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 الشهادات الدراسية 

 03/6/0303/كلية التربية ابن الهيثم /جامعة بغداد /علوم حياة /بكالوريوس 

  التدريسيةالخبرات 

 الجنابي علي صالح يونس النون ذو االسم الرباعي واللقب
 الكربولي خربيط عالوي فيحاء اسم االم الرباعي واللقب

 ذكر الجنس
 عراقي الجنسية

 والتطوير التدريب قسم
 / شعبة/فرع 

 حياة علوم اختصاص عام
 عام حياة علوم اختصاص دقيق

 بايولوجي. م لقب علمي
 / الحصول عليه يوم شهر سنةتاريخ 

 بكالوريوس اعلى شهادة
 / صنف الشهادة

 30/06/2010 سنة/شهر /تاريخ الحصول عليها    يوم 
 العراق دولة مانحة العلى شهادة

 بغداد جامعة جامعة مانحة العلى شهادة
 الهيثم ابن تربية الكلية المانحة للشهادة

 28/01/1989 سنة/شهر/تاريخ التولد يوم
 28/04/2013 سنة/شهر /تاريخ اول تعيين يوم

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
كالعراق مثال للدراسة /تذكر الدولة

/              اوتفرغ 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 )درجة وظيفية يذكر الرقم فقط

 (9، 8،  7، 6، 5، 4،  3، 2، 1ب، 
، 2، 1)مرحلة يذكر رقم المرحلة فقط 

3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11) 

7 

، 2، 1)مرحلة يذكر رقم المرحلة فقط 

3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11) 
4 

 / المنصب
 تاريخ المباشرة بالمنصب           

 سنة/شهر /يوم  
/ 

 07902571527 رقم الهاتف
 Thooalnoonyones@yahoo.com البريد االلكتروني
 متزوج غير الحالة االجتماعية

اشهر  6اكثر من ) االجازات الطويلة   

 2114خالل سنة ( 
/ 

 / رقم االمر الجامعي
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  اللجان الدائمة المشاركة في : 

رقم الكتاب و تاريخ  اسم اللجنة ت

 اصداره

 الجهة الصادر منها

  العدلي الدنا مركز 28/11/2115 في  867  والمؤتمرات للدورات تحضيرية لجنة 0

  العدلي الدنا مركز  11/4/2115 في 731  المختبرية االجهزة صيانة لجنة 0

0    

 

  قتة ؤاللجان المالمشاركة في: 

رقم الكتاب و تاريخ  اسم اللجنة ت

 اصداره

 الجهة الصادر منها

 واالجهزة والحيوية الكيميائية المواد جرد لجنة 0
  المختبرية

  العدلي الدنا مركز  22/7/2115 في 561

 في 1/12/11716  االستشاري المكتب بناية تسليم على اشراف لجنة 0

17/6/2115  
   الهندسية الشؤون قسم

  العدلي الدنا مركز  26/11/2115 في 844  امانات موضوع/  تدقيقية لجنة 0

  العدلي الدنا مركز  22/2/2114 في 112  العلمية النتاجات عرض لجنة 4

  العدلي الدنا مركز  18/9/2114 في 581  المشطوبة المواد تثمين لجنة 5

  العدلي الدنا مركز  13/3/2114 في 134  الوراثية البصمة اعتماد ندوة/  تحضيرية لجنة 6

  العدلي الدنا مركز 22/4/2114 في 213  العلمية االنشطة توثيق لجنة 7

 افاق ندوة استقبال لجنة+  تحضيرية لجنة 8
  التعاون

  العدلي الدنا مركز  26/11/2114 في 669

 في 3/1/11579  مشتريات لجنة 9

17/9/2113 
 البشرية الموارد ادارة قسم

  

 في 3/1/3585  مشتريات لجنة 03

2/3/2114 
 البشرية الموارد ادارة قسم

  

 

 

 الممنوحة التقديرو كتب الشكر: 

 تاريخ اصداره رقم الكتاب الجهة المانحة ت

 31/6/2114 1/11227  جامعي امر الجامعة رئيس وتقدير شكر 0

 قدما جامعي امر  الجامعة رئيس وتقدير شكر 0
  شهر لمدة

3/1/719 19/1/2114 

 17/12/2114 6/18987  الجامعة رئيس ديالى بحث جهود تثمين 0

 18/12/2113 3/1/16447   الجامعة رئيس وتقدير شكر 4

 2/7/2113 2741  النهرين جامعة/  الهندسة كلية وتقدير شكر 5

  27/11/2115 854  المركز مدير وتقدير شكر 6

 12/6/2114 333 المركز مدير وتقدير شكر 7

 16/9/2114 565 المركز مدير وتقدير شكر 8

 31/12/2113 574 المركز مدير وتقدير شكر 9

 11/8/2114  المركز مدير وتقدير شكر 03

 31/3/2114 223 المركز مدير وتقدير شكر 00

 0/0/0306 87 المركز مدير وتقدير شكر 00

 04/0/0306 004 النهرين /شكر وتقدير عميد كلية الصيدلة  00
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  المؤتمرات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامته اسم المؤتمر ت

