
  طلب اعتماد دورة تدريبية 
االسنان يف العراق  أطباءمن قبل نقابة 

 اسم المركز:

 تخصص الدورة:  

   عدد الوحدات الدراسية(Modules):

 اسم الدورة باللغة العربية:

 :اسم الدورة باللغة االنكليزية

 تاريخ بداية الفعالية العلمية:

 عدد الساعات النظرية في الفعالية العلمية:

:عدد الساعات العملیة في الفعالیة العلمیة 

 ى مريض) في الفعاليةعدد الساعات السريرية (عل:

 :رسوم االشتراك في الفعالية

 حاضرينمعدد ال:

  الدورة إقامةمكان:

 :اسم مقدم الطلب

 رقم الهاتف لمقدم الطلب: 

 :البريد االلكتروني لمقدم الطلب

 :  األولالمحاضر 

 لغة العربيةاالسم بال:

   اإلنكليزيةاالسم باللغة:

 :الجنسية

 :االختصاص

 :اخر شهادة حصل عليها المحاضر

  شهادة حصل عليها:  آلخراسم الجامعة 

  

  

) و يكــــون اســــمها اســــم المركــــز و  Save Asيـــتم ارســــال هــــذه االســــتمارة بعــــد ملئهــــا و حفظهــــا بأســــم (
ــثال  ــدورة مــ ــنان  الــ ــب االســ ــز طــ ــذور. -(مركــ ــوات الجــ ــن pdfدورة حشــ ــتمارة عــ ــال االســ ــتم ارســ ) , يــ

Ida.membership.office@gmail.comطريق البريد االلكتروني الى العنوان : 

) جدول توقيتات الدورة بالعناوين والساعات ٢) السيرة الذاتية للمحاضرين مع نفس الرسالة , (١يجب ارفاق (



        

  

  : الثاني المحاضر  

 لغة العربيةاالسم بال: 

   اإلنكليزيةاالسم باللغة: 

 :الجنسية 

 :االختصاص 

 :اخر شهادة حصل عليها المحاضر 

  شهادة حصل عليها:  آلخراسم الجامعة  

  : الثالثالمحاضر 

 لغة العربيةاالسم بال: 

   اإلنكليزيةاالسم باللغة: 

 :الجنسية 

 :االختصاص 

 :اخر شهادة حصل عليها المحاضر 

  شهادة حصل عليها:  آلخراسم الجامعة  

  : الرابعالمحاضر 

 لغة العربيةاالسم بال: 

   اإلنكليزيةاالسم باللغة: 

 :الجنسية 

 :االختصاص 

 :اخر شهادة حصل عليها المحاضر 

  شهادة حصل عليها:  آلخراسم الجامعة 

  :  الخامسالمحاضر 

 لغة العربيةاالسم بال: 

   اإلنكليزيةاالسم باللغة: 

 :الجنسية 

 :االختصاص 

 :اخر شهادة حصل عليها المحاضر 

  شهادة حصل عليها:  آلخراسم الجامعة 

  : السادسالمحاضر 

 لغة العربيةاالسم بال: 

   اإلنكليزيةاالسم باللغة: 

 :الجنسية 

 :االختصاص 

 :اخر شهادة حصل عليها المحاضر 

  شهادة حصل عليها:  آلخراسم الجامعة  
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