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0202/0200للعام الدراسي  المنجزة  نشاطات التعليم المستمر  

 د َىع انُشبط ػُىاٌ انُشبط ربسٌخ انُشبط

02/02/0200  االيٍ وانغاليخ انًخزجشٌخ وانصحخ وانغاليخ انًهٍُخ 

ضًٍ ثشَبيظ   دوسح رذسٌجٍخ

رطىٌش ورًٍُخ يهبساد 

 انزذسٌغٍٍٍ

0-  

02/02/0200  
انزذسٌظ ثبعزخذاو انغجىسح  االعبنٍت انحذٌضخ فً

 انزفبػهٍخ
-0 دوسح رذسٌجٍخ  

02-02/02/0200 -3 دوسح رذسٌجٍخ طشائك انزؼبيم االيٍ فً حبنخ حذوس انحشائك   

02/00/0200  
انزمٍُبد انحذٌضخ نهزؼهٍى ػٍ ثؼذ انغجىسح انزفبػهٍخ 

 اًَىرعب
-2 دوسح رذسٌجٍخ  

00/00/0200 وانجبحضٍٍانًىالغ انؼهًٍخ نألثحبس انؼهًٍخ    -2 دوسح رذسٌجٍخ 

7/00/0200  
انغاليخ انًهٍُخ فً انًخزجشاد وكٍفٍخ اعزخذاو يؼذاد 

 انحًبٌخ انشخصٍخ
-6 دوسح رذسٌجٍخ  

0/00/0200 -7 دوسح رذسٌجٍخ انحغبثبد االكبدًٌٍخ وانجشوفبٌم انغبيؼً   

2/00/0200  
Research Gate وانحصىل وكٍفٍخ اعزخذايه  يب هى

 RG Scoreػهى
-8 دوسح رذسٌجٍخ  

09-02/00/0200 -9 دوسح رذسٌجٍخ اعشاءاد انزمبضً فً انًحبكى انؼشالٍخ   

00-03/00/0200 -02 دوسح رذسٌجٍخ رؼهى كزبثخ ورُضٍذ ثحىس انزخشط   

09 -32/00/0200  
كزبثخ رمشٌش انزمٍٍى انزارً نأللغبو انؼهًٍخ وفك يؼبٌٍش 

انجشايغًاالػزًبد   
-00 دوسح رذسٌجٍخ  

09- 02/0/0200 -00 دوسح رذسٌجٍخ انجشَبيظ االيزحبًَ نهطهجخ   

08/0/0200 -03 دوسح رذسٌجٍخ كٍفٍخ اَغبص   يؼبيهخ انزشلٍخ   

08/0 -0/3/0200 -02 دوسح رذسٌجٍخ انزًكٍٍ االلزصبدي نطبنجبد  انًشحهخ انشاثؼخ   

00-03/3/0200 سٌبدح انًشاح  -رطىٌش خذيخ  يششوع   -02 دوسح رذسٌجٍخ   

02-02/3/0200  Genetic Markers 06 دوسح رذسٌجٍخ-  

02-06/2/0200 -07 دوسح رذسٌجٍخ ايشاح ثذسعخ ايزٍبص   

02/2/0200 -08 دوسح رذسٌجٍخ كٍفٍخ االعزخذاو االيضم نهطبلخ انشًغٍخ   

08-09/2/0200  Gene expression 09 دوسح رذسٌجٍخ-  

08/2/0200 -02 دوسح رذسٌجٍخ ثبنزًٍُخ انًغزذايخ َؼضص انغالو وَىاعه انؼُف وانزطشف   

08/3/0200 -00 دوسح رذسٌجٍخ صساػخ االوعبط انًٍكشوثٍخ فً انًخزجش   

7-9/3/0200  
يُهغٍخ كزبثخ انجحىس انؼهًٍخ وطشق عًغ انًصبدس 

 نهطهجخ
-00 دوسح رذسٌجٍخ  

08/3/0200 -03 دوسح رذسٌجٍخ انحغبثبد االنكزشوٍَخ   

07/3/0200 -02 دوسح رذسٌجٍخ صٍغ انًخبطجبد وانكزت انشعًٍخ   

09/3/0200 -02 دوسح رذسٌجٍخ رطىٌش يهبساد انخشٌغٍٍ االنكزشوٍَخ   
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00/3/0200 -06 دوسح رذسٌجٍخ اػذاد انًحبضشاد ثبعزخذاو انجىسثىٌُذ   

