
 ))السيـــــــــــرة الذاتيـــــــــــــة))  
 

 :  المعلــــومات الشخصيــــة . 1

  طارق مهدي مسلم: ــــــــم ــ االســـــــــــ  

                          ذكر: الجنـــــــــــــــــس  ـ   

  متزوج:ـ  الحالة االجتماعية   

                           عراقي: الجنســـــــــــــــية  ـ    

 مسلم:  ـ  الديانة    

    1128/ 11/7:تاريخ ومكان الميالد  ـ    

 المعهد التقني –الكوت  –واسط  :العنــــــــــــــــوان  ـ     
  E.MAIL: dr.tarik.mahdi@gmail.com                                                                

 مدرس : اللقب العلميـ                

  أستاذ جامعي:  ـ  الوظيفة الحالية                 

  :       (األكاديميةالمؤهـــــالت )الشهادات  العلمية  . 8
           

 الدرجة العلمية ت
 

 البلد الجامعة
سنة الحصول على 

 المؤهل

الجامعة  صحة المجتمعس لوريوابك .1

التقنية 

 الوسطى

 8220-8220 العراق

الجامعة  تقنيات صحة المجتمعماجستير  .8

التقنية 

 الوسطى

 8218-8211 العراق

 

 8211-8212 ايران طهران مجتمعدكتوراه صحة ال- 3

 

 :ائف التي شغلهاالوظ.  3

 الجامعة/الكلية تاريخ االلتحاق بها الوظيفة ت

 المعهد التقني كوت 8211 تدريسي 8

 المعهد التقني كوت 8211-8211 مقرر قسم صحة المجتمع 3

 مبتعث الى ايران 8210-8211 تدريسي ومجاز دراسيا 1

 المعهد التقني كوت 8282 - 8211 تدريسي 0

  

   :(و التخصصية الخبرات االكاديمية) ــرةــــــــــــــــــــــــالخبـــ . 1    
   

  التدريس في التعليم العالي: 
 السنة الدراسية المعهد/ الكلية  القسم المرحلة  المادة الدراسية ت

 8222-8220 كوت المعهد التقني صحة المجتمع االولى الفسلجة .1

 8211-8220 المعهد التقني كوت صحة المجتمع ولىاال صحة المحتمع .8

 8211-8211 المعهد التقني كوت صحة المجتمع الثاني صحة المجتمع .3

 8212-8221 المعهد التقني كوت صحة المجتمع اولى اجهزة مختبرية .1

0. 

 زز
 8212-8221 المعهد التقني كوت صحة مجتمع ثاني سلوك مهني

 8212-8221 المعهد التقني كوت جتمعصحة م ثاني سالمة مهنية .0
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخبرات العلمية و التطبيقية: 
 

 السنة الجهة المستفيدة ملخص الخبرة ت

 8282-8220 المعهد التقني الكوت التدريس في المعهد الطبي الكوت .1

 8227 وزارة الصحة اقامة دورية و تدرج طبي في مستشفى الزهراء التعليمي .8

 8282-8212 وزارة التعليم العالي لبحوث العلميةا اشراف على .3

 
     

 األستشارات في مجال التخصص: 

 
 السنة الجهة المستفيدة ملخص االستشارة ت

 8211 التعليم العالي لجنة اشراف علمية لبحوث الطلبة .1

 8282 -8221 التعليم العالي لنادي الطلبةالمسح الصحي الدوري  .8

 8282-8211 التعليم العالي صحة العامة و صحة المجتمعاستشارات خاصة بال .3

 8282-8211 التعليم العالي استشارات خاصة بصحة المواد الغذائية .1

 
 

 الخبرات االدارية: 

 
 السنة الجهة المستفيدة ملخص الخبرة األدارية ت

 8211 المعهد التقني كوت االشراف على مختبر الطب الباطني و الوبائيات .1

 8211-8211 المعهد التقني كوت سم صحة المجتمعمقرر ق .8

 8211 الجامعة التقنية الوسطى رئيس لجنة التصنيفات العالمية الخاصة بالجودة .3

 

 

 8281-8282 الجامعة التقنية الوسطى رئيس لجنة التعليم االلكتروني .1

 
 : و ورش العمل و الموتمرات  الـدورات  .  5

 

