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 الشهادات الدراسية / 

 

     ماجستير تقنيات احيائية

 

 هالة خالد ابراهيم  االسم الرباعي واللقب

 عاتكة خليل مصطفى العنزي اسم االم الرباعي واللقب

 انثى الجنس

 عراقية الجنسية

 البنك الجيني والتتابعات الوراثية قسم

 البنك الجيني شعبة/فرع 

 تقانة احيائية اختصاص عام

 تقانة احيائية اختصاص دقيق

 مدرس مساعد لقب علمي

 8/2/2212 تاريخ الحصول عليه يوم شهر سنة

 ماجستير اعلى شهادة

 علمي  صنف الشهادة

 5/5/2225 سنة/شهر /تاريخ الحصول عليها    يوم 

 العراق دولة مانحة العلى شهادة

 جامعة بغداد جامعة مانحة العلى شهادة

 العلوم الكلية المانحة للشهادة

 22/11/1721 سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

 8/2/2212 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
------- 

 ------- الدراسةالشهادة المطلوبة الكمال 

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

 تدريسي

ع أ، ع ب، )درجة وظيفية يذكر الرقم فقط

مرحلة  (7، 8،  2، 1، 5، 4،  3، 2، 1

، 5، 4، 3، 2، 1)يذكر رقم المرحلة فقط 

1 ،2 ،8 ،7 ،12 ،11) 

 2/خامسة 

، 3، 2، 1)مرحلة يذكر رقم المرحلة فقط 

4 ،5 ،1 ،2 ،8 ،7 ،12 ،11) 

 

 مسؤول شعبة المنصب

 تاريخ المباشرة بالمنصب           
 سنة/شهر /يوم  

 

 22221581212 رقم الهاتف

 Hala_kh76@yahoo.com البريد االلكتروني
 ارملة الحالة االجتماعية

( اشهر  1اكثر من ) االجازات الطويلة   

 2214خالل سنة 

 امومة 
 عدة

  الجامعيرقم االمر 

mailto:Hala_kh76@yahoo.com
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 الخبرات التدريسية  : 

 

 طالب دكتورا  معهد العقم  العملي لمادة الوراثة الجزيئة  -

 دكتورا الطب البيطري العملي الوراثة الجزيئة  طالب  -

  الوراثة ثالثة لمادةتدريس طالب كلية  التقنيات االحيائية مرحلة  -

طالالالالالالالالب البسالالالالالالالالوريوة  كليالالالالالالالة التقا الالالالالالالة االحيائيالالالالالالالة التطبيقيالالالالالالالة  درة العملالالالالالالالي لمالالالالالالالادة  -

 .الوراثة الخلوية 

 

 

  اللجان الدائمة المشاركة في : 

رقم الكتاب و تاريخ   اسم اللجنة ت

 اصداره

 الجهة الصادر منها

 8112-11-82 لجنة ترجمة الكتب 1

268 

 امر اداري

 8112-9-81 لجنة تحضيرية دائمية  8

 629-دن

 امر اداري

 

  قتة ؤاللجان المالمشاركة في: 

رقم الكتاب و تاريخ  اسم اللجنة ت

 اصداره

 الجهة الصادر منها

لجنة االشراف على متطلبات حفل افتتاح   

 وحدة النهرين للدنا العدلي 

3/1/18223 12/9/8111 

 

 

 الممنوحة التقديرو كتب الشسر: 

 

 تاريخ اصداره رقم الكتاب الجهة المانحة ت

كلية التقنيات الحيوية /جامعة النهرين  1

 التطبيقية 

 8862/ت ح م 

 

16-18-8112 

 2/2/8111 3/1/2211 المساعد االداري / رئاسة/ جامعة النهرين  8

 11/1/8118 81/123 مديرة مركز النهرين للدنا العدلي 3

   مدير مركز الدنا العدلي  2

 

 

  المؤتمرات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامته اسم المؤتمر ت

  The first Specialized Scientific for 

Postgraduates Researches   

معهد العالي لتشخيص 

العقم والتقنيات المساعدة 

 على االنجاب 

2-2/11/8112 
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  الدورات المشاركة في: 

 التاريخ الجهة المانحة اسم الدورة ت

المكتبة ./جامعة بغداد  الفهرس العربي الموحد 

 المركزية 

31-2-8112 

دورة اساسية في الحاسوب لترقية موظفي  

 الدولة 

تعليم /جامعة النهرين 

 المستمر 

1-12/3/8111 

تعليم /جامعة النهرين  دورة طرائق التدريس 

 المستمر

8-86/2/8111 

 Forensic training   Unitech international 

 لبنان 

81/3/8111 

 The use of DNA fingerprint in 

the identification of missing 

persons and victims of mass 

fatalities 

مركز التقنيات االحيائية بدعم 

 CRDFمن منظمة 

 االمريكية 

16-81/2/8111 

دورة متقدمة ومكثفة في الجينات الوراثية  

 ائية للنسب ورد االبوة والدراسات االحص

ادارة المختبرات واالدلة 

 الجرمية 

12-81/3/8118 

    

 

 

 

  الندوات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامتها اسم الندوة ت

كلية التقنيات /جامعة النهرين  افالونزا الطيور 

 الحيوية التطبيقية

18-11-8112 

 8112-2-13 العلومكلية /جامعة النهرين  نظام المخازن الكيمياوي  

 

