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 العاني مجيد حميد نبيل سرى االسم الرباعي واللقب
 أسود ال دمحم ابراهيم اّمال اسم االم الرباعي واللقب

 انثى الجنس
 عراقية الجنسية

 الجينات بنك قسم
 / شعبة/فرع 

 حياة علوم اختصاص عام
 حياة علوم اختصاص دقيق

 بايولوجي لقب علمي
  شهر سنةتاريخ الحصول عليه يوم 

 بكالوريوس اعلى شهادة
 / صنف الشهادة

 30/06/2001 سنة/شهر /تاريخ الحصول عليها    يوم 
 العراق دولة مانحة العلى شهادة

 بغداد جامعة جامعة مانحة العلى شهادة
 العلوم كلية الكلية المانحة للشهادة

 14/06/1979 سنة/شهر/تاريخ التولد يوم
 18/03/2004 سنة/شهر /يومتاريخ اول تعيين 

تاريخ انتقال لوزارة التعليم للمنقولين من 
 سنة/شهر/وزارات اخرى فقط  يوم

/ 

 / سنة/شهر /تاريخ اعادة التعيين يوم يوم
لتغيرات يستعان يالتصنيف في ورقة 

 التغييرات
/ 

 / الشهادة المطلوبة الكمال الدراسة
اوتفرغ للدراسة كالعراق مثال /تذكر الدولة

/              بحثي او دورة خارج العراق
 وتذكر الدائرة للنقل والتنسيب

/ 

 / رقم االمر الجامعي الخاص بالتغيير
 / سنة/شهر/تاريخ االمر  يوم

/ اداري/ فني/ تدريسي: )صنف الموظف
 (خدمات

 فني

ع أ، ع ب، )درجة وظيفية يذكر الرقم فقط

مرحلة  (9، 8،  7، 6، 5، 4،  3، 2، 1

، 5، 4، 3، 2، 1)يذكر رقم المرحلة فقط 

6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11) 

5 

، 3، 2، 1)مرحلة يذكر رقم المرحلة فقط 

4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11) 
1 

 / المنصب
 تاريخ المباشرة بالمنصب           

 سنة/شهر /يوم  
 

  رقم الهاتف
 sura_alani79@yahoo.com البريد االلكتروني

 متزوجة االجتماعيةالحالة 
( اشهر  6اكثر من ) االجازات الطويلة   

 2114خالل سنة 
/ 

 / رقم االمر الجامعي
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 الشهادات الدراسية: 

 1002/جامعة بغداد /بكالوريوس علوم حياة 

 

 الخبرات التدريسية 

 

 

  اللجان الدائمة المشاركة في : 

تاريخ  رقم الكتاب و اسم اللجنة ت

 اصداره

 الجهة الصادر منها

 التقنيات بحوث مركز 31/11/2115 1647  المختبرية االجهزة جرد لجنة 1
  االحيائيه

 التقنيات بحوث مركز 5/4/2119 282 الثابتة الموجودات جرد لجنة 2
 االحيائيه

 التقنيات بحوث مركز 3/5/2119 الضيافه لجنة 3
 االحيائيه

 التقنيات بحوث مركز 9/2/2111 115 ضيافة لجنة 4
 االحيائيه

 التقنيات بحوث مركز 27/4/2111 346  االشراف لجنة 5
 االحيائيه

 التقنيات بحوث مركز 18/11/2111 897 اجتماعية لجنة 6
 االحيائيه

 العدلي الدنا وحدة 14/9/2111 12443 المركز االفتتاح حفل على لجنةاالشراف  7

 العدلي الدنا مركز 29/12/2114 852 السنوي الجرد لجنة 8

 العدلي الدنا مركز 25/2/2115 62  صالحيتها وتحديد المختبريه المواد فحص لجنة 9

  العدلي الدنا مركز 22/7/2115 561  الكيمياويه المواد جرد لجنة 11

 العدلي الدنا مركز 15/11/2115 814 والمتابعه االعالم لجنة 11

 العدلي الدنا مركز 22/12/2115 995 المختبرية االجهزه جرد لجنة 12

 

  قتة ؤاللجان المالمشاركة في: 

رقم الكتاب و تاريخ  اسم اللجنة ت

 اصداره

 الجهة الصادر منها

1    

2    

3    

4    
 

 الممنوحة التقديرو كتب الشكر: 

 تاريخ اصداره رقم الكتاب الجهة المانحة ت

 31/12/2114 1184 االحيائيه التقنيات مركز 1

 6/11/2115 1511 االحيائيه التقنيات مركز 2

 18/9/2116 21968 العالي التعليم وزير 3

 8/1/2118 911 االحيائيه التقنيات مركز 4

 19/2/2118 144 االحيائيه التقنيات مركز 5
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 24/12/2118 1179  العلوم كلية عميد 6

