مركز حبوث السوق ومحاية املستهلك
وحدة التعليم املستمر

منهاج الدورات التدريبية لسنة 1027
أوال :قسم تقويم السلع واداء الخدمات
 .1اسم الدورة :تطبيقات جهاز االلي از  /ELISAمختبر االحياء المجهرية
الهدف من الدورة :تعريف وتدريب العاملين في المختبرات على إمكانات هذا الجهاز.
الفئة المستهدفة :العاملين على هذا الجهاز في المختبرات البحثية.
مفردات الدورة:
* جزء نظري :التعريف بالجهاز واألساس العلمي لعمله ومجاالت االستعمال.
* جزء عملي :تدريب مكثف على تحضير العينات واستخراج النتائج.
ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

أجور المشاركة /دينار

1

2102/4 /6-2

أ.م.د .محمد عبد الرزاق

م.م .هدى جابر حسين

م.م .سداد جاسم محمد

50000

2

2102 /5 /00-2

أ.م.د .محمد عبد الرزاق

م.م .هدى جابر حسين

م.م .سداد جاسم محمد

50000

3

2102 /00 /23-01

أ.م.د .محمد عبد الرزاق

م.م .هدى جابر حسين

م.م .سداد جاسم محمد

50000

 .2اسم الدورة :تطبيقات جهاز كروماتوغرافي السائل عالي األداء  /HPLCمختبر التحليل االلي المتقدم
الهدف من الدورة :تعريف وتدريب العاملين في المختبرات على إمكانات هذا الجهاز .
الفئة المستهدفة :العاملين على هذا الجهاز في المختبرات البحثية.
مفردات الدورة:
* جزء نظري :التعريف بالجهاز واألساس العلمي لعمله ومجاالت االستعمال.
* جزء عملي :تدريب مكثف على تحضير العينات واستخراج النتائج.
أجور المشاركة/

ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

1

2102 /4 /22-23

م.د .علياء سعدون عبد الرزاق

م.م .هدى جابر حسين

م.م .ابتسام فريد علي

50000

2

2102/5/ 01-04

م.د .علياء سعدون عبد الرزاق

م.م هدى جابر حسين

م.م .ابتسام فريد علي

50000

3

2102/00 /06-02

م.د .علياء سعدون عبد الرزاق

م.م.هدى جابر حسين

م.م .ابتسام فريد علي

50000

دينار

.3اسم الدورة :أسس العمل المختبري لطلبة الدراسات العليا (الماجستير).
الهدف من الدورة :تهيئة طلبة الدراسات العليا (الماجستير) إلتمام الجزء العملي من متطلبات الحصول على
الشهادة.
الفئة المستهدفة :طلبة الدراسات العليا (الماجستير) في مرحلة البحث العملي لكليات العلوم والتربية والطب
والصيدلة والطب البيطري والزراعة.
مفردات الدورة :متطلبات العمل في مختبرات الكيمياء واألحياء المجهرية ومختبرات التحليل اآللي المتقدم وكيفية
إدارة العمل وأساليب السالمة المهنية المتبعة في هذه المختبرات
ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

أجور المشاركة /دينار

1

2102 /1 /2-3

م.د .علياء سعدون

م.م .رأفت احمد موسى

م.م.عادل تركي موسى

2

2102 /1 /20-02

م.د .علياء سعدون

م.م .رأفت احمد موسى

م.م.عادل تركي موسى

25111

3

2102 /1 /21-24

م.د .علياء سعدون

م.م .رأفت احمد موسى

م.م.عادل تركي موسى

.4اسم الدورة :تطبيقات جهاز االمتصاص الذري  .Atomic Absorptionمختبر االمتصاص الذري
الهدف من الدورة :تعريف وتدريب العاملين في المختبرات على إمكانات هذا الجهاز .
الفئة المستهدفة :جميع العاملين على هذا الجهاز في مختبرات تحليل األغذية والتربة والمياه.
مفردات الدورة:
* جزء نظري :التعريف بالجهاز واألساس العلمي لعمله ومجاالت االستعمال.
* جزء عملي :تدريب مكثف على تقدير المعادن في نماذج مختلفة من الغذاء والمياه والتربة.
ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

