سيرة ذاتية
االسم الرباعي واللقب
اسم االم الرباعي واللقب
الجنس
الجنسية
قسم
فرع /شعبة
اختصاص عام
اختصاص دقيق
لقب علمي
تاريخ الحصول عليه يوم شهر سنة
اعلى شهادة
صنف الشهادة
تاريخ الحصول عليها يوم /شهر /سنة
دولة مانحة العلى شهادة
جامعة مانحة العلى شهادة
الكلية المانحة للشهادة
تاريخ التولد يوم/شهر/سنة
تاريخ اول تعيين يوم/شهر /سنة
تاريخ انتقال لوزارة التعليم للمنقولين من
وزارات اخرى فقط يوم/شهر/سنة
تاريخ اعادة التعيين يوم يوم/شهر /سنة
لتغيرات يستعان يالتصنيف في ورقة
التغييرات
الشهادة المطلوبة الكمال الدراسة
تذكر الدولة/للدراسة كالعراق مثال اوتفرغ
بحثي او دورة خارج العراق/
وتذكر الدائرة للنقل والتنسيب
رقم االمر الجامعي الخاص بالتغيير
تاريخ االمر يوم/شهر/سنة
صنف الموظف( :تدريسي /فني /اداري/
خدمات)
درجة وظيفية يذكر الرقم فقط(ع أ ،ع ب،
 )8 ،8 ، 1 ،6 ،5 ،4 ، 2، 3 ،1مرحلة
يذكر رقم المرحلة فقط (،5 ،4 ،2 ،3 ،1
)11 ،11 ،8 ،8 ،1 ،6
مرحلة يذكر رقم المرحلة فقط (،2 ،3 ،1
)11 ،11 ،8 ،8 ،1 ،6 ،5 ،4
المنصب
تاريخ المباشرة بالمنصب
يوم /شهر /سنة
رقم الهاتف
البريد االلكتروني
الحالة االجتماعية
االجازات الطويلة ( اكثر من  6اشهر )
خالل سنة 3114
رقم االمر الجامعي



دمحم مهدي عبد المحسن نصيف الزبيدي
اوامر شكر رحيم الدليمي
ذكر
عراقي
التدريب والتطوير
مقرر القسم
هندسة وراثية وتقنيات احيائية
هندسة وراثية وتقنيات احيائية
مدرس مساعد
3112/5/8
ماجستير
3116/6/11
العراق
بغداد
معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية
1881/1/3
3112/5/8
/
/
/
دكتوراة
العراق

تدريسي
6/6

6
مقرر القسم
3116/4/1
11111848415
Molecular_fdna@yahoo.com
متزوج
/
/

الشهادات الدراسية
بكالوريوس علوم الحياة واالحياء المجهرية /جامعة ديالى 7002-7002
ماجستير هندسة وراثية وتقنيات احيائية /جامعة بغداد 7027-7022

1



ت
1
3
2
4
5

الخبرات التدريسية

مكان التدريس
المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات
المساعدة على االنجاب
المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات
المساعدة على االنجاب
كلية التقنيات االحيائية
معهد الهندسة الوراثية والتقنيات
االحيائية
معهد الهندسة الوراثية والتقنيات
االحيائية
كلية التقنيات االحيائية (مادة dna
typing



تاريخ امر
3115/4/6

السنة الدراسية
3115/3114

العدد
561

3115/2/21

3114/3112

518

اسم المادة
الجزء العملي لمادة الوراثة البايولوجية لطبلة الدبلوم العالي ( )2ساعات
اسبوعيا
الجزء العملي لمادة الوراثة البايولوجية لطبلة الدبلوم العالي()6ساعات

3115/4/1
3114/13/4

3115/3114
3114

615
3184

اليولوجي الجزيئي ()6ساعات
6ساعات اسبوعيا

3115/8/1

3116/3115

3116-3-31

3116-5-1

2158
11/33
521

 6ساعات اسبوعيا

المشاركة في اللجان الدائمة :

ت

اسم اللجنة

1
2
3

لجنة النظراء في ضمان الجودة (دائمية)
لجنة تحضيرية للدورات والمؤتمرات


ت
1

لجنة مشتريات

2
3
4
0

لجنة شطب مواد المستهلكة
لجنة جرد االجهزة المختبرية
لجنة استقبال
لجنة توثيق االنشطة

6

لجنة مشتريات

0

لجنة مشتريات مؤقتة

ت
1
2
3
4
0

رقم الكتاب و تاريخ
اصداره
 037في 3115/4/11
 760في 3115/11/38

الجهة الصادر منها
مركز الدنا العدلي
مركز الدنا العدلي

المشاركة في اللجان المؤقتة :
اسم اللجنة



 6ساعات اسبوعيا

رقم الكتاب و تاريخ
اصداره
12581/1/2
في3115/8/15
 077في 3115/8/18
 990في 3115/13/33
 969في 3114/11/36
 273في
2714/4/22
 2585/1/2في
3114/2/3
 36في 3116/1/12