 07/00/0305-06 جامعة النهرين  ورقي التقدم نواة العليا الدراسات لطلبة العلمي البحث 0

 في التطور وتعزيز التحديات مواجهة الحياة علوم 0

 العراق

 8/03/0305-6 جامعة بغداد 

0      

 

  الدورات المشاركة في: 

 التاريخ الجهة المانحة اسم الدورة ت

0 Special course in primer design 6/0/0304-4 مركز الدنا العدلي 

0 Application of real time technique  

 محاضر

  مركز الدنا العدلي

0 Forensic training Unitech international 20/3-1/4/2011 

4 English course  قسم التعليم /جامعة النهرين

 المستمر

08/8-00/9/0300 

5 Chemical safety and security CRDF  /05/00/0304-00 مركز التقانة االحيائية 

 

  الندوات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامتها اسم الندوة ت

 00/4/0305 جامعة النهرين / كلية العلوم  نظام المخازن الكيميائي  0

 5/5/0305 مركز بحوث التقنيات االحيائية  الجنس الثالث  0

 مسرح على الحفاظ ثقافة نشر في االعالم دور 0

 الجريمة

 05/00/0305 مركز الدنا العدلي 

 في نفي او اثبات كدليل الوراثية البصمة اعتماد 4

   العراقية المحاكم

 03/0/0304 مركز الدنا العدلي

دور االعالم في نشر ثقافة الحفاظ على مسرح  5

 الجريمة

 05/00/0305 جامعة النهرين/قاعة السالم 

 07/0/0305 جامعة النهرين/قاعة الفاو  الجينوم البشري 6

 03/4/0306 مركز الدنا / قاعة دجلة  دور البصمة الوراثية في اثبات النسب  7

  ورش العمل المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامتها ورشةاسم ال ت

/ كلية التقنيات االحيائية  السالمة واالمن الحيوي  0

 النهرين 

00/5/0304  

0 Foundation topic on forensic  8/5/0304-5 مركز الدنا العدلي 

 0306-0-07 العدليمركز الدنا  الجنائية واالدلة  العلوم مجال في الضوء تطبيقات 0

  06/5/0300-04 مركز الدنا العدلي العراقي للمجتمع الوراثية االصول بدراسة لنبدا 4

  8/5/0304-5 مركز الدنا العدلي الجنائي العمل وضوابط اخالقيات 5

ورشة تطبيقات الضوء في مجال العلوم  6

 واالدلة الجنائية 

 07/0/0306 مركز الدنا العدلي 
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  البحوث المنشورة: 

رقم التصنيف المعياري  نوع البحث جهة النشر عنوان البحث ت

 الدولي

0 GENETIC 

VARIATION OF 

15 AUTOSOMAL 

SHORT TANDEM 

REPEAT (STR) 

LOCI IN THE 

DIYALA- IRAQI 

POPULATION 

   الهند 

0 GENETIC STUDY 

OF THE 

METHYLENETET

RAHYDROFOLA

TE REDUCTASE 

POLYMORPHISM

S IN IRAQI 

COLORECTAL 

PATIENTS 

   الهند 

 

 البحوث المقبولة للنشر : 

رقم  اسم المجلة عنوان البحث ت

التصنيف 

المعياري 

 الدولي

التاريخ 

 القبول

0     

0     

0     

 

  الحلقات النقاشية في المشاركة 

 

 التاريخ سم المحاضرا عنوان الحلقة النقاشية ت

 04/0/0306 ابتسام جاسم السوداني  المعايير الوطنية للمختبر التعليمي الجيد  0

 8/00/0305 منذر جعفر .د معامل الثأثير  0

0 Bioinformatics 

Publishing research papers 

 ضياء شامخ .د

 مجيد ارشيد .د

08/03/0305 

 00/00/0305 عماد عبد الحسين .د عامل هيرش 4

5 Detection of pten axon 7 

alteration in colorectal cancer of 

Iraqi patient 

 7/03/0305 ابتسام حمود ناصر

 00/0/0306 عالء جبار غزاوي .د منهجية النشر  6

7 Buffer solution 06/00/0305 ضياء شامخ.د 

8 Science direct  00/0/0306 عالء جبار .د 

9 Comparison study of 

seminal fluid 

 09/9/0305 م ضحى سالم نعمة .م

 05/00/0305 نادرة سلمان .د ncbiتسجيل البيانات  03

 4/00/0305 زهرة الخفاجي .د اصطفاف التواليات  00



5 
 

00 Association between libid 

profile  

 00/03/0305 سندس فاضل .م

00 Interpretation study from a 

mixed sample  

  08/9/0305 م دمحم مهدي .م

04 The effect of different hair 

dyes on DNA  

  08/9/0305 م هالة خالد ابراهيم .م

05    

06    

 

 

  مهام اخرى: 

 التاريخ رقم الكتاب الجهة التكليف ت

0     

0     

0     

 

 

  الخبرات ذات الصلة 

 

0 -DNA Extraction 

0 -PCR Amplification 

0 -Real time PCR 

4 -Genetic Analysis 

5 -DNA Sequencing  

6 -Microsoft office  

7 -Photoshop  

 

 

 

 

 

 


