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2115 

 2115مجال تحليل االنظمة/مركز التعليم المستمر/اقامة دورة في  .14

اقامة العديد من الدورات في مجال استخدام تقنيات الحاسوب/مركز الحاسبة  .15

 2116-2115-2114االلكترونية/

اقامة العديد من الدورات في مجال استخدام الحاسبات المتقدمة/مركز الحاسبة  .16

 2116-2115االلكترونية/

 2115/مركز التعليم المستمر/Accessد البيانات اقامة دورة في مجال قواع .17

 2114المشاركة في الندوة العلمية في المعهد الفني/المنصور/بغداد  .18

 2115المشاركة في مؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق/بغداد  .12

 2116المشاركة في ندوة مدراء مراكز الحاسبات االلكترونية/بغداد .21

 2116العالي في العراق/فندق الرشيد/بغدادالمشاركة في مؤتمر التعليم  .21

 2116-2115القيام بالعديد من ورش العمل في مجال التعليم االلكتروني  .22

 القيام بالعديد من ورش العمل لتوضيح االنظمة المصممة من قبل مركز الحاسبة .23

 2115المشاركة في ورشة العمل حول القيادات النسوية في جامعة بابل/ .24

 2116لعمل حول القيادات النسوية في جامعة بابل/المشاركة في ورشة ا .25

 2117المشاركة في ورشة العمل حول القيادات النسوية في جامعة بابل/ .26

27. Course for Spoken English training  Program in Centre Elixir Training 

Services Pune-India-6 months 2010 

28. Course for Advance diploma in network security-one year-pune-

India2011 

22. Course for CNNA in network security six months-pune-india2012 

 الحاصلة عليها:والمكافآت التشكرات 

 تقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلميالشكر والعديد من ال .1

 شكر وتقدير من رئيس الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية .2

 المعاهد الفنيةشكر وتقدير من هيئة  .3

 تقدير من رئيس جامعة بابلالشكر والعديد من ال .4

 تقدير من مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلميةالشكر والعديد من ال .5



 تقدير من مساعد رئيس الجامعة للشؤون االداريةالشكر والعديد من ال .6

 ةكر وتقدير من عميد كلية طب الكوفش .7

  لعمداء كليات جامعة بابتقدير من الشكر والعديد من ال .8

 ة التعليم العالي ومن السيد رئيس جامعة بابل العديد من المكافآت من وزار .2

 2116تثمين للمشاركة في مؤتمر التعليم العالي في العراق/ .11

 2117المؤتمر الوطني التنسيقي للمواد الكيميائية والبايولوجية/تثمين للمشاركة في  .11

 2115شكر وتقدير التدريسية المتميزة للعام الدراسي / .12

 2116/ الدراسي للعام المتميزة التدريسية وتقدير شكر .13

 2117/ الدراسي للعام المتميزة التدريسية وتقدير شكر .14

 2118/ الدراسي للعام المتميزة التدريسية تثمين جهود  .15

 تثمين السيد الوزير للمشاركة في دعم الحشد الشعبي والعوائل النازحة .16

 عضوة اللجنة المركزية لفحص البحوث المنشورة في محركات البحث العالمي  .17

 

 

 قسام الموكلة بها:الوحدات واأل

 قسم الحاسبات/كلية الطب/جامعة الكوفة .1

 الكوفةوحدة اإلحصاء/كلية الطب/جامعة  .2

 جامعة بابلرئاسة الطالبية/ واألنشطةشؤون الطلبة  .3

 /رئاسة جامعة بابلوالتخطيط اإلحصاءقسم  .4

 شعبة التسجيل/كلية الطب/جامعة بابل .5

 لشعبة اإلحصاء وبنك المعلومات/كلية الطب/جامعة باب .6

 مركز الحاسبة/كلية الطب/جامعة بابل/تدريسية .7

 مسؤولة مختبرات الحاسبات/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل/تدريسية .8

 كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الرياضيات/تدريسية/لحد أالن  .2

 2112-2114مدير مركز الحاسبة االلكترونية/رئاسة جامعة بابل/ .11

 المعلومات والحاسبات/جامعة بابل/لحد االنرئيس المكتب االستشاري لنظم  .11

 ممثلة القيادات النسوية لجامعة بابل/لحد االن .12

 المشرفة على اختبارات كفاءة الحاسوب واللغة االنكليزية للمتقدمين للدراسات العليا .13

 


