
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واثق نعيم علوان محل الزاملي

 2018مسؤول شعبة الجودة في كلية الكوت الجامعة •

 2019مسؤول البحث والتطوير•

 قسم تقنيات المختبرات الطبيةل  مقرر•

 الجامعةفي كلية الكوت لجنة ادارة المختبرات •

 .في كلية الكوت الجامعة المركزيةعضو في اللجنة االمتحانية •

 

 

 التحصيل الدراسي: ماجستير

 االختصاص : احياء مجهرية

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد اسم الجامعة :   

30/11/2013سنة التخرج للماجستير:   

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

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

 .المنعقدة في مركز الحاسوب والمعلومات في كلية الكوت الجامعةشهادة اجتياز دورة كفاءة الحاسوب •

التي اقامتها وزارة التعليم  IRAQ E-LEARNING PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM شهادة اجتياز دورة•

 .. العالمية IREX العالم والبحث العلمي بالتعاون مع منظمة

 ICU management of COVID-19 المنعقدة الكترونيا بعنوانشهادة اجتياز كورس تدريب من جامعة هارفرد للطب •

 Immunological testing during COVID-19 شهادة اجتياز كورس تدريب من جامعة هارفرد للطب المنعقدة الكترونيا بعنوان•

 Pregnancy and breastfeeding during شهادة اجتياز كورس تدريب من جامعة هارفرد للطب المنعقدة الكترونيا بعنوان•

COVID-19 

-An examination of coronavirus COVID المنعقدة الكترونيا بعنوان  St. George university كورس تدريب من جامعة•

19 

تنمية المستدامة المنعقدة الكترونيا بعنوان تعجيل التقدم نحو اهداف ال WHO شهادة اجتياز دورة تدريب من منظمة الصحة العالمية•

 المرتبطة بالصحة

 London school of hygiene and tropical medicine and UK public health rapid شهادة اجتياز دورة تدريب من•

07808915549 

Wathiq.naeem@alkutcollege.edu.iq 
 

 ذكر

7/4/1985 

 متزوج

 واسط/كوت

 واسط-العراق 

 العربية

• CLINICAL COMPLICATIONS FOR CANINE 

PRVOVIRUS INFECTION IN PUPPIES 

 

• SEROSURVEY AND ENZYMATIC 

EVALUATION OF CANINE HEPATITIS B IN 

HERDING DOGS 

• “Knowledge, awareness and attitude of an Iraqi 

college undergraduate students towards patient 

safety” 

•  Acid and base (book)(ISBN) 

 

 عراقي

 مدقق داخلي•
 ي صحيفة الجامعي محرر ف•
 عضو هيئة تحرير في مجلة كلية الكوت•
  األقسامالستحداث  تأسيس مشارك في•

 في كلية الكوت الجامعةالطبية 
الصيدلة ,طب االسنان ,التمريض )
 (الطبية  األجهزة,

• 
 

 اللغة االنكليزية



 

• Certificate of passing the Modern Teaching Methods Course, which was held at the Continuing Education 
Center at Wasit University. 

• Certificate of passing the Arabic language safety course held at the Continuing Education Center at Wasit 
University. 

• Certificate of passing the Computer Proficiency Course held at the Computer and Information Center at Al Kut 
University College. 

• Certificate of passing the IRAQ E-LEARNING PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM, which was set up by the 
Ministry of World Education and Scientific Research in cooperation with the international organization IREX.. 

CLINICAL COMPLICATIONS FOR CANINE PRVOVIRUS INFECTION 

IN PUPPIES 

SEROSURVEY AND ENZYMATIC EVALUATION OF CANINE 

HEPATITIS B IN HERDING DOGS 

“Knowledge, awareness and attitude of an Iraqi college undergraduate 

students towards patient safety” 

 Acid and base (book)(ISBN) 

 

• The ability to work on Microsoft programs 
such as (Word, Excel, PowerPoint and Access). 

• 

English Language 

 

07806420428 

ehab.majeed@alkutcollege.ed
u.iq 

Wathiq Naeem Alwan ALzamilii 

• Work on Microsoft programs such as (Word, Excel, PowerPoint and Access). 

• Lecturer at Al-Kut University College, Department of Medical Laboratory Technologies 

• In charge of e-learning for the Department of Medical Laboratory Technologies at Al-
Kut University College. 

• Member of the Examination Sub-Committee at Al-Kut University College. 

Male 

Master's 

microbiology 

University name: baghdad University,  

Master's graduation year: 11/30/2013 

9/2/1992  

Unmarried 

wasit/kut/hay alzahara 

iraq 

Arabic Language 


