مركز حبوث السوق ومحاية املستهلك
وحدة التعليم املستمر

منهاج الدورات التدريبية لسنة 5102
اوال  -قسم تقويم اداء السلع
 -1اسم الدورة  :تطبيقات جهاز االليزا ELISA
الهدف من الدورة  :تعريف وتدريب العاملين في المختبرات على إمكانات هذا الجهاز .
الفئة المستهدفة  :العاملين على هذا الجهاز في المختبرات البحثية.
مفردات الدورة :
* جــــزء نظـــري  :التعريف بالجهاز واألساس العلمي لعمله ومجاالت االستعمال.
* جــــزء عملــي  :تدريب مكثف على تحضير العينات واستخراج النتائج.
ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

أجور المشاركة /دينار

1

5112 /4 /9-7

م.د .محمود عبداهلل

إيناس نجم عبداهلل

م.م .سداد جاسم محمد

100000

2

 5112 /2 /15-11م.د .محمود عبداهلل

إيناس نجم عبداهلل

م.م .سداد جاسم محمد

100000

3

م.د .محمود عبداهلل

إيناس نجم عبداهلل

م.م .سداد جاسم محمد

100000

5112 /11 /57-54

 -2اسم الدورة :تطبيقات جهاز كروماتوغرافي السائل عالي األداء .HPLC
الهدف من الدورة :تعريف وتدريب العاملين في المختبرات على إمكانات هذا الجهاز .
الفئة المستهدفة :العاملين على هذا الجهاز في المختبرات البحثية.
مفردات الدورة:
* جـــزء نظــري :التعريف بالجهاز واألساس العلمي لعمله ومجاالت االستعمال.
* جــزء عملـــي :تدريب مكثف على تحضير العينات واستخراج النتائج.
ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

أجور المشاركة /دينار

1

/4 /52-51

م.د .علياء سعدون عبد

دعاء عادل

م.م .ابتسام فريد

100000

2

5112 /2 /2-2

م.د .علياء سعدون عبد

دعاء عادل

م.م .ابتسام فريد

100000

3

/11 /19-17

م.د .علياء سعدون عبد

دعاء عادل

م.م .ابتسام فريد

100000

5112

5112

الرزاق

الرزاق

الرزاق

قاسم

قاسم

قاسم

علي

علي

علي

 -3اسم الدورة :أسس العمل المختبري لطلبة الدراسات العليا (الماجستير).
الهدف من الدورة :تهيئة طلبة الدراسات العليا (الماجستتير) إلتمتام الجتزء العملتي متن متطلبتات
الحصول على الشهادة.
الفئة المستهدفة :طلبة الدراسات العليا (الماجستتير) فتي مرحلتة البحتل العملتي لكليتات العلتوم
والتربية والطب والصيدلة والطب البيطري والزراعة.
مفـردات الـدورة :متطلبتات العمتل فتي مختبترات الكيميتاء واألحيتاء المجهريتة ومختبترات التحليتتل
اآللي المتقدم وكيفية إدارة العمل وأساليب السالمة المهنية المتبعة في هذه المختبرات
أجور

ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

1

/9 /11-7

.م.د .علياء سعدون

م.م .رأفت احمد

م.م .نبراس محمد عبد

100000

2

/9 /11-14

.م.د .علياء سعدون

م.م .رأفت احمد

م.م .نبراس محمد عبد

100000

3

/9 /52-51

.م.د .علياء سعدون

م.م .رأفت احمد

م.م .نبراس محمد عبد

100000

5112

5112

5112

موسى

موسى

موسى

الرسول

الرسول

الرسول

المشاركة /دينار

 -4اسم والدورة  :تطبيقات جهاز االمتصاص الذري .Atomic Absorption
الهدف من الدورة :تعريف وتدريب العاملين في المختبرات على إمكانات هذا الجهاز .
الفئــة المســتهدفة :جميتتا العتتاملين علتتى هتتذا الجهتتاز فتتي مختب ترات تحليتتل األ ذيتتة والتربتتة
والمياه.
مفردات الدورة:
* جـــزء نظــــري :التعريف بالجهاز واألساس العلمي لعمله ومجاالت االستعمال.
* جـــزء عملـــي :تدريب مكثف على تقدير المعادن في نماذج مختلفة من الغذاء والمياه والتربة.
أجور المشاركة/

ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

1

/2 /2-2

م.م .رأفت احمد

رشا سماري

م.م .نبراس محمد عبد

100000

2

/2 /57-52

م.م .رأفت احمد

رشا سماري

م.م .نبراس محمد عبد

100000

3

/11 /6-4

م.م .رأفت احمد

رشا سماري

م.م .نبراس محمد عبد

100000

5112

5112

5112

موسى

موسى

موسى

عطية

عطية

عطية

الرسول

الرسول

الرسول

دينار

 -5اسم الدورة  :تطبيقات جهاز التقطيع النسيجي .Micro tom
الهدف من الدورة  :تعريف وتدريب العاملين في المختبرات على إمكانات هذا الجهاز .
الفئة المستهدفة :العاملين على هذا الجهاز في مختبرات الكيمياء الحيوية.
مفردات الدورة :
* جــــزء نظـــري :التعريف بالجهاز واألساس العلمي لعمله ومجاالت االستعمال.
* جـــزء عملـــي :تدريب مكثف على تحضير العينات واستخراج النتائج.
أجور المشاركة/

ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

1

/2 /15-11

م.د .حمدية محمد

رشا سماري

*أ.م.د .أسماء عزت

100000

2

/2 /51-11

م.د .حمدية محمد

رشا سماري

*أ.م.د .أسماء عزت

100000

3

/11 /55-51

م.د .حمدية محمد

رشا سماري

*أ.م.د .أسماء عزت

100000

5112

5112

5112

شهوان

شهوان

شهوان

عطية

عطية

عطية

سليم

سليم

سليم

دينار

 -6اسم الدورة  :دورة تدريبية تخص جهاز الــ ( )Bac Tracالخـاص بالكفـف عـن التلـو
الميكروبي في االغذية وبيان دورة في اعطاء النتائج وبفترة زمنية قصيرة.
الهدف من الدورة  :تعريف وتدريب العاملين في المختبرات على امكانات هذا الجهاز
الفئة المستهدفة  :العاملين على هذا الجهاز في المختبرات البحثية
مفردات الدورة  :جزء نظري التعريف بالجهاز واألساس العلمي لعمله
الجزء العملي  :تدريب مكثف على تحضير العينات واستخراج النتائج

أجور المشاركة/

ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

1

/2 /54-55

م.د .محمود عبداهلل

م.م.عادل تركي

م.م سداد جاسم

100000

2

/4 /14-15

م.د .محمود عبداهلل

م.م.عادل تركي

م.م سداد جاسم

100000

3

/2 /14-15

م.د .محمود عبداهلل

م.م.عادل تركي

م.م سداد جاسم

100000

5112

5112

5112

محمد

محمد

محمد

دينار

ثانيا :قسم البحوث والدراسات
 -1اسم الدورة  :دورة فن مهارات التسويق وحماية المستهلك
أجور المشاركة/

ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

1

/2 /56-54

م.م وصال عبد اهلل

شوان سيروان

د.سالم محمد عبود

100000

2

/11 /2-2

م.م وصال عبد اهلل

شوان سيروان

د.سالم محمد عبود

100000

5112
5112

محمد

محمد

دينار

 -2اسم الدورة  :دورة الخداع التسويقي وتوعية المستهلك
أجور المشاركة/

ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

1

/4 /16-14

د.خليل إسماعيل

والء عبد الزهرة

د.بيداء ستار لفتة

100000

2

/15/17-12

د.خليل إسماعيل

والء عبد الزهرة

د.بيداء ستار لفتة

100000

5112

5112

إبراهيم
إبراهيم

دينار

 -3اسم الدورة  :دورة الوسائل اإلعالمية المختلفة في حماية المستهلك
أجور المشاركة/

ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

1

/4 /51-19

ثائر علوان محمد

ايناس نجم

أ.م.د سالم محمد

100000

2

/11/17-12

ثائر علوان محمد

ايناس نجم

أ.م.د سالم محمد

100000

5112
5112

عبداهلل
عبداهلل

عبود

Walaa.mracpc@uobaghdad.edu.iq
mark-consp@yahoo.com

17711646174

عبود

دينار

