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 :ةينهملا تاربخلا
 

  يراوطلا مسق : سامره نب رئب يحص زكرم ضيرمت ةينف •

 ١٤٣٥  - ١٤٣٢ ماع ذنم

  ئراوطلا مسق : سامره نب رئب يحص زكرم ضيرمت ةيئاصخأ •

 نالا -  ١٤٣٨   ماع ذنم

 يدوعسلا ضيرمتلا ةيعمج يف ةوضع •

  كوبت ةحصب عادبا ةريفس •

 

 :ميلعتلا
 ةيئاصخا ك يراس ينهم فينصت + ١٤٣٨  كوبت ةعماج ضيرمت سويرولاكب §

 ضيرمت

 ضيرمت ةينف ك ينهم فينصت + ١٤٣٢  كوبت ةعماج ضيرمت يلاع مولبد §
 
 :تارودلا

o ةماعلا ةرادالا دهعم يبيردت جمانرب - ةيحصلا تامظنملا يف ةدوجلا ةرادا  

o ةماعلا ةرادإلا دهعم يبيردت جمانرب - تامولعملا نمأ تايساسأ   

o ةينورتكلإ ةرضاحم - هنمآلا ةيحارجلا تايلمعلا 

o ةينورتكلإ ةرضاحم - نيسحتلا صرف ىلع فرعتلا ةلحرم - ةقيشرلا ةرادإلا 

o نهارلا عضولا صيخشت - ةقيشرلا ةرادإلا 

o ةينورتكلإ هرضاحم -ةيئاودلا ءاطخالا ليلحت 

o ةينورتكلإ ةرضاحم -ةقيشرلا ةرادالا يف ةمدقم 
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o ةينورتكلإ ةرضاحم -ضيرملا ةبرجت نيسحتل ةادأك يميمصتلا ريكفتلا 

o ةينورتكلإ ةرضاحم -ةيسفنلا طوغضلا عم لماعتلا 

o ةينورتكلإ ةرضاحم -ىضرملا ةمالسل ةيباجيا ةفاقث ءانب 

o ةينورتكلإ ةرضاحم - لوالا ءزجلا ىضرملا ةمالس 

o ةينورتكلإ ةرضاحم- يناثلا ءزجلا ىضرملا ةمالس 

o ةينورتكلإ ةرضاحم- ىضرملا ةمالسل لاعفلا لصاوتلا 

o ةينورتكلإ ةرضاحم - لوالا ءزجلا ءادالا نيسحت 

o ةينورتكلإ ةرضاحم - يناثلا ءزجلا ءادالا نيسحت 

o ةينورتكلإ ةرضاحم- ةفلتخم يه اذاملو ٤٫٠ ةدوجلا يهام 

o ةينورتكلإ ةرضاحم- ةحومطلا لوحتلا جمارب ةدايقل زفاح ٤٫٠ ةدوجلا 

o ةينورتكلإ ةرضاحم - ىضرملا ةمالسل يملاعلا مويلا 

o ةينورتكلإ ةرضاحم- لوالا ءزجلا تانايبلا ليلحت 

o ةينورتكلإ ةرضاحم -لوالا ءزجلا ةموظنملا يف ةدايقلا 

o ةينورتكلإ ةرضاحم- يناثلا ءزجلا ةموظنملا يف ةدايقلا 

o ةينورتكلإ ةرضاحم-  ءادالا تارشؤم يف تاقيبطت 

o ةينورتكلإ ةرضاحم - ءادالا تارشؤم يف ةمدقم 

o ةينورتكلإ ةرضاحم- ةيجيتارتسالا يف ةمدقم 

o ليعفت يف يلودلا يبطلا زكرملاو كينيلك ويام يف ضيرملا ةبرجت يجذومن  

o ةينورتكلا ةرضاحم - ضيرملا عم فطاعتلاو ةياعرلا. 

o ةيعادبإلا راكفألا ديلوتل ربماكس تاودأ  

o Geriatric care workshop  

o Clinical documentation improvement course  

o Performance improvement in health care  

o Symposium on patient care updated of therapeutics  

o 13th emergency medicine update symposium 

o "Exhale Asthma Knowledge: Management of Mild to Moderate Asthma"  

o "Patient Safety Program"  

o "Code of Ethics Program"  

o "Iron Supplementation in Pregnancy".  

o NHCPS ACLS Certification Course  

o BLS Provider  
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 :تاراهملا

 يلالا بساحلا ىلع سيفوالا جمارب ناقتا •

  Adobe Ps-Ai جمارب ناقتا •

 يفارغوتوفلا ريوصتلا •

  عادبالاو راكتبالا •

 
 
 