00-03/00/0200  
انجٍىنىعٍخ  فً انًخزجشاد انطجٍخ واعشاءاد اهى انًخبطش 

 انغاليخ
-07 دوسح رذسٌجٍخ  

6 -7/00/0200 -08 دوسح رذسٌجٍخ انًغزهضيبد وانطشق انزمٍُخ فً رؼهى فٍ انكشوشٍه   

08/0/0200 -09 دوسح رذسٌجٍخ األَزشاَذ وانجشٌذ االنكزشوًَ   

02/3/0200 -32 دوسح رذسٌجٍخ انزؼهًٍبد االيزحبٍَخ   

0/6/0200  30 دوسح رذسٌجٍخ َشش صمبفخ انزصذي نهكىاسس انًحزًهخ 

09/6/0200 -30 دوسح رذسٌجٍخ االسشفخ وانحفظ   

00/9/0200  
انٍبد كزبثخ انًخبطجبد انشعًٍخ /يذٌشٌخ خضٌُخ انذونخ فً 

 يحبفظخ انًضهى اًَىرعب
-33 دساعخ يغزًؼٍخ  

06/2/0200  
ػهى ػٍُخ يٍ طهجخ  والغ رأصٍش اعزخذاو االَزشرٍذ

 انًذاسط انضبَىٌخ فً رشثٍخ انًضُى
-32 دساعخ يغزًؼٍخ  

06/2/0200  
ػضوف اكضش انكىادس انزشثىٌخ ػٍ انؼًم فً اداساد 

 انًذاسط  وخبصخ فً انًذاسط انضبَىٌخ
-32 دساعخ يغزًؼٍخ  

02/2/0200  

Covid 09 ربصٍش 

ػهى حذوس انزهبة انغٍىة االَفٍخ انفطشٌخ انحبد فً 

حبفظخ انًضُىي  

-36 دساعخ يغزًؼٍخ  

08/3/0200 -37 دساعخ يغزًؼٍخ االسشفخ االنكزشوٍَخ نًهفبد انًكهفٍٍ ضشٌجٍب   

00/2/0200  
يشكهخ انزؼهٍى االنكزشوًَ واالَمطبع ػٍ انزؼهٍى 

 انحضىسي واثزؼبد انًؼهى وانطبنت ػهى حذ عىاء
-38 دساعخ يغزًؼٍخ  

9/2/0200 انغزائٍخ نهؼىائم انًزؼففخ واالٌزبو رىصٌغ انغالد  -39 خذيخ يغزًؼٍخ   

00/0/0200 -22 خذيخ يغزًؼٍخ صٌبسح يٍذاٍَخ انى يؼهذ انُىس نهًكفىفٍٍ وضؼبف انجصش   

6/2/0200  طشائك انزذسٌظ انغبيؼٍخ االنكزشوٍَخ انحذٌضخ 
دوسح رذسٌجٍةةخ ضةةًٍ ثشَةةبيظ رطةةىٌش 

 ورًٍُخ يهبساد انزذسٌغٍٍٍ
20-  

06/0/0200  يهبساد انزذسٌظ نؼضى هٍئخ انزذسٌظ 
دوسح رذسٌجٍخ ضًٍ ثشَبيظ رطىٌش 

 ورًٍُخ يهبساد انزذسٌغٍٍٍ
20-  

9/3/0200  اعزشارٍغٍبد انزؼهى وانزؼهٍى 
دوسح رذسٌجٍخ ضًٍ ثشَبيظ رطىٌش 

 ورًٍُخ يهبساد انزذسٌغٍٍٍ
23-  

02/0/0200  هىٌخ انجبحش االنكزشوٍَخ 
 رطىٌش ثشَبيظ ضًٍ رذسٌجٍخ دوسح

انزذسٌغٍٍٍ يهبساد ورًٍُخ  
22-  

02-08/00/0200 -22 دوسح دوسح عاليخ انهغخ انؼشثٍخ   

00-06/2/0200 -26 دوسح دوسح عاليخ انهغخ انؼشثٍخ   

02-02/2/0200 -27 دوسح دوسح عاليخ انهغخ انؼشثٍخ   

09-03/6/0200 -28 دوسح دوسح عاليخ انهغخ انؼشثٍخ   

03-07/3/0200 -29 دوسح دوسح عاليخ انهغخ انؼشثٍخ   

6-02/0/0200 -22 دوسح دوسح عاليخ انهغخ انؼشثٍخ   


