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Europass 
автобиография  

 

  

Лична информация  

Фамилия(и) / Собствено име(на)  Хамуде Зора  

Адрес(и) Здраве 2, 1431 София (България) 

Мобилен 02/9172735  

E-mail zorahammoudeh@yahoo.com 

Националност българин  

Дата на раждане 27 Април 1983 

Пол Жена  
  

Предпочитана длъжност / 
Сфера на работа 

Биотехнолог, Биолог/ в Лаборатория по молекулярна генетика 

  

Професионален опит  
  

   

Заемана длъжност или позиция Биолог в Катедра „Медицинска генетика“ на МФ, Медицински Университет София 

Основни дейности и отговорности Диагностика на тромбофилия и други генетични болести. Изследване на EGFR онкогена чрез 
полимеразна верижна реакция (PCR) на Rotor-Gene Q апарат и други технологии 

Име и адрес на работодателя Проф. д-р Драга Тончева 
София (България) 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Биолог, биотехнолог, молекулярен биолог 

  

Образование и обучение  
  

Дати 2007 - 2009  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистратура 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Генно и клетъчно инжинерство / Дипломната работа е изработена в Катедра по медицинска 
генетика, Медицински Факултет – Софиа, Медицински Университет, и темата е 
Високорезолютивен Геномен Скрининг при деца с Вродени Малформации. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 
София (България) 

Ниво по националната или 
международна класификация 

Висше образование 

  

Дати 2002 - 2006  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Бакалавър 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Биотехнология 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Хашемитски Университет 
Зарка (Йордания) 

Ниво по националната или 
международна класификация 

Висше образование 



Страница 2 / 2 - Автобиография на  
Хамуде Зора  

За повече информация http://europass.cedefop.europa.eu 
© Европейски съюз, 2002-2010 24082010 

 

  

Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин (и) език (езици) български и арабски 
  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценка  Разбиране Говорене Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

английски  
C2  

Свободно ниво 
на владеене  

C2  
Свободно ниво 

на владеене  
C2  

Свободно ниво 
на владеене  

C2  
Свободно ниво 

на владеене  
C2  

Свободно ниво 
на владеене  

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици  

  

Социални умения и компетенции работя добре в екип; 

лесно се адаптирам в международна среда, благодарение на обучението ми в чужбина 
  

Технически умения и компетенции Ефективно управление на техниката в лабораторията тъй като съм работила дипломната си 
работа в лабораторията на медицинска генетика в Медицински Университет, работила съм с 
Array CGH техниката (сравнителна геномна хибридизция върху микрочипове); микробиологични 
техники; биохимични техники; изолиране на ДНК; ДНК амплификация рестрикция и агарозна 
електрофореза; ДНК секвениране; работа с PCR на Rotor-Gene Q 

  

Компютърни умения и компетенции Добро владеене на Microsoft Office и други компютърни умения 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/bg

