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AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED) بحث منشور في مجلة

HISTOLOGICAL AND FLUORESCENT MICROSCOPE )بعنوان (SCIENCES
STUDIES FOR EVALUATION OF CARBON ACCUMULATION IN SPLEEN

( OF BIRDS WITHIN POLLUTED AREAS (ANAS PLATYRHYNCHOS
INDIAN LOURNAL OF FORENSIC MEDICINE &) بحث منشور في مجلة

HISTOLOGICAL AND FLUORESCENT) بعنوان (TOXICOLOGY
MICROSCOPE STUDIES FOR EVALUATION OF CARBON

ACCUMULATION IN LYMPHATIC TISSUES IN BIRDS WITHIN POLLUTED
(AREAS

STUDY OF بعنوان SYSTEMATIC REVIEW PHARMACY بحث منشور في مجلة

KIDNEY PARAMETERS FOR PATIENTS WITH HEMOPHILIA AND VON
WILL BRAND PATIENTS INFECTED WITH HEPATITIS B AND C

مشاركة بحث في المؤتمر الدولي االول للتخصصات الصحية والطبية المنعقد في الجامعة

مشاركة حضور في المؤتمر العلمي الثاني والدولي االول للبحوث التطبيقية وبراءات
االختراع

مشاركة حضور في المؤتمر الدولي العلمي الثالث الذي عقدته كلية المصطفى الجامعة
وكلية  الكوت الجامعة وكلية النسور الجامعة ورابطة وادي الرافدين

مشاركة حضور في  المؤتمر الدولي االول المنعقد الكترونيا في جامعة واسط
مشاركة حضور في مؤتمر جامعة القادسية االول المنعقد الكترونيا

       التقنية الوسطى/المعهد التقني /الكوت 

         المنعقد في الكلية التقنية الوسطى/بغداد 

البحوث المنشورة والمؤتمرات

الخبرات والمهام االدارية
محاضرة في جامعة واسط كلية التربية لمدة سنة لمادة

Histological technique التقنيات النسيجية

تدريسية في كلية الكوت الجامعة لمدة سنة لمادة االمراض
Histology و مادة االنسجة Histopathology النسيجية
عملت سابقا في مذخر ادوية الكنز في محافظة واسط

عضو في لجنة االنقاذ واالسعاف

عضو في لجنة االرشاد التربوي

عضو في اللجنة االمتحانية الفرعية

عضو في منظمة بدن االكاديمية

عضو في منظمة اريد االكاديمية

حاصلة عىل وسام الباحث المبادر
 

المؤهالت العلمية
التحصيل الدراسي: ماجستير

االختصاص العام: علوم حيوان

االختصاص الدقيق: انسجة حيوانية

اسم الجامعة والكلية: جامعة واسط\ كلية العلوم\ قسم علوم حياة
سنة التخرج للماجستير: 2017 - 2018

المعدل للماجستير: 83
التسلسل للماجستير: الثانية
اللقب العلمي: مدرس مساعد

Human anatomy and physiology شهادة اخرى:شهادة دبلوم في

المعلومات الشخصية

االسم: رفل فراس جابر عاصي العقابي
الجنسية: عراقية

محل و تاريخ الميالد: الكوت – 16 \ 9 \ 1993
الحالة االجتماعية: عزباء

عدد االوالد: ال يوجد
الجنس: انثى

شهادة اجتياز دورة طرائق التدريس الحديثة التي عقدت في مركز التعليم المستمر في
جامعة

شهادة اجتياز دورة سالمة اللغة العربية المنعقدة في مركز التعليم المستمر في جامعة
واسط.

شهادة اجتياز دورة كفاءة الحاسوب المنعقدة في مركز الحاسوب والمعلومات في كلية
الكوت

شهادة اجتياز اختبار صالحية التدريس في جامعة واسط.
شهادة اجتياز اختبار صالحية التدريس في كلية الكوت الجامعة.

.MQS ISO 9001:2015 شهادة اجتياز دورة
GOOD LABORATORY PRACTICE GLP BASED شهادة اجتياز دورة

.ACCORDING TO CRITERIA OF OECD ON TESTING AND CALIBRATION
QMS FOR ACCREDITATION OF LABORATORY BASED ON شهادة اجتياز دورة

.ISO 17025
DOCUMENTATION OF QUALITY MANUAL AND شهادة اجتياز دورة

.PROCEDURES BASED ON ISO 9001 & ISO 10013
شهادة اجتياز ورشة عمل تصنيف جودة المختبرات التعليمي GLP التخصصي.

