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 الشهادات الدراسية 

  4002 بغداد جامعة/ طب وجراحة بيطرية بكالوريوس 

  4002/ علم االجنة التطبيقي ماجستير 

 

 ضحى سالم نعمة حسن البطاوي  االسم الرباعي واللقب

 بدرية عبد الحسين علي الخيكاني اسم االم الرباعي واللقب

 انثى الجنس

 عراقية الجنسية

 البصمة الوراثية  قسم

 ------ شعبة/فرع 

 علم االجنة التطبيقي اختصاص عام

 علم االجنة التطبيقي اختصاص دقيق

 مدرس مساعد علميلقب 

 1111-9-11 تاريخ الحصول عليه يوم شهر سنة

 ماجستير اعلى شهادة

  صنف الشهادة

  سنة/شهر /تاريخ الحصول عليها    يوم 

 العراق دولة مانحة العلى شهادة

 جامعة النهرين جامعة مانحة العلى شهادة

 معهد ابحاث االجنة وعالج العقم الكلية المانحة للشهادة

 9/11/1991 سنة/شهر/تاريخ التولد يوم

 1111-9-11 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

/ 

 دكتورا الكمال الدراسةالشهادة المطلوبة 

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، )يذكر الرقم فقطدرجة وظيفية 

مرحلة  (9، 9،  7، 6، 5، 4،  3، 1، 1

، 5، 4، 3، 1، 1)يذكر رقم المرحلة فقط 

6 ،7 ،9 ،9 ،11 ،11) 

6/7 

، 3، 1، 1)مرحلة يذكر رقم المرحلة فقط 

4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،9 ،11 ،11) 
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 -------- المنصب

 تاريخ المباشرة بالمنصب           
 سنة/شهر /يوم  

 -------- 

 17911999911 رقم الهاتف

 Dhuha.salim@yahoo.com البريد االلكتروني

 غير متزوجة الحالة االجتماعية

( اشهر  6اكثر من ) االجازات الطويلة   

 1114خالل سنة 

/ 

 / رقم االمر الجامعي
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 الخبرات التدريسية 

 

 

 

 

  اللجان الدائمة المشاركة في : 

رقم الكتاب و تاريخ  اسم اللجنة ت

 اصداره

 الجهة الصادر منها

 مركز الدنا العدلي 87/11/8112في  768 لجنة تحضيرية للدورات والمؤتمرات 1

   اللجنة االجتماعية 8

 

  قتة ؤاللجان المالمشاركة في: 

رقم الكتاب و تاريخ  اسم اللجنة ت

 اصداره

 الجهة الصادر منها

 قسم ادارة الموارد البشرية 2/3/2015في  3/1/3138 لجنة مشتريات 1

 مركز الدنا العدلي 86/11/8112في  666 لجنة استقبال ندوة افاق التعاون+ لجنة تحضيرية  8

 مركز الدنا العدلي 13/3/8112في  132 ندوة اعتماد البصمة الوراثية/ استقبال  لجنة  3

 مركز الدنا العدلي 2/1/8112في  1 لجنة جرد لموجودات المركز 2

 

 

 الممنوحة التقديرو كتب الشكر: 

 تاريخ اصداره رقم الكتاب الجهة المانحة ت

 19/6/1114 1/11117 شكر وتقدير رئيس الجامعة امر جامعي 1

شكر وتقدير رئيس الجامعة  امر جامعي قدما  8
 لمدة شهر

3/1/719 19/1/1114 

 17/11/1114 6/19997 تثمين جهود بحث ديالى رئيس الجامعة 3

 19/11/1113 3/1/16447 شكر وتقدير رئيس الجامعة 2

 1/7/1113 1741 جامعة النهرين/ شكر وتقدير كلية الهندسة  2

/ وتقدير كلية التقنيات الحيوية التطبيقية شكر  6
 جامعة النهرين

 16/11/1115 1169 /ت ح م 

 18/6/8112 333 شكر وتقدير مدير المركز 8

 31/18/8112 114 شكر وتقدير مدير المركز 7

 

