
 

  ))السيـــــــــــرة الذاتيـــــــــــــة))  
 

 :  المعلــــومات الشخصيــــة . 1

 ضيغم دمحم عباس علي التغلبي . د.م: ــــــــم ــ االســـــــــــ  

                        ذكر  : الجنـــــــــــــــــس  ـ   

 متزوج:  ـ  الحالة االجتماعية   

                          عراقي:ــــــــية الجنســـــــ ـ    

 مسلم:  ـ  الديانة    

  4/1/1891:  تاريخ ومكان الميالد  ـ    

         دور المعهد التقني كوت :العنــــــــــــــــوان  ـ   

 مدرس  :اللقب العلميـ                

  حة المجتمعصتقنيات قسم  رئيس: ـ  الوظيفة الحالية                 

  :       (األكاديميةالمؤهـــــالت ) الشهادات  العلمية  . 1
           

 الدرجة العلمية ت
 

 البلد الجامعة الكلية 
سنة الحصول على 

 المؤهل

المعهد  دبلوم صحة مجتمع  .1

 التقني كوت

الجامعة 

التقنية 

 الوسطى

 1001 العراق

التتقنيات  صحة مجتمعبكلوريوس  .1

ة الصحي

-والطبية

 دادبغ

الجامعة 

التقنية 

 الوسطى

 1002 العراق

التتقنيات  صحة مجتمعماجستير  .3

الصحية 

-والطبية

 بغداد

الجامعة 

التقنية 

 الوسطى

 1011 العراق

كلية الطب  دكتوراه صحة مواد غذائية .4

 البيطري 

 1018 ايران جامعة طهران

 

 :الوظائف التي شغلها.  3

 الجامعة/الكلية حاق بهاتاريخ االلت الوظيفة ت

 المعهد التقني كوت 1002 مدرب فني  1

 المعهد التقني كوت 1011 تدريسي  1

الى 9/11/1011 رئيس قسم  3

30/11/1014 

 المعهد التقني كوت

 مبتعث الى ايران 1014 تدريسي ومجاز دراسيا  4

 المعهد التقني كوت  1/8/1018 رئيس قسم صحة المجتمع  2

2    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   :(و التخصصية الخبرات االكاديمية) الخبـــــــــــــــــــــــــــــرة . 4    

    

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

 1009-1002 المعهد التقني كوت صحة المجتمع االولى االحياء المجهرية  .1

 1009-1002 المعهد التقني كوت صحة المجتمع االولى التمريض  .1

 1009-1002 المعهد التقني كوت صحة المجتمع االولى الفسلجة .3

 1018-10011 المعهد التقني كوت صحة المجتمع الثانية صحة المجتمع .4

 1014-1011 المعهد التقني كوت صحة المجتمع الثاني الطب الباطني .2

 1014-1011 المعهد التقني كوت صحة المجتمع الثاني تالوبائيا .2

 1010-1018 المعهد التقني كوت صحة المجتمع الثاني  اخالقيات المهنة+ 1صحة مجتمع  .7

 1011-1010 المعهد التقني كوت صحة المجتمع الثاني  1صحة مجتمع  .9
 

 

 

 الخبرات العلمية و التطبيقية: 

 
 

 السنة دةالجهة المستفي ملخص الخبرة ت

 1010-1002 المعهد التقني كوت التدريس في المعهد الطبي الكوت .1

 1010-1010 المعهد التقني كوت اشراف على مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الثانية .1

 1018 المعهد التقني كوت في الجامعة التقنية الوسطى  االول  مقيم بحوث للمؤتمر الطبي .3

4. 
في الجامعة التقنية  في المؤتمر الطبي االول حوث الرعاية الصحية االوليةمقرر لجنة مناقشة ب

 الوسطى

 1018 المعهد التقني كوت

  

2.    

