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   االحيائيةالهندسة الوراثية والتقنيات  مجال فيه وتطويرها يخبرات الدراسالممارسه 
 

 : التحصيل الدراسي
معهد الهندسة الوراثية    \هندسة وراثية وتقنيات  إحيائيةماجستير  : 2014 - 2013الماجستير  

  جامعة بغداد بتقدير جيد  –والتقنيات االحيائية للدراسات العليا 
  جامعة بغداد بتقدير جيد   –تقنيات إحيائيةعلوم بكلوريوس  2004 – 2005  :البكلوريوس 

  
  :الخبرات العلمية

  كمحاضر خارجي بنظام الساعات  2014\ى شهر حزيرانال2014\من شهر شباط عمل 
 جامعة بغداد   –قنيات االحيائية للدراسات العليامعهد الهندسة الوراثية والتفي 
  كمحاضر خارجي بنظام  2017\الى شهر شباط 2016\عمل من شهر تشرين الثاني

 جامعة بغداد   –خوارزمي ةالهندس ةالساعات في قسم الطب الحياتي في كلي
  دجله  ةبكليكمحاضر خارجي  2017\ى شهر ايارال2016\من شهر تشرين الثاني  عمل

 لتدريس مادتي الطفليات وفسلجه امراض دم ةالجامع
  الطبيه التحليالت عمل في مختبرات 
  من البكتريالعينات   DNAاستخدام تقنيات استخالص االحماض النووية  •
 من البكتريالعينات  DNAاستخدام تقنية تشخيص المورثات على الكروموسومات او  •
 الهالماستخدام تقنيات الهجرة الكهربائية عبر  •
  gtfR,gtfS, gtfKفي تحديد للجينات من البكتريالعينات  PCRاستخدام تقنيات  •
 من السائل المنويلعينات   DNAاستخدام تقنيات استخالص االحماض النووية  •
 من السائل المنويلعينات   RNAاستخدام تقنيات استخالص االحماض النووية  •



 GENEفي تحديد  من السائل المنويلعينات    cDNA  conversionةاستخدام تقني •
EXPRATION    للجيناتH19 ,LINE-1 

   في تحديد لعينات السائل المنوي DNA METHELATIONاستخدام تقنيات  •
 لتحديد نمط المثيله  H19 ,LINE-1للجينات 

 DNAلعينات السائل المنوي في تحديد   Q-Real time PCR استخدام •
METHELATION  للجيناتH19 ,LINE-1  

 GENEفي تحديد  لعينات السائل المنوي  RT-real time PCR ماستخدا •
EXPRATION    للجيناتH19 ,LINE-1 

  
  المهارات:

  الشهادة مشاركه في دورةRNA extraction from seminal fluid and 
cDNA conversion  2019\5\14-13 ( مركز الدنا العدلي جامعة النهرين بتاريخمن( 

  الشهادة مشاركه في دورةDNA extraction from seminal fluid    من مركز
 ) 2019\5\22-21 ( الدنا العدلي جامعة النهرين بتاريخ

  شهادة مشاركه في دورةConventional PCR and Primer design  من مركز
  )2019\6\27-29 (جامعة النهرين بتاريخالدنا العدلي 

من مركز التطوير والتعليم  والمكتبة االفتراضية     شهادة مشاركه في دورة طرائق تدريس •
 ) 2017\3\14-2017\2\4بتاريخ ( في الجامعه التكنولوجيا المستمر

المكتب االستشاري لنظم  /من مركز الحاسبة االلكترونية IC3شهادة مشاركه في دوره  •
المعلومات و الحاسبة بمعدل جيد جدا واجتياز االمتحانات الثالثه من مؤسسة سيرتي بورت 
بمعدل جيد و يجيد العمل بنظام مبادئ الكومبيوتر و الورد واالكسل و البوربوينت و تطبيقات 

 )2011\2\24-6للفترة من ( الكيبورد و االنترنت
 من مركز التطوير والتعليم المستمر ITP شهادة مشاركه في امتحان التوفل  •
بتاريخ   Iraq Space Center من  English courseفي شهادة مشاركه  •
3\10\2017 
  حضور المؤتمر العلمي الدولي االول للهندسة الوراثية المقام من قبل معهد الهندسة

 2012-2011سنه  جامعة بغداد –للدراسات العليا  االحيائيةالوراثية والتقنيات 
 للهندسة الوراثية المقام من قبل معهد الهندسة  ثانيحضور في المؤتمر العلمي الدولي ال

 بحثالوالقاء  2015-2014سنه  جامعة بغداد –للدراسات العلياالوراثية والتقنيات االحيائية 
 الموسوم 

Comparison Between Traditional and PCR Analysis for Identification 
of Oral Streptococci with Dental Caries in Iraqi Diabetic Patients 



 للهندسة الوراثية المقام من قبل معهد الهندسة  رابعحضور المؤتمر العلمي الدولي ال
 2018-2019سنه  جامعة بغداد –الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات العليا

 بغداد في  ةفي جامع 23التاهيل والتوضيف رقم  ةعمل شعب ةمشاركه في ورش
13\8\2017 
  د عالء .م.كتاب شكر وتقدير من مساعد رئيس الجامعه للشؤون العلميه أالحصول على

 للبحث الموسوم  2014\6\ 16 بتاريخ كريم محمد
DETECTION OF gtfs GENES WITH DENTAL CARIES IN SOME 
IRAQI DIABETIC PATIENTS.   في المجلة العلمية international Journal 
of Advanced Biological Research (2014) 
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 المراجع:

 جامعة النهرين –كلية التقنيات االحيائيه    \االستاذه الدكتوره سلوى جابر عبدهللا العوادي 
 معهد الهندسة الوراثية والتقنيات  \االستاذه الدكتوره نوريه عبدالحسين علي الخفاجي

 جامعة بغداد  –االحيائية للدراسات العليا 
 معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات العليا  \الدكتوره وئام العاملي– 

  جامعة بغداد


