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 :االبحاث المقبولة للنشر - ب

 :االعتراف الخارجي  -1
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 .الدراسات العليا واالولية

 المشاركة في المؤتمرات و ورش العمل الدولية والمحلية - ب

 :الخبرات الخارجيةتبادل . 7

 :المساهمات للقسم او للكلية .2

 

 .يةلالك القسم و داخل .1
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عضو في اللجنة االمتحانية للدراسات االولية 
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 لجنة تدقيق ملفات  7
المتقدمين للتعيين  عضو لجنة تدقيق ملفات

 على المالك المسائي
 الكيمياء/العلوم للبنات/بغداد

 الكيمياء/العلوم للبنات/بغداد عضة لجنة اعتمادية المختبرات لجنة اعتمادية المختبرات 8

 الكيمياء/العلوم للبنات/بغداد عضو ارتباط بوحدة الضمان و الجودة لجنة الضمان و الجودة 2
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11    

12    
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14    

15    
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 :المنح و الدورات.2

 المالحظات تاريخها الدورة

التأهيل 

 التربوي
 

المشاركة في دورتي التاهيل التربوي واللغة 

  العربية

كفاءة 

 الحاسوب

 جامعة بغداد/مركز الحاسوب 

دورة اللغة 

 العربية

كلية التربية /مشاركة في دورة اللغة العربية 

 بغدادجامعة /ابن الرشد

UV-

Visible 

في  UV-Visibleمشاركة في دورة ال  2020

بالتعاون مع  جامعة بغداد/ كلية العلوم للبنات

 مركز التعليم المستمر

دورة اللغة 

و  االنكليزية

 اختبار توفل

اللغة االنكليزية في والية المشاركة في دورة  2013/12/12

 الواليات المتحدة االمريكية/كنتاكي
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 .كتاب شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس الجامعة 1الحصول على   -أ   

 . كتاب شكر وتقدير من السيدة عميد كلية العلوم للبنات 3الحصول على 
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