
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرشا ابراهيم سلمان يديم العقاب

 2017تدريسية في كليه الكوت الجامعه منذ سنه .1

 محاضر خارجي في المعهد التقني للتحليالت المرضية لمده سنتين .2

 عقد في مختبر الثالسيما المراض الدم .3

 عقد في دائره صحه واسط كأدارية ) بشاهدة البكلوريوس( لمده ثالث سنوات  .4

 العمل في مختبرات تحليليه اهليه لمده اربع سنوات .5

 فرع االحياء المجهرية لفتح مختبر اهلي  حاصله على اجازة من وزاره الصحه في -6 

  

 07726889629 رقم الهاتف

 ra2015ra2016@gmail.com : البريد االلكتروني

 انثى   الجنس

طالبه دكتوراه / سنه بحثيه اخيره / قسم علوم الحياه / علوم حيوان كأختصاص -1

 عام / اما كأختصاص دقيق / فسلجه امراض دم 

/ في علوم الحياه / علوم حيوان  2.16حاصله ع شهاده الماجستير / سنه -2

 كأختصاص عام , اما كأختصاص دقيق / بايوتكنلوجي 

 الحياء العام .حاصله ع شهاده البكلوريوس في علم ا-3

 

 1984/ 9/ 22:   تاريخ التولد

 متزوجه   الحالة االجتماعية

 واسط / قضاء الحي   السكن

 عراقيه  الجنسية

 : العربيه  اللغة االم

  العربيه اللغه في دوره-1

  تدريس طرائقدوره -2

 واسط  جامعه من تدريس صالحيه اختبار شهادة على حاصله-3

 دوره في كيفه استخالص الدنا اون الين -4

 العراق / واسط 

)  الحاسوب على العمل-1

 المايكروسوفت( 

 ايجاد اللغه االكليزيه .1

ايجاد العمل المختبري وتدريب  -2.3

 الطلبه ع االختبارات المختبريه

 

 

العمالقة )) التحليل الجزئي لالنماط الجينية المتغايرة لفايروس الخاليا 

 وعالقتها باالستجابة المناعية في النساء الحوامل .((

 

 

 

 اللغه  العربيه  

 اللغه االنكليزيه 
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Rasha Ibrahim salman  edaym  alekabi  

1. Teaching at al -Kut University College since 2017 

2. External lecturer at the Technical Institute for Pathological Analysis for two years 

3. Contract in Thalassemia Laboratory of Hematology 

4. A contract in the Wasit Health Department as an administrator (with a bachelor’s 
degree) for a period of three years 

5. Work in private analytical laboratories for four years 

  6- I have a permit from the Ministry of Health in the Microbiology branch to open my 
family’s laboratory 

1- PhD student / final research year / department of biology  / animal sciences as a 
general specialty / either as a subspecialty / physiology of blood diseases 

2- I have a master’s degree / year 2016 / in biology / animal sciences as a general 
specialization, but as a specialty / biotechnology 

3- I have a bachelor's degree in general biology. 

1- A course in the Arabic language 

2- Teaching methods course 

3- I have a teaching aptitude test certificate from Wasit University 

4- A course in how to extract DNA online 

Molecular  analysis of the heterogeneous genotypes of CMV and its relationship to the 
immune response in pregnant women. 

1- Working on a computer (Microsoft) 

2. Finding the English language 

3. Finding laboratory work and training 
students on laboratory tests 

1- English language  
2- Arabia  language   

Phone No. : -  07726889629 

Email : a2015ra2016@gmail.com 

Sex  :  femel  

Birthday :- 22/9/1984 

Social status : married 

Residence : wasit / alhayi  

Nationality: Iraqi   

Language:  Arabia  


