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 الوقشساث الذساسيت الخى قوج بخذسيسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  متقطعة هٌاكل حاسبات 0

  معادالت حاسبات 5
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  تفاضل وتكامل رٌاضٌات 5

  تفاضل وتكامل متقدم ضٌاترٌا 6

  نظرٌة الحلقات رٌاضٌات 7

 نظرٌة المقاسات رٌاضٌات 8
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 . االخرى األنشطة العلمية  

 كليةخارج ال داخل الكلية

  اللجنة االمتحانٌة

  لجنة االرشاد التربوي

  لجنة الجودة واالعتمادٌة

  لجنة تحدٌث المناهج

  لجنة تنسٌقٌة

  لجنة بحوث االساتذة

  القسم مجلس لجنة

  لجنة الوصف االكادٌمً

  لجنة ٌوم التصمٌم

  لجنة تقٌٌم االداء

  مقررا للدراسات االولٌة

 

 .مية المحلية والدولية الهيئات العلعضوية  

  عضو جمعٌة الخوارزمً العراقٌة للرٌاضٌات     

   

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ،  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

  2009 للبنات عمادة كلٌة العلوم كتاب شكر/لجنة الدراسات األولٌة 0

  2010 عمادة كلٌة العلوم للبنات اسات األولٌةكتاب شكر/لجنة الدر 5

   5100 عمادة كلٌة العلوم للبنات كتاب شكر/لجنة الدراسات األولٌة 3

   5106 عمادة كلٌة العلوم للبنات كتاب شكر/لجنة الدراسات األولٌة 4

   5107 عمادة كلٌة العلوم للبنات كتاب شكر/لجنة الدراسات األولٌة 5

 2007 عمادة كلٌة العلوم للبنات تهاء العام الدراسًانكتاب شكر/ 6

  وزٌر التعلٌم العالً كتاب شكروتقدٌر 7

 5105 مساعد رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدٌر  8



 

 

 

 

 

 

 

 