شهادة حضور الندوة العلمية بعنوان الدراسات الجزيئية الحديثة في مجال السرطان.
شهادة مشاركة في ورشة عمل بعنوان تعليمات الترقيات العلمية 167 لسنة 2017

والمجالت

LEISHMANIASIS: TREATMENT AND شهادة حضور ورشة عمل بعنوان
VACCINATION

شهادة مشاركة في ورشة عمل بعنوان تعليمات الترقيات الجديدة ومعرفة المجالت
الرصينة

شهادة مشاركة في ورشة عمل بعنوان التصنيف الوطني للجامعات والكليات االهلية
الجامعة.

       واسط.

       الجامعة.

      المعتمدة وغير المعتمدة.

      والوهمية.
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ICU شهادة اجتياز كورس تدريب من جامعة هارفرد للطب المنعقدة الكترونيا بعنوان
MANAGEMENT OF COVID-19

شهادة اجتياز كورس تدريب من جامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية المنعقدة الكترونيا
LET'S BREAK THE CHAIN OF COVID-19 INFECTION بعنوان

شهادة اجتياز كورس تدريب من جامعة هارفرد للطب المنعقدة الكترونيا بعنوان
IMMUNOLOGICAL TESTING DURING COVID-19

شهادة اجتياز كورس تدريب من جامعة هارفرد للطب المنعقدة الكترونيا بعنوان
PREGNANCY AND BREASTFEEDING DURING COVID-19

شهادة اجتياز  كورس تدريب من جامعة هارفرد للطب المنعقدة الكترونيا بعنوان
CORONAVIRUS 2019

شهادة اجتياز
AN المنعقدة الكترونيا بعنوان  ST. GEORGE UNIVERSITY كورس تدريب من جامعة  

EXAMINATION OF  CORONAVIRUS COVID-19
LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL شهادة اجتياز دورة تدريب من

MEDICINE AND UK PUBLIC HEALTH  RAPID SUPPORT TEAM  المنعقدة
COVID-19: TACKLING  THE NOVEL CORONAVIRUS الكترونيا بعنوان

شهادة اجتياز  دورة تدريب من منظمة الصحة العالمية WHO  المنعقدة الكترونيا بعنوان
تعجيل التقدم نحو اهداف التنمية المستدامة المرتبطة  بالصحة

GENE شهادة مشاركة في  الورشة العلمية االلكترونية المنعقدة الكترونيا بعنوان
EXPRESSION DATA  ANALYSIS

شهادة مشاركة في  الورشة العلمية المنعقدة الكترونيا بعنوان التوقيتات الزمنية العادة
التدريب

شهادة مشاركة في  الورشة العلمية المنعقدة الكترونيا بعنوان المناعة النفسية في ضل وباء
كورونا

شهادة مشاركة في  الورشة التدريبية التي اقامها الفريق الوزاري الكترونيا والتي بعنوان
USING MICROSOFT  TEAMS TO  TEACH UNIVERSITY COURSES  ONLINE

THE STRESS شهادة مشاركة في  الورشة العلمية التي انعقدت الكترونيا في الهند وبعنوان
MANAGEMENT  DURING LOCKDOWN PERIOD OF COVID-19

INTRODUCTION شهادة مشاركة في  الورشة العلمية المنعقدة الكترونيا والتي بعنوان
TO THE  MICRO-CONTROLLERS AND ARDUINO

LIVERPOOL JOHN شهادة مشاركة  الورشة التدريبية التي اقيمت الكترونيا بالتعاون مع
HOW TO GET PUBLISHED IN  HIGH-IMPACT والتي بعنوان  MOORES UNIVERSITY  

JOURNALS
LUND UNIVERSITY شهادة مشاركة في الورشة التدريبية التي اقيمت الكترونيا بالتعاون مع

(CORONAVIRUS(COVID-19 والتي بعنوان FACULTY OF MEDICINE-SWEDEN  
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رقم الهاتف: 07740336924
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