الجهة الصادر منها
مركز الدنا العدلي
مركز الدنا العدلي
مركز الدنا العدلي
مركز الدنا العدلي
مركز الدنا العدلي
مركز الدنا العدلي
مركز الدنا العدلي

كتب الشكر والتقديرالممنوحة :
الجهة المانحة
كلية التقنيات الحيوية التطبيقية /شعبة الموارد
البشرية
شكر وتقدير رئيس الجامعة امر جامعي
(يمنح منتسبي جامعتنا كافة قدما لمدة شهر
رئاسة الجامعة
تثمين جهود بحث ديالى /رئاسة الجامعة
شكر وتقدير (رئيس الجامعة
3

رقم الكتاب
2267

تاريخ اصداره
2710-12-26

11114/1/2

3114/8/6

118/1/2
18881/6
16441/1/2

3114/1/18
3114/13/11
3112/13/18

6
0
7

شكر وتقدير كلية الهندسة
مدير مركز الدنا العدلي
مدير مركز الدنا العدلي


ت
1
2
3
4

3141
11
دن81/

3112/1/3
3116/1/21
3116/3/2

المشاركة في المؤتمرات :
مكان اقامته
كلية التقنيات االحيائية
/جامعة النهرين
كلية التقنيات /جامعة
النهرين
كلية العلوم+مركز الدنا
العدلي
جامعة النهرين /مركز
التقانة االحيائية
قسم هندسة الشبكات –
كلية هندسة المعلومات

اسم المؤتمر
علوم الحياة مواجهة التحديات وتعزيز التطور
في العراق
البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا نواة التقدم
ورقي
تطبيقات الضوء في مجال العلوم واالدلة
الجنائية
الجنس الثالث –االسباب والمعالجات
شبكات التواصل االجتماعي ودورها بالمجتمع
االكاديمي وحياة الطالب


التاريخ
2710/17/7-6
2710/12/10-16
2716-1-10
2710/0/0
2716/3/0

المشاركة في الدورات :

ت
1

اسم الدورة
تكثير الحامض النووي باستخدام تقنية pcr
وتكثير الحامض النووي الكمي باستخدام
تقنية real time

الجهة المانحة
جامعة النهرين /مركز الدنا
العدلي

التاريخ
10-13/9/2710

2

Principles of DNA Sequencing

3

تحليلالت مرضية

جامعة النهرين /مركز الدنا
العدلي
وزارة التعليم /كلية التقنيات
الصحية والطبية

2710/12/-24-27

ت
1

اسم الندوة
دور االعالم في نشر ثقافة الحفاظ على
مسرح الجريمة
السالمة واالمن الحيوي في التقنيات االحيائية
نظام المخازن الكيميائي



2
3

توظيف التقينات االحيائية الجزيئية في تحديد
االمراض الوراثية في االجنة
المعلوماتية الحياتية واهميتها في تطوير
االبحاث البايولوجية والطبية
دور البصمة الوراثية في اثبات النسب

 2779-3-29الى -4-29
2779

المشاركة في الندوات :
مكان اقامتها
جامعة النهرين /مركز الدنا
العدلي
جامعة النهرين /كلية التقنيات
جامعة النهرين /كلية العلوم
/قسم الكيمياء
جامعة النهرين
/مركزالتقنيات االحيائية
جامعة بغداد/معهد الهندسة
الوراثية والتقنيات االحيائية
جامعة النهرين /مركز الدنا
2

التاريخ
2710-12-10
2714/0/12-11
)2710/4/21(1462
2716/3/7
2716/3/27
2716/4/27

واالثار المترتبة علية

ت
1
2
3

العدلي
المشاركة في ورش العمل :
مكان اقامتها
جامعة النهرين/مركز
التقنيات االحيائية
جامعة الهرين /مركز
الدنا العدلي
جامعة النهرين  /كلية
التقنيات

اسم الورشة
Chemical safety and security
training
Work shop in foundation topics on
forensic
Polymerase chain reaction training
workshop

4

التاريخ
3115/13/35-31
3114/5/8-5
3113/11/11-8

: لبحوث المنشورة

اسماء الباحثين

سلوى العوادي
دمحم مهدي+
ضحى سالم+
اخرون+

دمحم مهدي
)(مفرد

+ دمحم مهدي
سلوى
دمحم+العواي
عبد الدايم

حيدر كاظم
دمحم مهدي+
هالة+
اخرون+خالد
دمحم مهدي
خيرية جابر+

اسم المجلة

العدد

تاريخ نشرة

عنوان البحث

ت
1

2714/2/21
International
Journal of
Biological &
Pharmaceutica
l Res

5(3): 131135.

GENETIC
VARIATION OF 15
AUTOSOMAL
SHORT TANDEM
REPEAT (STR)
LOCI IN THE
DIYALA- IRAQI
POPULATION
2

European
Journal of
Biomedical
AND
Pharmaceutica
l sciences

Volume 2,
Issue 1, 99106.