 

 

 اسم المادة العدد السنة الدراسية تاريخ امر مكان التدريس ت

المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات  1
 المساعدة على االنجاب

ساعات ( 3)الدبلوم العالي الجزء العملي لمادة الوراثة البايولوجية لطبلة  561 1114/1115 6/4/1115

 اسبوعيا

المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات  1
 المساعدة على االنجاب

 ساعات(6)الجزء العملي لمادة الوراثة البايولوجية لطبلة الدبلوم العالي 519 1113/1114 31/3/1115

 ساعات(6) االجنة  615 1114/1115 1/4/1115 كلية التقنيات االحيائية  3
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 dnaمادة )كلية التقنيات االحيائية  
typing 

 ساعات اسبوعيا 6 531 1-5-1116 11-1-1116



 

3 
 

  المؤتمرات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامته اسم المؤتمر ت

 18/18/8112-16 جامعة النهرين رقي و نواةالتقدم العليا الدراسات لطلبة العلمي البحث 1

 8112 فندق بابل معهد العقم 8

 8112 جامعة بغداد المؤتمر الدولي االول للعلوم البايولوجية في العراق   3

 

  الدورات المشاركة في: 

 التاريخ الجهة المانحة اسم الدورة ت

1 Special course in primer design  6/8/8112-2 الدنا العدليمركز 

8 Application of real time technique  

 محاضر

  مركز الدنا العدلي

3 Chemical safety and security CRDF  /82/18/8112-81 مركز التقانة االحيائية 

الدورة الرئيسية في تقنييات استخالص المادة  

 (محاضر)الوراثية 

 8113 \6\ 81-16 مركز الدنا العدلي

الدورة الرئيسية في تقنييات استخالص المادة  

 (محاضر)الوراثية 

 8112 \86-88 مركز الدنا العدلي

 

 

 

  الندوات المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامتها اسم الندوة ت

 12/18/8112 مركز الدنا العدلي الجريمة مسرح على الحفاظ نشرثقافة في دوراالعالم 1

العلمي بين المراكز البحثية والموسسات افاق التعاون  8

 الخدمية في مجال الفحص الجنائي

 8112\11\11 مركز الدنا العدلي

 المحاكم في ونفي اثباتا كدليل الوراثية البصمة اعتماد 3

 العراقية

 81/3/8112 مركز الدنا العدلي

 8112-3-18 مركز الدنا العدلي دور مشروع الجينوم البشري في المجال البي الجنائي 

كلية التقنيات الحيوية التطبيقية  افالونزا الطيور 
 جامعة النهرين/ 

18-11-8112 

  ورش العمل المشاركة في: 

 التاريخ مكان اقامتها ورشةاسم ال ت

/ كلية التقنيات االحيائية  السالمة واالمن الحيوي 1

 النهرين

11/2/8112 

8 Foundation topic on forensic  7/2/8112-2 الدنا العدليمركز 

 8116-1-18 مركز الدنا العدلي تطبيقاتالضوءفيمجااللعلومواالدلةالجنائية 3

 16/2/8118-12 مركز الدنا العدلي لنبدابدراسةاالصواللوراثيةللمجتمعالعراقي 

 7/2/8112-2 مركز الدنا العدلي اخالقياتوضوابطالعماللجنائي 

 

  البحوث المنشورة: 

اسم  ت
 التدريسي

بلد  اسم المجلة المنشور بيها البحث  عنوان البحث 
 النشر

سنة 
 النشر 

رقم 
 المجلد

 العدد

سلوى  1

العوادي 
GENETIC 

VARIATION OF 

International Journal 

of Biological & 

 3651 - 0976 (3)5 1114 الهند
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دمحم مهدي +

ضحى سالم +

 اخرون+

15 AUTOSOMAL 

SHORT TANDEM 

REPEAT (STR) 

