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  علمية  سيرة ذاتية

 معلومات عامة 

 

 

 

 

 

 

 رشا صادق امين خضر الدمحم. د االسم الرباعي واللقب
 رجاء قاسم دمحم مرتضى الشمري  اسم االم الرباعي واللقب

 انثى  الجنس
 عراقية  الجنسية

 التدريب والتطوير  قسم
 التدريب والتطوير شعبة /فرع 

 تقانة احيائية  اختصاص عام
 وراثة جزيئية طبية  اختصاص دقيق

 مدرس  لقب علمي
  92/1/9112 تاريخ الحصول عليه يوم شهر سنة

 دكتوراه اعلى شهادة
 / صنف الشهادة

  19/7/9119 سنة/شهر /تاريخ الحصول عليها    يوم 
 العراق دولة مانحة العلى شهادة

 جامعة النهرين جامعة مانحة العلى شهادة
 كلية العلوم الكلية المانحة للشهادة

 11/2/1291 سنة/شهر/تاريخ التولد يوم
 1/9112/ 92 سنة/شهر /تاريخ اول تعيين يوم

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

---- 

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

 ------ الشهادة المطلوبة الكمال الدراسة
دورة للدراسة كالعراق مثال اوتفرغ بحثي او /تذكر الدولة

 تذكر الدائرة للنقل والتنسيب/ خارج العراق
---- 

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

 تدريسي (دماتخ/ اداري/ فني/ تدريسي: )صنف الموظف
، 4،  3، 2، 1ع أ، ع ب، )درجة وظيفية يذكر الرقم فقط

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

3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11) 

1 

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

9 ،11 ،11) 
2 

 رئيس قسم المنصب
 تاريخ المباشرة بالمنصب           

 سنة/شهر /يوم  
1/2/9111 

 17711221219 رقم الهاتف
 Rashasadik83@yahoo.com البريد االلكتروني
 متزوجة الحالة االجتماعية

 اليوجد 2114خالل سنة ( اشهر  6اكثر من ) االجازات الطويلة   

 اليوجد لالجازة ان وجدت رقم االمر الجامعي
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 مع تاريخ الحصول عليها الشهادات الدراسية 
  4002/قسم التقانة االحيائية / كلية العلوم / جامعة النهرين / بكالوريوس تقانة احيائية  

  4002/قسم التقانة االحيائية / كلية العلوم / جامعة النهرين / ماجستير تقانة احيائية 

  4004/قسم التقانة االحيائية / كلية العلوم / جامعة النهرين / دكتوراه تقانة احيائية  

 

 الخبرات التدريسية 

 

 microbial geneticsجامعة النهرين  مادة /كلية التقنيات اإلحيائية       4002

 

 

  اللجان الدائمة المشاركة في : 

 اسم اللجنة ت

 اللجنة العلمية في المركز  0

 لجنة ادارة المركز  4

 لجنة منح الموافقات االصولية  3

 اللجنة التحضيرية  

 لجنة الضيافة 

 

  قتة ؤاللجان المالمشاركة في: 

 اسم اللجنة ت

 لجنة اعتدال االسعار  0

4  

 

 

 الممنوحة  التقديرو كتب الشكر: 

 تاريخ اصداره رقم الكتاب الجهة المانحة ت

  4002/ 04/ 02 4422/ت ح م  عميد كلية التقنيات الحيوية التطبيقية  0

   مدير مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب  4

  4002/ 30/2 00442/ 0 رئيس جامعة النهرين  

  9/2/4002 090 مدير مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب  

 3/2/2102 78/ د ن  جامعة النهرين/مركز الدنا العدلي للبحث و التدريب  

    

    

 

 

  المؤتمرات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامته اسم المؤتمر ت

  4002/ 00/ 2-2 جامعة بغداد  المؤتمر الدولي االول للعلوم البايولوجية  0

  3/3/4002-4 جامعة الكندي المؤتمر العلمي الثالث لكلية الطب  4

 

 

  الدورات المشاركة في: 
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 التاريخ الجهة المانحة الدورةاسم  ت