أجور المشاركة /دينار

1

2102 /3 /1-5

م.د.محمود عبد اهلل جاسم

رشا سماري عطية

م .نبراس محمد عبد الرسول

51111

2

2102/5 /25-20

م.د.محمود عبد اهلل جاسم

رشا سماري عطية

م .نبراس محمد عبد الرسول

51111

3

2102 /00 /1-5

م.د.محمود عبد اهلل جاسم

رشا سماري عطية

م .نبراس محمد عبد الرسول

51111

 .5اسم الدورة :تطبيقات جهاز التقطيع النسيجي  .Micro tomالمختبر الكيمياوي
الهدف من الدورة :تعريف وتدريب العاملين في المختبرات على إمكانات هذا الجهاز .
الفئة المستهدفة :العاملين على هذا الجهاز في مختبرات الكيمياء الحيوية.
مفردات الدورة:
* جزء نظري :التعريف بالجهاز واألساس العلمي لعمله ومجاالت االستعمال.
* جزء عملي :تدريب مكثف على تحضير العينات واستخراج النتائج.
ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

أجور المشاركة /دينار

1

2102 /3/2-2/26

م.د .حمدية محمد شهوان

ايناس نجم

م.م.هدى جابر حسين

51111

2

2102 /5 /05-00

م.د .حمدية محمد شهوان

ايناس نجم

م.م.هدى جابر حسين

51111

3

2102 /00/31-26

م.د .حمدية محمد شهوان

ايناس نجم

م.م.هدى جابر حسين

51111

 .6اسممم الممدورة :دورة تدريبيممة تخممص جهمماز المم ( )Bac Tracالخمماص بالكشممف عممن التلمموو الميكروبممي فممي

االغذية وبيان دورة في اعطاء النتائج وبفترة زمنية قصيرة .مختبر الحياء المجهرية
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
ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

أجور المشاركة /دينار

1

2102 /3 /31-26

أ.م.د .محمد عبد الرزاق

م.م.عادل تركي

م.م سداد جاسم محمد

51111

2

2102 /4 /21-06

أ.م.د .محمد عبد الرزاق

م.م.عادل تركي

م.م سداد جاسم محمد

51111

3

2102 /6/0-5/21

أ.م.د .محمد عبد الرزاق

م.م.عادل تركي

م.م سداد جاسم محمد

51111

ثانيا :قسم البحوو والدراسات
 .1اسم الدورة :ادارة سلوك المستهلك
الهمممدف :تمك ييين المش يياركين م يين د ارس يية الس ييلوي االس ييتهالكي والعوام ييل المي ي ثرة علي يى القي ي اررات الشي يرائية وتوعي يية
المستهلكين للمساهمة في صقل شخصية المستهلي في ترشيد االستهالي

الفئة المستهدفة :العاملين في جميع م سسات الدولة والقطاع الخاص
ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

أجور المشاركة /دينار

1

2102 /3 /31-21

م.د.افنان محمد شعبان

شوان سيروان محمد

ا.د.بيداء ستار لفتة

25111

2

2102 /4 /6-4

م.د.افنان محمد شعبان

شوان سيروان محمد

ا.د.بيداء ستار لفتة

 .2اسم الدورة :التسويق الذاتي
الهدف :اكساب المشاركين مهارات التسويق الذاتي وتوظيفها في حياتهم العملية بفاعلية
الفئمممة المسمممتهدفة :مسي ي ولي الوح ييدات والش ييعب واألقس ييام ف ييي جمي ييع دوائ يير الدول يية والقط يياع الخ يياص ومنظم ييات
المجتمع المدني
ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

أجور المشاركة /دينار

1

2102 /4 /03-00

م.د.وصال عبداهلل

والء عبد الزهرة

أ.د.بيداء ستار لفته

25111

2

2106 /02/20-01

م.د.وصال عبداهلل

والء عبد الزهرة

أ.د.بيداء ستار لفته

 .3اسم الدورة :قضايا المستهلك في اطار المواصفة القياسية 26222
الهدف :تعريف المشاركين بالممارسات التسويقية للقضايا المتعلقة بالمستهلي من جراء العمل بالمواصفة القياسية
الدولية ايزو 26111حول المس ولية المجتمعية
الفئة المستهدفة : :العاملين في جميع م سسات الدولة
ت

تاريخ الدورة

مدير الدورة

مقرر الدورة

محاضر الدورة

أجور المشاركة /دينار

1

2102 /4 /4-2

م.د.وصال عبداهلل

حسام عبد اهلل

ا.د.سالم صالح التميمي

25111

2

2102 /02/04-02

م.د.وصال عبداهلل

حسام عبد اهلل

ا.د.سالم صالح التميمي

لالتصال واالستفسار:
mark_consp@yahoo.com
12211646124