 2/2/2119 717 االحيائيه التقنيات بحوث مركز 7

 23/12/2119 1298 االحيائيه التقنيات بحوث مركز 8

 8/4/1111 296  االحيائيه التقنيات بحوث مركز 9

 11/1/2111 21 االحيائيه التقنيات بحوث مركز 11

 18/12/2113 3/1/16447 الجامعه رئيس 11

 9/4/2114 191  العدلي الدنا مركز 12

 

 

  المؤتمرات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامته المؤتمراسم  ت

1    

2    

3      

 

  الدورات المشاركة في: 

 التاريخ الجهة المانحة اسم الدورة ت

 11/4/2115 االحيائيه االتقنيات مركز .  النووي الحامض تكثير تقنية في دورة 1

 27/5/2118 االحيائيه التقنيات بحوث مركز . الوراثية الهندسة وتطبيقات اساسيات 2

 في النووي الحامض تكثير تقنية استخدام 3
 الطبية المجاالت

 14/4/2115 االحيائيه التقنيات بحوث مركز

  االحيائيه التقنيات بحوث مركز . الخلوية المناعة كيمياء 4

 التحقيقات في الوراثية البصمة استخدام 5
 والمقابر المفقودين واالشخاص الجنائية

 . الجماعية

 19/3/2119 االحيائيه التقنيات بحوث مركز

  االحيائيه التقنيات بحوث مركز . الطبية التحليالت 6

 النووي الحامض تكثير وتطبيقات اساسيات 7
  الكمي

 6/3/2111 االحيائيه التقنيات بحوث مركز

  عمان . الجنائية القضايا في دورة 8

    الوراثي واالحصاء الوراثية الجينات 9

11 Forensic Training 21/3/2111  بيروت 

  النهرين جامعة رئاسة االعالم 11

    
 

  الندوات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامتها اسم الندوة ت

دور االعالم في نشر ثقافة الحفاظ على  1

 مسرح الجريمة

 15/12/2115 جامعة النهرين/قاعة السالم 

 17/3/2115 النهرين جامعة/قاعة الفاو  الجينوم البشري 2

 21/4/2116 مركز الدنا / قاعة دجلة  دور البصمة الوراثية في اثبات النسب  3

  ورش العمل المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامتها ورشةاسم ال ت

   النهرين جامعة رئاسة  الحيويه السالمه 1

ورشة تطبيقات الضوء في مجال العلوم  2

 واالدلة الجنائية 

 17/1/2116 مركز الدنا العدلي 
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  البحوث المنشورة: 

رقم التصنيف المعياري  نوع البحث جهة النشر عنوان البحث ت

 الدولي

1 Cytogenetic studies on groups 
exposed to pesticides in Baghdad” 

   

2 Effect of Phenthoate on 
Cytogenetic  of Human Peripheral  

Lymphocytes 

   

3 Evaluation of Random Amplified 
polymorphic DNA as a Genetic 

Indicator of salt Tolerance in Iraqi 
Wheat 

   

4 Genetic variation of 15 autosomal 
short tandem repet loci in the 

diyala  -iraqi population 

   

5 Revealed of novel allele in wasqit 
Iraqi population- 

   

 

 البحوث المقبولة للنشر : 

رقم  اسم المجلة عنوان البحث ت

التصنيف 

المعياري 

 الدولي

التاريخ 

 القبول

1     

2     

3     

 

  الحلقات النقاشية في المشاركة 

 

 التاريخ اسم المحاضرا عنوان الحلقة النقاشية ت

المعايير الوطنية للمختبر التعليمي  1

 الجيد 

 24/2/2116 ابتسام جاسم السوداني 

 8/12/2115 منذر جعفر .د معامل الثأثير  2

3 Bioinformatics 

Publishing research papers 

 ضياء شامخ .د

 مجيد ارشيد .د

28/11/2115 

 11/11/2115 عماد عبد الحسين .د عامل هيرش 4

5 Detection of pten axon 7 

alteration in colorectal 

cancer of Iraqi patient 

 7/11/2115 ابتسام حمود ناصر

 13/1/2116 عالء جبار غزاوي .د منهجية النشر  6

7    

8    
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  مهام اخرى: 

 التاريخ رقم الكتاب الجهة التكليف ت

 15/11/2115 814   االعالمي القسم متابعة 1

2     

3     

 

 

  الخبرات ذات الصلة 

 

 

 

 

 

 

 