  4002 3/9-30 مركز البحوث النفسية  تطوير المهارات القيادية  0

قسم التعليم المستمر وتقنيات  طرائق التدريس  4

 جامعة النهرين / المعلومات 

2-42/2/4002  

  4002/ 2/4-2 مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب  تصميم البادئات  

و  PCRتكثير الحامض النووي بأستخدام جهاز  

تكثير الحامض النووي الكمي بأستخدام جهاز 

Real time-PCR  (محاضر) 

مركز الدنا العدلي للبحث و 

 جامعة النهرين/التدريب 

03-08 /9/2102 

دورة خاصة في اساسيات تتابع القواعد  

 DNAالنيتروجينية للكشف عن الطفرات 

Sequencing (محاضر) 

مركز الدنا العدلي للبحث و 

 جامعة النهرين/التدريب 

 ؟

 

 

 

 

  الندوات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامتها اسم الندوة ت

/ مركز بحوث التقنيات االحيائية  المنشطات الرياضية انواعها ومخاطرها على المجتمع  0

 جامعة النهرين 

03/00 /4002  

مركز الدنا العدلي للبحث و  المحاكم العراقية اعتماد البصمة الوراثية كدليل في 4

 جامعة النهرين/التدريب 

21/3/2102 

دور االعالم في نشر ثقافة الحفاظ على مسرح  3

 الجريمة

مركز الدنا العدلي للبحث و 

 جامعة النهرين/التدريب 

02/02/2102 

توظيف التقنيات االحيائية الجزيئية في تحديد  2

 االمراض الوراثية في االجنة 

/ مركز بحوث التقنيات االحيائية 

 جامعة النهرين 

7/3/2102 

دور البصمة الوراثية في اثبات النسب و االثار  2

 المترتبة عليها

مركز الدنا العدلي للبحث و 

 جامعة النهرين/التدريب 

21/2/2102 

شعبة االرشاد النفسي و التوجية  هجرة الشباب الى خارج الوطنمشكلة  2

التربوي بالتعاون مع مركز الدنا 

جامعة /العدلي للبحث و التدريب 

 النهرين 

08/2/2102 

 

  ورش العمل المشاركة في: 

كلية التقنيات الحيوية التطبيقية  السالمة واالمن الحيوي في التقنيات االحيائية  ت

 جامعة النهرين / 

00-04/2/4002 

/ كلية اقتصاديات االعمال  مسارات في النشر البحثي  0

 جامعة النهرين 

00/2/4003  

كلية التقنيات الحيوية  السالمة و االمن الحيوي في التقنيات االحيائية 4

 جامعة النهرين/ التطبيقية 

00-02/2/2102 

مركز الدنا العدلي للبحث و  تطبيقات الضوء في مجال االدلة الجنائية 

 جامعة النهرين/التدريب 

08/0/2102 

دور شبكات التواصل االجتماعي في المجتمع الجامعي  

 العراقي

 8/3/2102 ؟

 

 

 

  البحوث المنشورة: 

رقم التصنيف المعياري  نوع البحث جهة النشر عنوان البحث ت

 الدولي

0 Polyethylene 

degradation by 2015 

International 

Journal of 

research 2348-8069 



 

2 
 

Pseudomonas 

putidaS3A 

Advanced 

Research in 

Biological 

Sciences 
 

4 2013 " Extraction and 

characterization 

of antibacterial 

compound from 

Aspergillusniger" 

(Co-authors Al-

Shaibani, A. B. 

A., Al-Shakarchi, 

F. I.).  

 
  

J. of Al-Nahrain 

University/ 

science. Vol:16 

(4) . 

research 1814-5922 

 2013 ''Effect of 
Disinfectants on 

Antibiotics 
Susceptibility of 

Pseudomonas 
aeruginosa'' (Co-

authors Al-

Gelawi, M.H. and 

Al-Jeboori, M. R.).  

  

 " 
 
 

Journal of Applied 
Biotechnology. 

Vol. 1, No. 1. 54-
63. 

research 2327-0640 

 2013   Diagnosis of 

microbial keratitis 

causatives by 

polymerase chain 

reaction "(Co-

authors Al-

Shakarchi, F. I., 

Al-Shaibani, A. 

