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ي لمها � مجال ال�حث العل�� والعمل المخت��

�
ات العلم�ة �  ارات والخ��

 RNA )DNA and RNAو  DNAاستخالص ال
extraction(,)ال�لونةCloning(الحقن المجهري , Microinjection  ,

�ــــح االجنة( ���Embryo dissectionة ال�س�ج�ة  ), االخت�ارت ال��م�او�
, الزراعة  Immunohistochemistry,( Western blotالمناع�ة(

� �اTissue cultureال�س�ج�ة(
 CRISPRستخدام تقن�ة  ), التعد�ل الجي��

Cas-9 ة(, اخت�ار المناعELIZA المجاهر �انواعها من ضمنها ), استخدام
  .luorescent MicroscopyFو Confocalمجهر 

  
مج�المه ة ارات ال��  

Microsoft office, Photoshop, Image J, Geneious,  

BioEdit, DNADynamo, GCK, SPSS, and PRISM. 

 

الموسوي منى عبد الرحیم عبد الرضا   

ة الع  لم�ة الس��  
2021 الوال�ات المتحدة االم��ك�ة� عة ارك�ساسجام  

 �
�علم وراثة االعصاب الج���� �

� علم الخل�ة والح�اة الج����
 دكتوراە ��

2010جامعة واسط� �ل�ةالعلوم� العراق  
� فسلجة الحيوان

� وال�حو�� ل � ماجست�� ��
� الما�� لمعالجة  �ذور ن�ات الح�ة السوداء استخدام المستخلص��

ات الجان��ة للعالجال ة ال��م�او� اتتأث��  
0320جامعة واسط� �ل�ةالعلوم� العراق  

 �  ��الور�وس �ايولو��
 

ات و  � تم تدر�سهاالخ��
ال�ورسات ال��  

�  Research Assistant)ك(العمل 
ات �� ا�ت �جامعة ارك�ساسمخت�� � �ل�ة فول��

�� �  االم��ك�ة قسم ال�ايولو��
 ) �   ) 2021-2019وع� مدى س�ت��

� جامعة�س المواد التال�ة در ت
�ل�ة العلوم  � واسط ��    

 عام � � -, للمرحلة االو��ايولو��   2004 -قسم ال�ايولو��

 اح�اء مجه��ة, للمرحلة الثان�ة-  �   2005-قسم ال�ايولو��

 ان�ة ك�م�اء ح�ات�ة, للمرحلة الث-  �   2005-قسم ال�ايولو��

 الثالثة  فسلجة اح�اء مجه��ة, للمرحلة-  �   2007-2006- قسم ال�ايولو��

 ه��ة صناع�ة, للمرحلة الرا�عةاح�اء مج-  �   2007-2006-قسم ال�ايولو��

 للمرحلة الرا�عةعلم الح�ل�ات ,-  �   2007-قسم ال�ايولو��

  ,ة للمرحلة الرا�عوراثة ج����ة-  �   2021-قسم ال�ايولو��

 اء الطب�ة -, للمرحلة الثالثة �ايولوج�ا الخل�ة� �   2021قسم الف��
ا تالمؤتمرات العلم�ة والبوس��  

  �
الدروسوف�ال وعلم الجينات لرا�طة  �حوث لالستون  الواحد و  نويالس المؤتمر العل�� المشاركة ��

� مدينة كولومب�ا  -علماء الجينات االم��ك�ة 
� وال�ة واشنطن االم�� � المقام ��

ك�ة المنعقد بتار�ــــخ  ��
22-4-2020  

  �
الدروسوف�ال وعلم الجينات لرا�طة علماء  �حوث لالستون  نويالس المؤتمر العل�� المشاركة ��

� مدينة  -الجينات االم��ك�ة
� وال�ة  � داالسالمقام ��

- 3- 31-27 �ــــخك�ة المنعقد بتار االم�� تكساس��
2019  

 
 الشهادات والم�افئات الممنوحة  

 )الدورة التدر���ة �
كة  ممن )  Hazardous Waste Trainingشهادة مشاركة �� وحة من ق�ل ��

)BIORAFT 2020-6-�28ك�ة بتار�ــــخ ) �التعاون مع جامعة ارك�ساس االم�  

  الدورة التدر���ة  شهادة مشاركة �
��)Bloodborne Pathogenstraining on (  ,وحة من ق�ل ممن

كة ( ��BIORAFT 2018-6-�18ك�ة بتار�ــــخ ) �التعاون مع جامعة ارك�ساس االم�  

  الدورة التدر���ة شهادة مشاركة �
�� )Compressed Gas Safetytraining on ( ,وحة من  ممن

كة (   2018-6-�18ك�ة بتار�ــــخ ) �التعاون مع جامعة ارك�ساس االم� BIORAFTق�ل ��

  الدورة التدر���ة  شهادة مشاركة �
��) Chemical Hygiene Plan Training( وحة من ق�ل ممن

كة ( ��BIORAFT 2018-6-19 �ك�ة بتار�ــــخ) �التعاون مع جامعة ارك�ساس االم�  

 المؤتموات العلم�ةمنحة مال� �
ممنوحة من ق�ل وحدة شؤون الطل�ة �جامعة  ,ة للمشاركة ��

    2018 -ارك�ساس 

 المؤتموات العلم�ةمنحة مال� �
� �قسم الممنوحة من ق�ل  ,ة للمشاركة �� - �جامعة ارك�ساس ايولو��

2018  

 المؤتموات العلم�ةمنحة مال� �
 Cell and Molecular)  برنامجممنوحة من ق�ل  ,ة للمشاركة ��

Biology) 2018, �جامعة ارك�ساس  

  ) امتحان �
من ق�ل ) ممنوحة Graduate Record Examinations (GRE)شهادة مشاركة ��

  2014- جامعة ارك�ساس

  �
ممنوحة  Michigan Test of English Language Proficiency (MTELP) شهادة مشاركة ��

نك الدو�� للغات هد من ق�ل مع وال�ة   -  ) Spring International Language Center(س��

  2014-ك�ة ارك�ساس االم��

 شهاد �
الذي  )nglish Language and Cultural StudiesE(  (ELAC)كورس اللغة   ة مشاركة ��

ممنوحة من ق�ل  اال�اد���  و  غويللا مستوىع� ال ةعال� وكفاءةمهارة  من ا��ساب الطالب �مكن

نك الدو�� للغات مع �التعاون مع مكتب   ) Spring International Language Center(هد س��

� يلدو الطل�ة ال ��)(GSIE )Graduate School and International Education(   جامعة �
��

 2014-ارك�ساس االم��ك�ة 


