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 ريم حسام محمود جاسم ال طبرة االسم الرباعي واللقب
 سجى ياسين عبد اللة ال عبادة اسم االم الرباعي واللقب

 انثى الجنس

 ةعراقي الجنسية

 الوراثة الجزيئية وبصمة الحامض النووي قسم

 / شعبة/فرع 

 تقانة احيائية اختصاص عام

 تقانة احيائية اختصاص دقيق

 بايولوجي.م  علميلقب 

 / تاريخ الحصول عليه يوم شهر سنة

 بكالوريوس اعلى شهادة

 / صنف الشهادة

 03/30/0313 سنة/شهر /تاريخ الحصول عليها    يوم 

 العراق دولة مانحة العلى شهادة

 جامعة النهرين جامعة مانحة العلى شهادة

 كلية العلوم الكلية المانحة للشهادة

 02/31/1891 سنة/شهر/يومتاريخ التولد 

 30/32/0310 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

للدراسة كالعراق مثال اوتفرغ /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

ب، ع أ، ع )درجة وظيفية يذكر الرقم فقط

مرحلة  (8، 9،  1، 0، 2، 4،  0، 0، 1

، 2، 4، 0، 0، 1)يذكر رقم المرحلة فقط 

0 ،1 ،9 ،8 ،13 ،11) 

1 

، 0، 0، 1)مرحلة يذكر رقم المرحلة فقط 

4 ،2 ،0 ،1 ،9 ،8 ،13 ،11) 
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 / المنصب

 تاريخ المباشرة بالمنصب           
 سنة/شهر /يوم  

/ 

 31834194310 رقم الهاتف

 tabrareem@yahoo.com االلكتروني البريد

 متزوجة الحالة االجتماعية

( اشهر  0اكثر من ) االجازات الطويلة   

 0314خالل سنة 

/ 

 / رقم االمر الجامعي
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 الشهادات الدراسية 

 

 جامعة النهرين / كلية العلوم /بكالوريوس تقانة احيائية 

 

 الخبرات التدريسية 

 

 

  اللجان الدائمة المشاركة في : 

رقم الكتاب و تاريخ  اسم اللجنة ت

 اصداره

 الجهة الصادر منها

  العدلي الدنا مركز 09/13/0312 في  901  والمؤتمرات للدورات تحضيرية لجنة 1

   لجنة الوقود  2

3    

 

  قتة ؤاللجان المالمشاركة في: 

رقم الكتاب و تاريخ  اسم اللجنة ت

 اصداره

 الجهة الصادر منها

   لجنة ارشفة االضابير  1

   لجنة جرد  2

3    

4    

 

 

 الممنوحة التقديرو كتب الشكر: 

 تاريخ اصداره رقم الكتاب الجهة المانحة ت

 03/0/0314 1/13001  جامعي امر الجامعة رئيس وتقدير شكر 1

 قدما جامعي امر  الجامعة رئيس وتقدير شكر 2
  شهر لمدة

0/1/138 18/1/0314 

 19/10/0310 0/1/10441   الجامعة رئيس وتقدير شكر 3

 2114  شكر مدير المركز  4

 شكر مدير المركز 5

 

 2115 

 

 

  المؤتمرات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامته اسم المؤتمر ت

1    

2    

3      
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  الدورات المشاركة في: 

 التاريخ الجهة المانحة اسم الدورة ت

  بغداد دورة الفهرس العربي الموحد  1

2    

3    

 

  الندوات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامتها اسم الندوة ت

 مسرح على الحفاظ ثقافة نشر في االعالم دور 1

 الجريمة

 15/12/2115 مركز الدنا العدلي 

 في نفي او اثبات كدليل الوراثية البصمة اعتماد 2

   العراقية المحاكم

 21/3/2114 مركز الدنا العدلي

دور االعالم في نشر ثقافة الحفاظ على مسرح  3

 الجريمة

 15/12/2115 جامعة النهرين/قاعة السالم 

 11/3/2115 جامعة النهرين/قاعة الفاو  الجينوم البشري 4

 21/4/2112 مركز الدنا / قاعة دجلة  دور البصمة الوراثية في اثبات النسب  5

2    

 

 

 

  ورش العمل المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامتها ورشةاسم ال ت

1 Foundation topic on forensic  8/5/2114-5 مركز الدنا العدلي 

 2112-1-11 مركز الدنا العدلي الجنائية واالدلة  العلوم مجال في الضوء تطبيقات 2

  8/5/2114-5 العدليمركز الدنا  الجنائي العمل وضوابط اخالقيات 3

ورشة تطبيقات الضوء في مجال العلوم  4

 واالدلة الجنائية 

 11/1/2112 مركز الدنا العدلي 

 2114 كلية التقنيات االحيائية  ورشة عمل في السالمة الحيوية  5

 

  البحوث المنشورة: 

رقم التصنيف المعياري  نوع البحث جهة النشر عنوان البحث ت

 الدولي

استاذ )بحث واسط  1

 ( حيدر

   بغداد /كلية العوم 

2     

 

 البحوث المقبولة للنشر : 

رقم  اسم المجلة عنوان البحث ت

التصنيف 

المعياري 

 الدولي

التاريخ 

 القبول

1     

2     

3     
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  الحلقات النقاشية في المشاركة 

 

 التاريخ اسم المحاضرا عنوان الحلقة النقاشية ت

 24/2/2112 ابتسام جاسم السوداني  المعايير الوطنية للمختبر التعليمي الجيد  1

 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

 13/1/2112 عالء جبار غزاوي .د منهجية النشر  5

2 Buffer solution 12/12/2115 ضياء شامخ.د 

1 Science direct  13/1/2112 عالء جبار .د 

 4/11/2115 زهرة الخفاجي .د اصطفاف التواليات  8

 

 

  مهام اخرى: 

 التاريخ رقم الكتاب الجهة التكليف ت

 2112  مركز الدنا العدلي  ترجمة جزء من كتاب  1

2     

3     

 

 

  الخبرات ذات الصلة 

 

 

 

 

 

 

 