 ت
 الورشة/ المؤتمر/ اسم الدورة

 

 االنعقادن مكا
 تاريخ انعقادها

 البلد الجامعة الكلية 

القاسم  الطب البيطري الطبية مؤتمر البحوث .1

 الخضراء
 8218-8211 العراق

 8227 العراق جامعة واسط العلوم دورة متقدمة بالحاسبات .8

 8217-8210 العراق الوسطى معهد الطبي دورة اسعافات اولية .3

 بطرائق البحث وكتابة الورقة البحثيةدورة  .1
المركز التقني 

 لألبحاث
 8211-8212 ايران المصطفى

0. 
البحثية  ورشة عمل خاصة باستخدام البرامج 

 وتحليل البيانات وترتيب المصادر
 8211 ايران طهران العلوم الطبية

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :  ازــــــــــجـنفي االالمنجزة المنشورة و التي و الدراسات حوث ـالب  .6
 

               

 الدراسة/ عنوان البحث ت
/ مفرد 

 مشترك
 مجلة النشر

1. EPIDEMIOLOGIC STUDY OF HEPATITIS B 

AND C VIRUS AMONG THALASSEMIA 

PATIENT IN WASSIT GOVERNORATE/IRAQ 

VIRUS AMONG 

THALASSEMIA PATIENT IN WASSIT 

GOVERNORATE/ IRAQ 

 مجلة التقني منفرد

8. The prevalence of giardia lamblia among infants 

and young children in Wasit governorate / Iraq 

 Wasit jounal منفرد

3. d sausage is a seriously Mislabeling in cooke

increasingly problem in food safety 

 Iranian Journal of مشترك

Veterinary 

 Medicine 
1. An innovative reverse line blot for simultaneous 

detection of animal species in food 

 European Food مشترك

arch and Rese

Technology 
0. Reverse line blot hybridization assay as a suitable 

method for the determination of food adulteration 

in example of sausage samples 

 European Food مشترك

Research and 

Technology 
 HIV / AIDS Awareness of People Who Work at 

Barbershops… 

 Indian Journal of مشترك

Public Health 

 

 

 :  ـاراتـــــــــــــــــــــــــالمهـــ  .7   
 

 العمل على الكومبيوتر 

  العمل على برنامج الspss  

 العمل على برنامج البور بوينت 

 الترجمة من العربي الى اإلنكليزي 

 العربية الى الفارسية الترجمة من 

 و االكسل ردوالعمل على برنامج الو  

 

  :  ـاتـــــــــــــــــــــــــالهوايــــ  .8   

  

 التقارير العلمية الكتب و لعةمطا  

 

         :   اتــــــــــالجمعيات و النقاب.  9   

 

 فرع واسط نقابة االكادمين العراقين 
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                                      Curriculum Vitae 
 

     1.  Personal information :                                                      
           -  Name: Tareq Mahdi Muslim 

           -  Permanent Address wasit- al kut  

                E.MAIL: dr.tarik.mahdi@gmail.com   

           -  Place and date of Birth:.14\7\1982 

           - Place of Residence: Technical institute of al- kut  

           -  Nationality: iraq 

           -  Sex: male 

           -  Social status: Married 

           -  Mother Tongue:   Arabic ;  Other Language:  English and Persian (read, write, speak ) 
        -   Scientific  Title : lecturer 

        -   Current job: university lecturer 

 
     2.  Academic Qualifications: 

 

No. Degree 
(PhD ; Mas ; BSC) 

University Country 
Year of 

qualification 

1. BSC 
Middle technical 

university 
Iraq  2005 

2. Master  
Middle technical 

university 
Iraq  2011 

3. PhD Tehran Iran 2019 

 

       3. Jobs filled:  

    

NO Occupation Joining Date by College / university 

1 Lecturer of community health  2006-2020 Kut  Technical Institute 

 

     4.  Courses, conferences and workshops :  
 

No. 
Courses, Conferences / 

workshops Name 

Place Date of 

session College University  Country  

1. First aid  Comun. d.  Middle  Iraq  2007 

2. Education and Future Jobs Medicine ACPC Malaysia 2020 

3. 
Molecular Imprinting Polymer 

Teching 
Medicine LUND Swedish 2020 

4. 

Many other online lecture, 

workshops and conferences 

 

    

 