06/12/201
4

THE INCIDENCE
OF BREAST
CANCER IN IRAQ
POPULATION
(2000 -2010)

International
Journal of
Development
Research

Vol. 4,
Issue, 1, pp.
153-156

January,
2014

المجلة العراقية
)للعلوم(بغداد

Vol 56,
No.4A, pp:
2798-2806

/12/10
2710

GENETIC
VARIATION OF 15
AUTOSOMAL
SHORT TANDEM
REPEAT (STR)
LOCI IN SAMPLE
OF PALESTINIAN
POPULATION
RESIDING IN IRAQ
Revealed of A novel
Allele in Wasit –
Iraqi Population

Iraqi journal of
hematology

Vol 4 /no
1/pp 119125

3

2710/1/21

5

Assessment
of
serum ferritin levels
in thalassemia and
nonthalassemia
patients presented
with Anemia

4

0

Mohamme
d Mahdi
alzubaidi

Journal of al
nahrain
universityscience

18(4)pp110
-117

2710-0-6

Internal Validation
Guide of the
AmpF_STR
Identifiler PCR by
Using Quantifiler™
Y Human Male
DNA Quantification
for Use Forensic
Laboratories

6

دمحم
نورية+مهدي
علي

المجلة العراقية
للتقانات الحياتية

241- 227
:(2) 10

2711

0

مجيد+ الشيماء
ارشيد سباح
عبد الكريم+
دمحم+القزاز
مهدي

Journal of al
nahrain
universityscience

قيد النشر

2710

DETERMINATIO
N OF PLASMIDS
ROLE IN
BACTERIOCIN
PRODUCTION
FROM
PATHOGENIC
KLEBSIELLA.
Development
and
validation of real
time
PCR
for
diagnosis
of
methicillin resistance
toxigenic
Staphylococcus
aureus

دمحم مهدي

IRAQI
JOURNAL
OF
MEDICAL
SCIENCES

109-103
(2)13

2710

Association between
Asn142Asp Genetic
Polymorphism of
GSTO2
and Susceptibility
to Bladder Cancer

9

دمحم مهدي
واخرون

International
Journal of
Advanced
Research in
Computer
Engineering
& Technology
(IJARCET)

Vol5:3(614619)

2716

1
7
DNA-Profile
Database Building
Using STR DNA
Marker For Diyala
Province Population

6

7

المشاركة في الحلقات النقاشية



عنوان المحاضرة
The effect of different
hair dyes on DNA
genetic analyses

الحاضرين
اعضاء الهيئة
التدرسية

التاريخ
اسم المحاضر
7022/9/72 م هالة خالد ابراهيم.م

Interpretaction study
from a mixed sample
of Identifiler 16 STR
markers

اعضاء الهيئة
التدرسية

7022/9/72

م دمحم مهدي عبد.م
المحسن

7022/9/79

م ضحى سالم نعمة.م

7022/20/2

م ابتسام حمود.م
ناصر

7022/20/72

د مجيد ارشيد.م.ا
سباح

2710/11/4

د زهرة الخفاجي.ا

A comparison study of
cryopreservation
seminal fluid between
FTA-card and swab
for multiplex STR
analysis
Detection of PTEN
axon 7 alteration in
colorectal cancer of
Iraqi patient
Bioinformatics - a
definition
اصطفاف التواليات

اعضاء الهيئة
التدرسية

اعضاء الهيئة
التدرسية
طالب دراسات+
عليا معهد
الهندسة الوراثية

1



مهام اخرى :

ت
1
2
3

الجهة

التكليف

التاريخ

رقم الكتاب

الخبرات ذات الصلة جرد االستبيان للكوادر االدارية و القيادات في المؤسسات

الوزارة

االسم

المنصب

العنوان
الوظيفي

الشهادة

التعليم
العالي و
البحث
العلمي

دمحم مهدي
عبد المحسن

مقرر قسم
التدريب
والتطوير /
مركز الدنا
العدلي

مدرس
مساعد

ماجستير

ت

التخصص
الدقيق
للشهادة
هندسة
وراثية و
تقنيات
احيائية

اسم الدورة

سنة
التخرج
3113

عدد
سنوات
الخبرة
4

الجهة المانحة

الخبرة
باستخدام
الحاسوب
2

اسم الدورة
التدريبية
مرفقة في
الجدول
التالي

التاريخ

1

تكثير الحامض النووي باستخدام جامعة النهرين /مركز 10-13/9/2710
تقنية  pcrوتكثير الحامض النووي الدنا العدلي
الكمي باستخدام تقنية real time

2

 Principlesجامعة النهرين /مركز 2710/12/-24-27
of
DNA
الدنا العدلي
Sequencing
النهرين/كلية 2714/0/12-11
السالمة واالمن الحيوي في التقنيات جامعة
التقنيات االحيائية
االحيائية
 Special Course in primerجامعة النهرين /مركز 2714/2/ 6-4

3
4

8

 design in forensic DNAالدنا العدلي
Research & Training Center
from
جامعة النهرين /التعليم 2713/17/1-7
دورة التاهيل التربوي
المستمر

0



8