  ورش العمل المشاركة في: 

 

 التاريخ مكان اقامتها اسم الورشة ت

اخالقيات البحث العلمي والبحوث مزدوجة  

 االستخدام وعالقتها باالمن واالمان الحيوي 

مركز بحوث 

 التقنياتاالحيائية 

 2:العدد

2/1/8113 

 Light Application in the Field of 

Science and Criminal Evidences 

 الدنا مركز

/ والتدريب للبحث العدلي

 النهرين جامعة

 

18/1/8116 
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  المشاركة في الحلقات النقاشية 
 

 التاريخ انعقادها مكان   عنوان الحلقة النقاشية ت

/   العلوم كلية /قسم الكيمياء موسم الحلقات النقاشية  *1

 النهرين جامعة

8113-8112 

 للبحث العدلي الدنا مركز Impact factorالتاثير معامل *8

    النهرين جامعة/ والتدريب

2/18/8112 

3* Science direct مجلة في النشر منهجية   

 

 

 للبحث العدلي الدنا مركز

    النهرين جامعة/ والتدريب

13/1/ /8116 

2* A buffer solution a guide for the level 

standard 

 

 للبحث العدلي الدنا مركز

    النهرين جامعة/ والتدريب

16/18/ /8112 

2* Interpretation study from a mixed sample of 

identifiler 16 STR markers 

 

 للبحث العدلي الدنا مركز

    النهرين جامعة/ والتدريب

82 /9 /8112 

6* A comparison study of seminal fluid 

cryopreservation between FTA card and 

cotton swab for multiplex STR analysis 

 

 للبحث العدلي الدنا مركز

    النهرين جامعة/ والتدريب

89 /9 /8112 

8* Detection of PTEN axon 7 alteration in 

colorectal cancer of Iraqi patient 

. 

 للبحث العدلي الدنا مركز

    النهرين جامعة/ والتدريب

8 /11 /8112 

2* Association between lipid profile, body 

mass index, waist circumference and urinary 

tract infection in adult Iraqi Arabic female 

    

 للبحث العدلي الدنا مركز

    النهرين جامعة/ والتدريب

81 /11 /8112 

9* - Publishing research papers 

- bioinformatics 

 

 للبحث العدلي الدنا مركز

    النهرين جامعة/ والتدريب

82 /11 /8112 

11* h- index للبحث العدلي الدنا مركز هيرش عامل 

    النهرين جامعة/ والتدريب

  11/11  /8112 

 للبحث العدلي الدنا مركز التواليات اصطفاف *11

    النهرين جامعة/ والتدريب

  2/11  /8112 

 للبحث العدلي الدنا مركز النتروجينية القواعد تتابع مشروع تفعيل *18

    النهرين جامعة/ والتدريب

  12/11  /8112 

 للبحث العدلي الدنا ركزم تسجيل البيانات *13

    النهرين جامعة/ والتدريب

  82/18  /8112 

12* Statistical method in biology للبحث العدلي الدنا مركز 

    النهرين جامعة/ والتدريب

18/3 /8116 

12* Statistical interpretation of STR profile    للبحث العدلي الدنا مركز 

    النهرين جامعة/ والتدريب

89/3 /8116 

16* Analysis of STR (short tendom repeat)  للبحث العدلي الدنا مركز 

    النهرين جامعة/ والتدريب

89/3 /8116 

18* The effect of different hair dyes on DNA 

genetic analysis 

 للبحث العدلي الدنا مركز

    النهرين جامعة/ والتدريب

82/9/8112 

 للبحث العدلي الدنا مركز الجيد التعليمي للمختبر الوطنية المعايير  *12

    النهرين جامعة/ والتدريب

82/8/8116 
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  البحوث المنشورة: 

 

نوع  جهة النشر عنوان البحث ت

 البحث

رقم 

التصنيف 

المعياري 

 الدولي

1   1-"DISTRIBUTION OF 

HLA-DQB1 ALLELES IN 

A SAMPLE OF IRAQI 

PULMONARY 

TUBERCULOSIS  

PATIENTS"                   

Vol. 6, Issue, 09, pp.8331 - 

8331-8334, September, 

2014 

 

International Journal of 

Current Research 

 6.886 

8 2"-Gene Polymorphism of 

Tumor Necrosis Factor-

Alpha in a Sample of Iraqi  

Pulmonary Tuberculosis 

Patients"  

Vol.4, No.27, 2014  

 

Journa of Biology 

,Agriculture and 

Healthcare 

 

  

3 3- REVEALED   OF A 

NOVAL ALLELE  IN 

WASIT – IRAQI 

POPULATION 

, 2015, Vol 56, No.4A, pp: 

2798-2806  

Iraqi Journal of 

Science, 

  

 

 البحوث المقبولة للنشر : 

 

رقم التصنيف المعياري  اسم المجلة عنوان البحث ت

 الدولي

 التاريخ القبول

1 Comparison between Two 

Different DNA Extraction 

Techniques  Taken from 

Buccal Swabs  

Suitable for Genetic 

Analyzer  
 

   مجلة علوم النهرين

 



 

1 
 

  الحلقات النقاشية في المشاركة 

  

 

  مهام اخرى: 

 ال يوجد

 

  الخبرات ذات الصلة 

 

 

 

 

 

 

 


