
طلب اعتماد دورة تدریبیة 
من قبل نقابة اطباء 
االسنان في العراق

ن نقابة اطباء االسنا
 في العراق

اسم المركز :  
تخصص الدورة : 

: (Modules) عدد الوحدات الدراسیة
اسم الدورة باللغة العربیة :

الدورة باللغة االنكلیزیة :
تاریخ بدایة الفعالیة العلمیة :

عدد الساعات النظریة في الفعالیة العلمیة :
عدد الساعات العملیة في الفعالیة العلمیة :

عدد الساعات السریریة (على مریض) في الفعالیة : 
الفعالیة : رسوم االشتراك في 

عدد المحاضرین :
مكان اقامة الدورة :  

اسم مقدم الطلب : 
رقم الھاتف لمقدم الطلب :   

البرید االلكتروني لمقدم الطلب :
المحاضر اال ول :

االسم - بالعربیة - :
االسم - باالنكلیزیة - :

الجنسیة : 
االختصا ص :

اخر شھادة حصل علیھا المحاضر  :
 اسم الجامعة ألخر شھادة حصل علیھا : 

المحاضر الثاني :
االسم - بالعربیة - :

االسم - باالنكلیزیة - :
الجنسیة : 

االختصا ص :
اخر شھادة حصل علیھا المحاضر  : 

اسم الجامعة ألخر شھادة حصل علیھا : 



المحاضر الثالث :
االسم - بالعربیة - :

االسم - باالنكلیزیة - :
الجنسیة : 

االختصا ص :
اخر شھادة حصل علیھا المحاضر  : 

اسم الجامعة ألخر شھادة حصل علیھا : 

المحاضر الرابع :
االسم - بالعربیة - :

االسم - باالنكلیزیة - :
الجنسیة : 

االختصا ص :
اخر شھادة حصل علیھا المحاضر  : 

اسم الجامعة ألخر شھادة حصل علیھا : 

المحاضر الخامس  :
االسم - بالعربیة - :

االسم - باالنكلیزیة - :
الجنسیة : 

االختصا ص :
اخر شھادة حصل علیھا المحاضر  : 

اسم الجامعة ألخر شھادة حصل علیھا : 

: المحاضر السادس
االسم - بالعربیة - :

االسم - باالنكلیزیة - :
الجنسیة : 

االختصا ص :
اخر شھادة حصل علیھا المحاضر  : 

اسم الجامعة ألخر شھادة حصل علیھا : 
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