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 A: Personalانًعهىياث انشخصيت                 : أوالً  

Information 

                                                                                                                   
                                                                                                                                            اسراء دمحم صادق دمحم:االسى انرباعي    

                                                                

Name    : Israa M. Sadiq M. 

 

 

 كركىك/ انعراق:  يكاٌ انىالدة   

                    

Birth place   : Iraq \ kirkuk 

 

       Birth date   :23/11/1978 حاريخ انىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   انشهادة 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer  انهقب انعهًي 

            

   

   First appointment Date  :14-10-2001  حاريخ أول حعييٍ

 

 كهيت انطب    / جايعت حكريج :  يكاٌ أول حعييٍ   

   

   First appointment place :Tikrit university\ college of medicine 

 

 

       :.telephone noرقى انهاحف 

 

       :E-mailانبريذ االنكخروَي 
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 12:  عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني

 

       :  عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني

 
  
  ً         B: Specializeاالخخصاص                                     :  اَيا

                               
 

 االشعت انخشخيصيت       :االخخصاص انعاو

           

:General Specialty  ٍ  ]  Diagnostic radiology 

  

 

      :االخخصاص انذقيق

                                                                    

 ِ Accurate Specialty  :        
 

 
 

 

   ً  :Cانشهاداث انعهًيت                 :  انلا

Education(Certificates)  
 

 :Profانذكخىراِ  .1

 

 :IraqCountry                                            انعراق:انذونت 

 :BaghdadCity                                                       بغذاد:انًذيُت 

 :BaghdadUniversity                                           بغذاد:انجايعت

 

 

 

 : MScانًاجسخير .2

 

 :IraqCountry انعراق                                                               :انذونت 

 :BaghdadCity بغذاد                                                                     :انًذيُت 

 :BaghdadUniversity بغذاد                                                           :انجايعت
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 : BSc سانبكانىريى. 3  

 

 :IraqCountry انعراق                                                               :انذونت 

 :TikritCity حكريج                                                                     :انًذيُت 

 :TikritUniversity حكريج                                                           :انجايعت

 

 

 High schoolاإلعذاديت . 4

 

 :IraqCountry انعراق                                                               :انذونت 

 :KirkukCity كركىك                                                                     :انًذيُت 

 :QurayshSchool  اَىيت قريش                                                :انًذرست

 

 

 

 :أخري. 5
 

 معلٌماخ أخشٍ خ

1.                                             

2.        

3.            

4.        

 

شهادة حذريبيت يٍ جايعت بغذاد في :  يا ركرث فىق يلمايكخب هُا أي شهاداث أخري حى انحصىل عهيها عذ :يالحظت   

                                             . ايٍ انًعهىياث

 

                                                                       
    

 University Teachingانخبرة انخذريسيت في انجايعت       : رابعا

Experience 
 

 :المٌاد الذساسيح الري قمد ترذسيسيا

 

 السنح القسم الكليح المشحلح أسم المادج خ
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  ً  Current Scholarlyاألَشطت انعهًيت انحانيت                    : خايسا

actives  

 :الكرة ًالثحٌز المنشٌسج .1    

 اسم المجلح اسم الثحس أً الكراب خ
سقم المجلح 

ISBN 
 العذد ذاسيخ النشش

سقم 

 الصفحح
1.                                      

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               

 2010-2009 االشعح طة ذكشيد الخامسح االشعح الرشخيصيح  .1

 2011-2010 االشعح طة كشكٌك الخامسح االشعح الرشخيصيح  .2

3.                                

4.                                

5.                                

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                                

11.                                

12.                                
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 :انكخب أو انبحىد ححج انُشر.2
 أسم الثحس أً الكراب خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :انكخب أو انبحىد غير انًُشىرة.3
 أسم الثحس أً الكراب خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 :انًؤحًراث.4
 

 خ
اسم الثحس أً الكراب الزي ذم نششه 

 في المؤذمش
 الثلذ ذاسيخ المؤذمش اسم المؤذمش

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          
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 :خذياث اإلداريت وانًهُيت.5
مقشس , سئيس قسم النثاخ في كليح الزساعح جامعح كشكٌك :يكرة ىنا أي مناصة إداسيح ذقلذىا األسرار أشناء عملو مصل:يالحظت

 . قسم ىنذسح النفط كليح الينذسح

 المنصة اإلداسي  خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 :خذيت انجايعت وانًجخًع.5
 .ذذسية الطلثح , إعطاء محاضشج في فن الخطاتح : يكرة ىنا أي خذماخ قذميا األسرار للمجرمع مصل:يالحظت

 الخذماخ  خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 عضىيت في انًجالث وانذورياث.6

 

 المجالخ أً الذًسياخ  خ

 ACR (American college of radiology)مجلح   .1

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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9.        

10.        

                                         

                                                                                          


