سيرة ذاتية
مريم جاسم شهاب احمد الدوري
وفاء عبود حسن الدليمي
انثى
عراقية
الوراثة الجزيئية وبصمة الحامض النووي
/
هندسة وراثية وتقنيات احيائية
هندسة وراثية
مدرس مساعد
6112/3/11
ماجستير

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،
 )2 ،9 ، 2 ،2 ،1 ،1 ، 3، 6 ،1مرحلة
يذكر رقم المرحلة فقط (،1 ،1 ،3 ،6 ،1
)11 ،11 ،2 ،9 ،2 ،2
مرحلة يذكر رقم المرحلة فقط (،3 ،6 ،1
)11 ،11 ،2 ،9 ،2 ،2 ،1 ،1
المنصب

6112/6/11
العراق
جامعة بغداد
معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية
1293/11/62
6112/2/62

تدريسي
1

1
مقررقسم الوراثة الجزيئية وبصمة
الحامض النووي
6112/1/1

تاريخ المباشرة بالمنصب
يوم /شهر /سنة
رقم الهاتف
البريد االلكتروني
الحالة االجتماعية
االجازات الطويلة ( اكثر من  2اشهر )
خالل سنة 6111
رقم االمر الجامعي
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الخبرات التدريسية



المشاركة في اللجان الدائمة :

ت

رقم الكتاب و تاريخ
اصداره

اسم اللجنة

الجهة الصادر منها

0
5
3


المشاركة في اللجان المؤقتة :

ت

اسم اللجنة

0

رقم الكتاب و تاريخ
اصداره
دن 52/في 5002/0/03

لجنة مشتريات

الجهة الصادر منها
مركز الدنا العدلي للبحث و
التدريب

5
3
2

ت
0

الجهة المانحة

2
2


5

رقم الكتاب

مدير عام الدائرة القانونية واالدارية /وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي
رئيس جامعة تكريت
مدير عام الدائرة القانونية واالدارية /وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي
عمادة كلية الهندسة  /جامعة النهرين
رئيس جامعة النهرين

5
3

ت
0

كتب الشكر والتقديرالممنوحة :
تاريخ اصداره

02060

5000/2/5

00970/02/7
33302

5000/9/00
5000/05/09

ه 5720/

5003/7/05

11221/1/3

6111/9/2

المشاركة في المؤتمرات :
مكان اقامته

اسم المؤتمر
بالبحث العلمي الرصين والتعليم الطبي الحديث
نرتقي بالخدمات الصحية والعالجية
In scientific research we will proceed to
save the community

التاريخ

طب الكندي

5002/3/3-5

المعهد العالي لتشخيص
العقم والتقنيات المساعدة
على االنجاب

5002/3/53-55

3

ت
0

المشاركة في الدورات :
اسم الدورة

دورة للغة االنكليزية

الجهة المانحة
قسم التعليم المستمر وتقنيات
المعلومات /جامعة النهرين

6

التاريخ
5000/00/55

5

دورة طرائق تدريس

5002/2/05

قسم التعليم المستمر وتقنيات
المعلومات /جامعة النهرين

3


ت
0
5
3

المشاركة في الندوات :
اسم الندوة

التاريخ

مكان اقامتها

دور االعالم في نشر ثقافة الحفاظ على مسرح الجريمة

مركز الدنا العدلي للبحث و التدريب

شبكات التواصل االجتماعي ودورها بالمجتمع االكاديمي
وحياة الطالب
توظيف التقينات االحيائية الجزيئية في تحديد االمراض
الوراثية في االجنة
تطبيقات التقنيات االحيائية في تطوير القطاع الزراعي

قسم هندسة الشبكات –كلية هندسة
المعلومات
جامعة النهرين /مركزالتقنيات
االحيائية
جامعة النهرين /مركزالتقنيات
االحيائية


ت
0

5002/05/02
5002/3/7
5002/3/6
5002/5/59

المشاركة في ورش العمل :
مكان اقامتها

اسم الورشة
تطبيقات الضوء في مجال العلوم واالدلة الجنائية

التاريخ
5002/0/07

مركز الدنا العدلي للبحث و
التدريب

5
3

ت
0

5

البحوث المنشورة :

عنوان البحث
The association of
interleukin-6 gene
polymorphism at
-174G>C SNP in Iraqi
patients with type 2
diabetes mellitus
genetic variation of 15
autosomal short tandem
repeat (STR) loci in the
diayala – Iraqi
population


ت

جهة النشر
Elixir physiology and anatomy

international journal of biological
and pharmaceutical research

نوع البحث

رقم التصنيف المعياري الدولي

genetics

forensic

البحوث المقبولة للنشر :
اسم المجلة

عنوان البحث

0
5
3

ت
0
5

المشاركة في الحلقات النقاشية
عنوان الحلقة النقاشية
عامل H- index
Publishing research papers

ااسم المحاضر
أ.م.د.عماد عبد الحسين يوسف
أ.م.د .ضياء شامخ زغير

3

التاريخ
5002/00/00
5002/00/56

رقم
التصنيف
المعياري
الدولي

التاريخ
القبول

5002/00/56

 مجيد ارشيد سباح.د.م.أ

bioinformatics

3

5002/05/02

 ضياء شامخ زغير.د.م.أ

A buffer solution a Guide for level
standard

2

5002/0/03
5002/5/5
5002/5/5

 عالء جبار غزاي.د
عبير حازم.د
عامرة.د

science Direct منهجية النشر في
Analysis of STR ( short tandem repeat)
Statistical interpretation of STR profile

2
2
7

: مهام اخرى
التاريخ

رقم الكتاب

الجهة



التكليف

الخبرات ذات الصلة

1

ت
0
5
3