B. A.)  
  

J. of Al-Nahrain 

University/ 

science Vol:16 (3) 

183-190. 

research 1814-5922 

 2008 "Genetic mutation 

of P. aeruginosa OM13 to 

improve its production of 

anti fungalcompound." 

(Co-authors Al-Kazaz, A. 

A., Al-Awadi, S. J. and 

Al-Gelawi, M.H.)  

Iraqi J. of 

Biotechnology 

Vol: 7(1) 124-

140. 

research 1815-4794 

 

 

 البحوث المقبولة للنشر : 

رقم التصنيف  اسم المجلة عنوان البحث ت

 المعياري الدولي

 التاريخ القبول

0     



 

1 
 

4     

 

  الحلقات النقاشية  فيالمشاركة 

 التاريخ حاضراسم الم حلقة النقاشيةعنوان ال ت

0 The effect of different hair dyes on DNA 

genetic analyses  

 

مركز الدنا العدلي للبحث و 

 جامعة النهرين/التدريب 

27/9/2102 

2 Interpretation study from a mixed 

sample of identifiler 16 STR markers 

مركز الدنا العدلي للبحث و 

 جامعة النهرين/التدريب 

27/9/2102 

3 A comparison study of seminal fluid 

cryopreservation between FTA card and 

cotton swab for multiplex STR analysis 

مركز الدنا العدلي للبحث و 

 جامعة النهرين/التدريب 

29/9/2102 

2 Detection of PTEN axon 7 alteration in 

colorectal cancer of Iraqi patient 

 (محاضر ) 

مركز الدنا العدلي للبحث و 

 جامعة النهرين/التدريب 

8/01/2102 

2 Association between lipid profile, body 

mass index, waist circumference and 

urinary tract infection in adult Iraqi 

Arabic female 

مركز الدنا العدلي للبحث و 

 جامعة النهرين/التدريب 

20/01/2102 

2 Publishing research papers   مركز الدنا العدلي للبحث و

 جامعة النهرين/التدريب 

27/01/2102 

8 Bioinformatics  مركز الدنا العدلي للبحث و

 جامعة النهرين/التدريب 

27/01/2102 

مركز الدنا العدلي للبحث و  اصطفاف التواليات 7

 جامعة النهرين/التدريب 

2/00/2102 

مركز الدنا العدلي للبحث و  H-indexعامل هيرش  9

 جامعة النهرين/التدريب 

00/00/2102 

مركز الدنا العدلي للبحث و  تفعيل مشروع تتابع القواعد النتروجينية  01

 جامعة النهرين/التدريب 

07/00/2102 

مركز الدنا العدلي للبحث و  Impact Factorمعامل التاثير  00

 النهرينجامعة /التدريب 

7/02/2102 

02 A buffer Solution a Guide for the Level 

standard 

مركز الدنا العدلي للبحث و 

 جامعة النهرين/التدريب 

02/02/2102 

مركز الدنا العدلي للبحث و   Science Directمنهجية النشر في مجلة  03

 جامعة النهرين/التدريب 

03/0/2102 

02 Analysis of STR ( Short Tandem 

Repeat)  

مركز الدنا العدلي للبحث و 

 جامعة النهرين/التدريب 

2/2/2102 

02 Statistical Interpretation of STR profile  مركز الدنا العدلي للبحث و

 جامعة النهرين/التدريب 

2/2/2102 

العدلي للبحث و  مركز الدنا المعايير الوطنية للمختبر التعليمي الجيد 02

 جامعة النهرين/التدريب 

22/2/2102 

 

  مهام اخرى: 

 

 

 التاريخ رقم الكتاب الجهة التكليف ت

وفق االمر   مسؤول شعبة تتابع القواعد النتروجينية  0

الجامعي ذي 

العدد 

في  3/0/02200

02/9/4002 

 2/2/4002للفترة من 

 4002/ 0/9الى 

 0/9/4002    رئيس قسم التدريب والتطوير 4

الدنا العدلي للبحث تكليف بمهام مدير  3

 والتدريب 
  4/2/4002 3/0/2322 رئاسة الجامعة 
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  الخبرات ذات الصلة 

 

 


