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الذاتیة   السیرة

طارق رفعت منت:االسم 
1/1/1982تاریخ المیالد :

متزوج:جتماعیةالحالة اال
ثالثة عدد االوالد : 

طب وجراحة بیطریة العام :التخصص 
الطب الباطني والوقائي التخصص الدقیق:
مدرس العنوان الوظیفي:

دیالى / بلدروز / دور مندلي :السكن الحاليعنوان ال
07705633515:رقم الھاتف

oo.comtariq8222@yahالبرید االلكتروني:

المؤھالت العلمیة          : اوال 
التاریخالكلیةالجامعةالدرجة العلمیة

2006البیطري الطب البصرة بكالوریوس
2012البیطري الطب البصرةالماجستیر

بالدراسة مستمر البیطري الطب بغدادالدكتوراه

: التدرج الوظیفيثانیا 
الى-الفترة :   من الجھةت     الوظیفة

عید: م1
البیطري 

27 /5 /20076 /3 /
2012

:مدرس مساعد2
البیطري

6/3/2015ولغایة 2012/ 7/3

ولغایة االن 7/3/2015/ كلیة الطب البیطريدیالىجامعة: مدرس3
: استاذ مساعد4
: استاذ مساعد5
: استاذ مساعد6
: استاذ7

المقررات الدراسیة التي قمت بتدریسھا:ثالثاً 
السنةالمادةفرعالت
اولیةالباطني والوقائي الطب 1

بالتدریسومستمر2012مرحلة الرابعة الالبیطري / التطبیق 
بالتدریسومستمر2012لخامسةامرحلة الالبیطري / التطبیق 

بالتدریسومستمر2012مرحلة الرابعةالالباطني / الطب 
ال

الرابعة
بالتدریسومستمر2012

علیا : 2



2

: االطاریح او الرسائل التي اشرف علیھا.رابعاً 
السنةالقسماسم   (عنوان)   االطروحة   او   الرسالة ت
1
2
3
4
5
6=  =
7 =  =
8=  =

المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا.: خامساً 
ن انعقادھامكاالسنةالعنوانت

المشاركة
والففي النظمدورة 

التشخیصیة 
2008

ومشاركة جامعة البصرة
الطب البیطري / كلیة 2012علمي مؤتمر 1

جامعة البصرة
حضور

الطب البیطري / كلیة 2012حول مرض التدرن ندوة 2
جامعة البصرة

حضور

الطب البیطري / كلیة 2012ارهالتدخین ومضحول ندوة 3
جامعة البصرة

حضور

دورة 4
17025الحصول على شھادة االیزو 

دیالى/ جامعة العلومكلیة 2016
ومشارك

الطب البیطري / كلیة 2014علمي مؤتمر 
ضراءجامعة القاسم الخ

مشارك

2017علمي الثالث مؤتمر 5
جامعة كربالء

مشارك

2018علمي االول مؤتمر 6
ومشاركدیالىجامعة 

: االنشطة العلمیة االخرى.دساً سا
خارج  الكلیةداخل   الكلیة

ت
دیالى محافظة

2012وزیارات میدانیة لمناطق البصرة حمالت 

حالة التھاب المعدة والمعي األتشخیص 
شرطة محافظة دیالى 

2013دیالىوزیارات میدانیة لمناطق حمالت 

: كتب الشكر و الجوائز و شھادات التقدیرسابعاً 
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السنةالمانحةالجھةیركتاب الشكر او الجائزة ا و شھادة التقدت

والفدورة /
التشخیصیةالمختبریة 

كلیة 
البصرة

2008

2015یالى/ جامعة دالعلوم كلیة شاركة دورة ضمان الجودة / متقدیریة شھادة 1
كلیة مؤتمر علمي /تقدیریة شھادة 2

كربالء
2017

كلیة مؤتمر علمي /تقدیریة شھادة 3
دیالى 

2018

كلیة ة وتقدیر / لجنة یوم الجامعة /مشرف احتفالیشكر 4
البصرة

2008

كلیة / مسؤول/ صیانة ومتابعة مختبر شكر و تقدیر5
البصرة

2008

شكر و تقدیروجائزة 6
م)كرة القد

كلیة 
2009البصرة

كلیة / لجنة یوم الجامعة / مشرف احتفالیةشكر و تقدیر7
البصرة

2009

كلیة / لجنة یوم الجامعة / مشرف احتفالیةشكر و تقدیر8
البصرة

2010

كلیة / انجاز اعمال مختبر التشخیصاتشكر و تقدیر9
دیالى 

2013

كلیة وتقدیر / الحرص وااللتزام بالدوام الرسمي شكر 10
دیالى 

2014

كلیة وتقدیر / الحرص وااللتزام بالدوام الرسمي شكر 11
دیالى 

2015

الطب البیطري / جامعة كلیة / لجنة االرشاد التربوي وتقدیرشكر 12
دیالى 

2015

الطب البیطري / جامعة كلیة / انجاز الخطة االمتحانیة وتقدیرشكر 13
دیالى 

2015

الطب البیطري / جامعة كلیة /انجاز مھام وتقدیرشكر 14
دیالى 

2015

الطب البیطري / جامعة كلیة /انجاز مھام وتقدیرشكر 15
دیالى 

2016

الطب البیطري / جامعة كلیة /لجنة علمیة للفرع وتقدیرشكر 16
دیالى 

2016

الطب البیطري / جامعة كلیة لجنة علمیة للفرع/وتقدیرشكر 17
دیالى 

2017

الطب البیطري / جامعة كلیة لجنة علمیة للفرع/وتقدیرشكر 18
دیالى 

2018

الطب البیطري / جامعة كلیة الحرص وااللتزام بالدوام الرسمي/ وتقدیرشكر 19
دیالى 

2017

كلیة المتابعة والتنسیق وحدة وتقدیر / شكر 20
دیالى

2016

:البحوث المنشورة ثامناً 
2SJR) و Copernicansعالمیة غیر مصنفة 4و1Scopusمحلي و8بحث منشور 15


