
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019-2015. محاضرة خارجية في جامعة واسظ 

 . شهادات طرائق التذريس، اللغة العربية، صالحية التذريس2

 IC3. شهادة التىفل و3

 . حضىر مؤتمرات ونذوات وورش مختلفة4

 األبيض ندى دمحم سعدون علي

-2015) ماجستير اختصاص وراثة طبية بلقب مدرس مساعد والتدريس لمدة خمس سنوات في جامعة واسط-

 بلقب مدرس دكتور في كلية الكوت الجامعة شهادة الدكتوراه باختصاص الفسيولوجي و  (2019

 واسط كلية الطب جامعة 2015تدريس مادة االحياء المجهرية الطبية  -1

 كلية العلوم جامعة واسط 2016تدريس مادتي الجزيئي والوراثة -2

 كلية الزراعة جامعة واسط 2019-2017تدريس مادتي الوراثة والفسلجة من -3

 الى الوقت الحالي 2019تدريس مادتي الفسلجة وعلم الدم في كلية الكوت الجامعة )المالك الدائم( من -4

 
 ITPدورة توفل -

 دورة طرائق التدريس -

 دورة سالمة اللغة-

1. Molecular assessment of apoptotic genes in CML patients. 

2. Study the genetic variation of KIR genes in patients with HCV in Wasit  Province/ Iraq. 

3. Study the role of cytokines (IL-6 and TGFᵦ-1) and apoptosis-related proteins (PD-1 and 

STAT3) in the outcome of HCV infection in Wasit Province/Iraq. 

 

 الهاتف رقم

البريد االلكتروني:  
Nada.mohammed@alkutcollege.edu.iq 

 انثى :الجنس

 24/7/1987: تاريخ التولد

 : عزباءالحالة االجتماعية

 : واسط/ الكوتالسكن

 ةي: العراقالجنسية

 : العربيةاللغة االم

 النص هنا

 التدريس-

 اجادة اللغة االنكليزية -

 اجادة تطبيقات الحاسوب-

 العربية واالنجليزية-



 

 

 

-Nada Mohammed Sa’doon Al-Abyath 

1. Lecture at Wasit University 2015-2019 

2. Certificates of Teaching Methods, Arabic Language, Teaching Attitude 

3. TOEFL and IC3 certificates 

4. Attending various conferences, seminars and workshops 

 

Master’s degree in medical genetics with and teaching for 5 years at Wasit university (2015-2019) 

and a PhD in physiology at Al-Kut Universitycollege, Teaching medical microbiology 2015 

faculty of medicine Wasit university, Teaching molecular and genetics, 2016 college of science, 

Wasit university, Teaching genetics and physiology from 2017-2019, Faculty of Agriculture, 

Wasit University, Teaching physiology and hematology at Kut University College from 2019 to 

the present 

 Courses 

1. TOEFL ITP 
2. Teaching attitude 
3. Arabic language   

1. Molecular assessment of apoptotic genes in CML patients. 

2. Study the genetic variation of KIR genes in patients with HCV in Wasit  Province/ Iraq. 

3. Study the role of cytokines (IL-6 and TGFᵦ-1) and apoptosis-related proteins (PD-1 and 

STAT3) in the outcome of HCV infection in Wasit Province/Iraq. 

 

-Teaching  

-English skills 

-computing skills  

-Arabic & English  

Phone No. 

Email: Nada.mohammed@alkutcollege.edu.iq 

Sex: female 

Birthday:24/7/1987 

Social status: single 

Residence: Wasit/Kut 

Nationality: Iraqi 

Language: Arabic 