 
 

     

 األستشارات في مجال التخصص: 

 
 السنة الجهة المستفيدة ملخص االستشارة ت

 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث مختص بشوؤن صحة المجتمع  .1

 العلمي
1011 

 1018 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مختص بصحة المواد الغذائية .1

3.    

 
 

 الخبرات االدارية: 

 
 السنة الجهة المستفيدة ملخص الخبرة األدارية ت

 1007 المهعد التقني كوت مسوؤل محتبر العلوم  .1

 1010 المهعد التقني كوت رئيس قسم صحة المجمتع  .1

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : و ورش العمل و الموتمرات  الـدورات  .  5

 

 ت
 الورشة/ المؤتمر/ اسم الدورة

 

 االنعقادمكان 
 تاريخ انعقادها

 البلد الجامعة الكلية 

 1007 العراق  جامعة واسط  دورة متقدمة بالحاسبات .1

 1007 العراق  جامعة واسط  دورة متقدمة باللغة االنكليزية .1

 1017 ايران جامعة ازاد اسالمي طهران  بحث وبرامج كتابة البحث العلميدورة بطرائق ال .3

 ورشة عمل عن تطبيق برامج الجودة  .4
معهد 

 الكوت
 1018 العراق  الجامعة التقنية الوسطى

 1014 العراق هيئة التعليم التقني  المؤتمر العلمي االول .2

  المؤتمر العلمي الثاني عشر .2
ية كلية التقنيات الصح

 والطبية
 1011 العراق

 المؤتمر العلمي الدولي االول .7
معهد 

 الكوت
 1018 العراق الجامعة التقنية الوسطى

9. 
الكترونية محلية  ورشة و دورة 30لدي اكثر من 

 وعالمية

كليات 

 متعددة
 جامعات متعددة

بلدان 

 متعددة
1010 

 
         

  :  ازــــــــــجـفي االنالتي المنجزة المنشورة و و الدراسات حوث ـالب  .6  

 

               

 الدراسة/ عنوان البحث ت
/ مفرد 

 مشترك
 مجلة النشر

1. Assessment of health workers knowledge of surveillance activities 

for childhood vaccine preventable diseases at health facilities in 

wasit governorate Iraq 2010 

 1010 منفرد

1. Brucellosis pattern distribution in wasit governorate 2013 منفرد 

3. The causative agent of urinary tgract infection in patients 

attending Al-hay city hospital in wasit governorate  

 2014 منفرد

4. The incidence rate and mortality rate of breast cancer in wasit 

province  

 2015 منفرد

2. An innovative reverse line blot for simultaneous detection of 

animal 

species in food 

 

 مشترك

1019 

2. Comparison of Two Multiplex PCR Systems for Meat Species 

Authentication 

 1018 مشترك

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

                                      Curriculum Vitae 
 

     1.  Personal information :                                                      
           -  Name: DHAKAM MOHAMMED ABBAS   

           -  Permanent Address: Wasit Governorate   

            -E.MAIL: Dhakam@yahoo.com                                                     

           - Place and date of Birth: Wasit Governorate 4/1/1982 

           - Place of Residence: Residential houses at the Technical Institute of Kut  

           - Nationality:Iraqi 

           -  Sex: Male  

           -  Social status:Married 

           -  Mother Tongue: Arabic 
        -   Scientific Title : Lecturer 
        -   Current job: Head of community health department 

 
     2.  Academic Qualifications: 

 

No. Degree 
(PhD ; Mas ; BSC) 

College University Country 
Year of 

qualification 

1. BSC 

College of health 

and medical 

technology 

Middle technical 

university 
Iraq 2005 

2. Mas 

College of health 

and medical 

technology 

Middle technical 

university 
Iraq 2011 

3. PhD 
Veterinarian 

college  Tehran  Iran 2019 

 

       3. Jobs filled:  

    

NO Occupation Joining Date by College / university 

1 Expert in community health 2011 Kut institute  

2 Expert in Food Hygiene  2019 Kut institute 

     

 

 

 