LOCI IN THE 

DIYALA- IRAQI 

POPULATION 

Pharmaceutical 

Research 

1 BACTERIAL 

ETIOLOGY OF 

ACUTE OTITIS 

MEDIA IN 

BAGHDAD 

WORLD JOURNAL 

OF PHARMACY 

AND 

PHARMACEUTICAL 

SCIENCES 

 175-172166 4 1115 الهند

3 The effect of 

tamoxifen and 

luteinizing hormone 

(LHRH)analogue on 

 estrogen level in 

women with breast 

cancer 

A scientific and 

refereed  Journal 

قبول  1115 العراق 
 نشر

7/54/6911 

 تاريخ 
13/5/1115 

4 CYP2D6  دراسة النمط

 الوراثي

للنساء المصابات بسرطان 

الثدي الالتي يتناولن عقار 

 التاموكسيفين

 \مجلة التربية للعلوم الصرفة

 جامعة ذي قار

قبول  1115 العراق 
 نشر

1/311/44 

 تاريخ 
6/5/1115 

حذامة . د 5
رزوقي حسن 

اسامة .د,
سلمان 

 ,الناصري
 ضحى سالم

 نعمة 

Molecular detection 

 of class Integron 

and pattern of 

antibiotic resistance  

in Pseudomonas 

aeruginasa isolated 

from burn patients 

in Karbala province 

\Iraq 

المؤتمر الدولي االول للعلوم 
 البايولوجية في العراق

  1 1115 العراق
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  الحلقات النقاشية في المشاركة 

 عنوان المحاضرة الحاضرين التاريخ سم المحاضر ا

الهيئة اعضاء  42/9/4002 م هالة خالد ابراهيم.م

 التدرسية

The effect of different 

hair dyes on DNA 

genetic analyses  

 

م دمحم مهدي عبد .م

 المحسن

اعضاء الهيئة  42/9/4002

 التدرسية

Interpretaction study  

from a mixed sample  

of Identifiler 16 STR 

markers 

 

 A comparison study of  49/9/4002 حى سالم نعمةضم .م

cryopreservation 

seminal fluid between 

FTA-card and swab 

for multiplex STR 

analysis 

م ابتسام حمود .م

 ناصر 

اعضاء الهيئة  7/00/4002

 التدرسية

Detection of PTEN 

axon 7 alteration in 

colorectal cancer of 

Iraqi patient 

د مجيد ارشيد .م.ا

 سباح

42/00/4002  Bioinformatics - a 

definition 

 

اعضاء الهيئة  2/11/8112 د زهرة الخفاجي.ا

التدرسية 

طالب دراسات +

عليا معهد 

 الهندسة الوراثية

 اصطفاف التواليات 

 

 عنوان المحاضرة الحاضرين التاريخ سم المحاضر ا

اعضاء الهيئة  42/9/4002 م هالة خالد ابراهيم.م

 التدرسية

The effect of different 

hair dyes on DNA 

genetic analyses  

 

م دمحم مهدي عبد .م

 المحسن

اعضاء الهيئة  42/9/4002

 التدرسية

Interpretaction study  

from a mixed sample  

of Identifiler 16 STR 

markers 
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  مهام اخرى: 

 التاريخ رقم الكتاب الجهة التكليف ت

1     

8     

3     

 

 

  الخبرات ذات الصلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A comparison study of  49/9/4002 حى سالم نعمةضم .م

cryopreservation 

seminal fluid between 

FTA-card and swab 

for multiplex STR 

analysis 

م ابتسام حمود .م

 ناصر 

اعضاء الهيئة  7/00/4002

 التدرسية

Detection of PTEN 

axon 7 alteration in 

colorectal cancer of 

Iraqi patient 

د مجيد ارشيد .م.ا

 سباح

42/00/4002  Bioinformatics - a 

definition 

 

اعضاء الهيئة  2/11/8112 د زهرة الخفاجي.ا

التدرسية 

طالب دراسات +

عليا معهد 

 الهندسة الوراثية

 اصطفاف التواليات 

 


