هبة صباح

 م.م. اشتي محمد

 15/10/2017 دينار 25,000 الصيدالنيات

12 How to avoid contamination 

in tissue culture laboratory.  

العلوم المختبرية  د. سماح عليم.

 السريرية

 19/10/2017-18 دينار 25,000
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13 Using zotero program in 

references writing. 

 العلوم المختبرية . ارا مرادم.م

 السريرية

 24/10/2017-23 دينار 25,000

14 Establishment and 

maintenance of human cell 

lines. 

 العلوم المختبرية د. سماح عليم.

 السريرية

-31/10 دينار 25,000

1/11/2017 

الكيمياء  أمل محمد سعيدأ.م.د.  .HPLCتشغيل جهاز  15

 الصيدالنية

 15/11/2017 دينار25,000

16 Different methods for 

preparation of solid 

dispersion. 

 م. ميثاق حمد

 م.م. ايمان صباح

 م.م. اميرة عبداإلله

ورشة عمل   الصيدالنيات

 مجانية داخلية

28-29/11/2017 

 

 

 

17 Academic style in writing 

thesis and articles. 

 م.د. اثمار ظاهر

 م.م. اشتي محمد

 م.م. هبة صباح

 13/12/2017-12 25,000دينار الصيدالنيات

 الكيمياء م.م. محمد عبدهللا  UV-Visتشغيل جهاز  18

 الصيدالنية

 15/1/2018 دينار 25,000

19 Techniques for formulation 

of oral film. 

 م. ميثاق حمد

 م.م. ايمان صباح

 م.م. أميرة عبداإلله

 16/1/2018 دينار 25,000 الصيدالنيات
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