
خمس وسبعون 75.000رسوم املشاركة يف الدورة تبلغ علمًا أن 
ألــف ديـنـار عـراقـي

برعاية

السيد عميد كلية العلوم جبامعة دياىل 

األستاذ الدكتور حتسني حسني مبارك
العلننوم قسنن  علننوم ا ينناي   كليننة يننم   

مع شركة الوراثيونوبالتعاون دياىل جبامعة 

ثينة واملسنتلممات الب لإلستشارات العراقيون 

العننننرار لشننننركة املمثنننن    )واملختربيننننة 

Wizbio اجلموبيننننة ملسننننتلممات الكوريننننة

دوري تدريبينننة حنننو  ( الوراثنننة اجلمي ينننة

اربعننة دي ملنن(PCR)البلمننري تقميننة تعاعنن  

وتتضنم  2017آينار 11-8من  ايام للعتنري 

وتطبيقننننات عمليننننة حماضننننرات ة ريننننة 

تعاعن  البلمنري, إستخالص املادي الوراثية )

 , conventional PCRاملتسلس  التقليدي 
-Realتعاعنن  البلمننري املتسلسنن  الل  نن  

time PCR.

الدورة شهادة تدريب إنتهاء يمنح المشارك عند 
الكورية الجنوبيةWizbioشركة معتمدة من 

تعد هذه الدورة هي الثالثة من نوعها في العراق، حيث كانت األولى في مقر الشركة
ة باإلضافة إلى شهادة المشاارك( جامعة بغداد/ والثانية في معهد الهندسة الوراثية 

.جامعة ديالى في هذه الدورة/ التي تمنح من كلية العلوم 

يمثنى عبد القادر المهداو. د:      ماديار الادورة
07707654670: لإلستفسار

:املستعيدي  م  الدوري

لينا وطلبة الدراسنات العالتدريسيني . أ

للعلننوم والتربيننة منن  كليننات العلننوم 

قسنن  )الصننر ة والتربيننة األساسننية 

الطن  والطن  كلينات و ( ا ينايعلوم 

املتخصصننون  )البيطننري والمراعننة 

العلنننننوم البيولوليننننننة الصننننننر ة 

(.والتطبيقية

دوائننر منن  مننو ع  البننايولوليون . ب

دياىلالتربية دياىل ومديرية الص ة 

.حما  ة دياىل  والمراعة والبي ة 



:ممهاج الدوري

2017/5/8اإلثمني 

.صباحا9.30-8.30: التسجي 

األوىل امل اضنننري : 9.30السننناعة 

ة املنادي الوراثينتقميات إستخالص )

( ةاملختلعنالبيولولينة العيمات من  

قسن  )املهداوي مثىن عبد القادر . د

لامعنة / كلية العلوم / علوم ا ياي 

مماقشات الدراسنات قاعة دياىل   

(.العمادي–العليا 

.إستراحة: 10.30-10.15الساعة 

عملن  تدري  1.00-10.30الساعة 

الدةا حس  ختصصإستخالص على 

منن  النندم أو منن  البكتريننا )املتنندرب 

م  االةسجةأو ا يواةية واألةسجة 

/ خمترب الدراسنات العلينا( المباتية

.علوم ا يايقس  

2017/5/9الثالثاء 

امل اضننري الثاةيننة : 9.30السنناعة 

المننوع  والتقنندير الكمنن  الكشنن  )

مثننىن عبنند . د( للمننادي الوراثيننة

/قس  علوم ا ياي )القادر املهداوي 

لامعة دياىل   قاعة/ كلية العلوم 

(العمادي–مماقشات الدراسات العليا 

.إستراحة: 10.30-10.15الساعة 

تدري  عمل  : 1.00-10.30الساعة 

على تقدير التركيم والمقاوي جبهنا 

ج ع  ةواتوالكش  القطري الماةوية 

التعاع  بالترحين  الكهربنائ  علنى

ويتضنن  حتضننح امل الينن  , اهلننالم

وهتي ننة اهلننالم وإلننراء الترحينن  

وحنندي ( وتوثيننن ةننواتج الترحينن 

.قس  علوم ا ياي/ PCRالن

2017/5/10األربعاء 

امل اضننري : 10.00-9.30السنناعة 

الم ننري لتعاعنن  األسننا  )الثالثننة 

 How doesالبلمننري الل  نن 
Real-Time PCR work?

قاعنة / للدكتور مثنىن عبند القنادر 

العمادي–العليا مماقشات الدراسات 

امل اضنري : 10.45-10.15الساعة 

البناد  واملجسناتتصنمي  )الرابعة 

Primer and Probe Design )

مهمنننند كننننرر عمينننند شننننركة . د

  قاعنننة الوراثينننون العراقينننون 

العمادي–العليا مماقشات الدراسات 

.إستراحة11.00-10.45الساعة 

امل اضننننري 12–11.00السنننناعة 

Setting Thresholds)اخلامسة 
ريحتدينند العتبننة لتعاعننن  البلمن

حسنناب المتائجالل  ن  وطنريقنة 

للنندكتور حممنند ابننرا ي  وتبويبهننا 

.العراقيونممع  شركة الوراثيون 

2017/5/11اخلميس 

امل اضننري : 10.30-9.30السنناعة 

 Real-Time PCR in)السادسة 
Gene Expression Analysis 
/Gene Expression and 

Genotype )عميند مهمد كرر . د

(. التنندري  بامل اكنناي ا اسننوبية)

.إستراحة11.00-10.30الساعة 

امل اضنننري 12:–11.00السننناعة 

التطبيقنننات السنننريرية )الثاممنننة 

للتقميننة لتعاعنن  البلمننري الل  نن 

- Real)والموعينة الكمية  Time 
PCR in Disease 
Management/ Real-Time 
PCR in Food Testing )

.ممع إبرا ي  للدكتور حممد 
www.sciences.uodiyala.edu.iq:  للمزيد من المعلومات زوروا موقع كلية العلوم

الدوريوإختتاماملشاركةشهاداتتو يع12:00:اخلميس


