
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انذاذُح انسُزج
 

 

 

 

 انزياحٍ سهزاء جفاخ عهُىٌ:  انثالثٍ و انهقة  ـىـــــــــاالســ

 انعهىوانكهُـــــــــــــــح : 

  02/20/2892: الد ــذارَخ انًُـ

 يرشوجحانحانح انشوجُح :

 حاسثاخ  :   صــــــانرـخـص

 يذرص يساعذانهقة انعهًٍ : 

  ذذرَسٍ : حــــــــــانىظُف

 كهُح انعهىو/قسى انكًُُاء:        عنىاٌ انعًم

 zahraa.chaffat@qu.edu.iq : االنكرزونٍ انزسًٍ انثزَذ 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

7107ّّّالعلومتدروِوةّيفّكلوةّ 1

7106ّّّمِؤولةّادلوقعّااللكرتونيّيفّكلوةّالعلوم 2

 ّّّ

 ّّّ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؤهالخ انعهًُح 
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 و انكرة انًنهجُح  انكرة انًؤنفح أو انًرزجًح
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 :أشزف عهُهاانرٍ  انزسائم واالطارَحعذد 

 العدد االذراف  ت

ّّدبلومّعالي0ّ

ّّماجًِري7ّّ

ّّدكًوراه2ّ

 

 انرٍ شارك فُها و ورش انعًم  انعهًُحواننذواخ انًؤذًزاخ 

) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 مشاركة (  –

) حبث / بودرت 

 حضور(

ّمشاركةّ/جامعةّالقاددوةكلوةّالعلوم7107ّّالعلومّادلؤمترّالدوليّالعلميّاالولّلكلوة0ّ

ادلؤمترّالدوليّالعلميّاالولّجلمعوة7ّّ

ّاخلوارزمي

ّمشاركةّاليصرة7108ّ

ادلؤمترّالدوليّالعلميّالٌانيّجلمعوة2ّّ

ّاخلوارزمي

ّمشاركةّ/جامعةّمالًوبتركوا7108ّ

ادلؤمترّالدوليّالعلميّاالولّلكلوةّالطب4ّّ

ّاليوطري

ّحضورّاليوطري/جامعةّالقاددوةكلوةّالطب7107ّّ
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ادلؤمترّالعلميّالدوليّاالولّلعلوم6ّّ

ّالرواضواتّيفّجامعةّصالحّالدون

ّمشاركةّجامعةّصالحّالدونّاربول7109ّ

ادلؤمترّالعلميّالدوليّاالولّلعلوم7ّّ

ّاحلادياتّيفّكركوك

ّمشاركةّجامعةّكركوك7109ّ



 

 

 

 

 

 

 

ادلؤمترّالعلميّالدوليّالرابعّجلمعوة8ّّ

ّاخلوارزمي

ّمشاركةّاذربوٍان/جامعةّخازار7109ّ

علومّاحلادياتّوتكنولوجوا7107ّّّندوةّحولّامنوةّادلعلومات9ّ

ّادلعلومات/جامعةّالقاددوة

ّحضور

ّمشاركةّالعلومجامعةّادلٌنى/كلوة7108ّّّندوةّحولّتطوورّمناهجّالرواضوات01ّ

 

 انهجاٌ انذائًُح و انهجاٌ انًؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

7108ّّمؤقًةّجلنةّاعدادّادلطيوعات0ّ

7108ّّمؤقًةّتنظومّوثائقّالدراداتّالعلوا7ّ

7107ّّمؤقًةّجلنةّادلوقعّااللكرتونيّيفّادلؤمترّالعلميّاالولّلكلوةّالعلوم2ّ

7109ّّمؤقًةّاالدًقيالّيفّادلؤمترّالعلميّالٌانيّلكلوةّالعلومجلنة4ّّ

7108ّّمؤقًةّجلنةّتدقوقّمعامالتّادلًقدمنيّللدراداتّالعلوا5ّ

7107ّّمؤقًةّجلنةّحادياتّادلُازن6ّ

7108ّّمؤقًةّجلنةّتهوىةّخمًرباتّاالمًَانّالًنافِي7ّ

7107ّّمؤقًةّجلنةّاجلردّالِنوي8ّ

7109ّّمؤقًةّادلُازنّالكرتونواجلنةّادخالّجرد9ّّ

7109ّّمؤقًةّجلنةّكشوفاتّاحلادياتّوالطابعاتّواجهزةّاالدًنِاخ01ّ

7108ّّمؤقًةّجلنةّصوانةّاحلاديات00ّ

7108ّّمؤقًةّجلنةّمًابعةّالغواباتّيفّقِمّالكومواء07ّ

7109ّّمؤقًةّجلنةّمناقشةّحبوثّخترجّرليةّادلرحلةّالرابعةّلقِمّالكومواء02ّ

7108ّّمؤقًةّجلنةّمناقشةّحبوثّخترجّرليةّادلرحلةّالرابعةّلقِمّالكومواء04ّ

7107ّّمؤقًةّجلنةّمًابعةّاالنظمةّااللكرتونوةّوالربجموة05ّ

7107ّّمؤقًةّجلنةّاعدادّدلولّكلوةّالعلوم06ّ

 

  االخزياألنشطح انعهًُح 

  نوع الـشاط 

ّّّاحباثّعلموةّتقوومّ

ّّادليادراتّالعلموةّ



 

 

 

 

 

 

 

ّّللردائلّواالراروحّتقوومّعلميّ

ّّبراءاتّاالخرتاعّ

ّّالًعاقدّمعّمؤدِاتّالدولةّ

 

 انًقزراخ انذراسُح انرً قًد ترذرَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

ّمعاجلةّصورّرقموة 0ّّ

ّمعاجلةّاذارةّرقموة 7ّّ

ّمتووزّامناط 2ّّ

ّتنقوبّبوانات 4ّّ

ّنظروةّمعلومات 5ّّ

ّادادواتّوتطيوقاتّاحلادوب 6ّّ

 

 انًثادراخ و االعًال انرطىعُح 

 انسنح  انًثادرج او انعًم انرطىعٍ  خ

 0228 وصُانح قاعح انًزحهح االونً فٍ قسى انكًُُاء/كهُح انعهىو ذأهُم 2

 0229 انرثزع تشاشاخ عزض نقسى انكًُُاء فٍ كهُح انعهىو 0

 

 .انجىائش  و شهاداخ انرقذَزكرة انشكز ، 

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 9102 السيدة رئيس جامعة القادسية كتاب شكر لنشر بحث علمي في مجلة عالمية0ّ

كتاب شكر للمشاركة في دورات مركز 7ّ

 الحاسبة

 9102 السيدة رئيس جامعة القادسية

 9108 عميد كلية العلوم في جامعة المثنى في ندوة كتاب شكر للمشاركة2ّ

 9108 عميد كلية العلوم في جامعة القادسية الموقع االلكتروني ةكتاب شكر لإلدار4ّ

 9102 عميد كلية العلوم في جامعة القادسية االمتحان االلكتروني لكتاب شكر لإلكما5ّ

 9108 كلية العلوم في جامعة القادسيةعميد  كتاب شكر إلنجاح مؤتمر كلية العلوم االول6ّ



 

 

 

 

 

 

 

كتاب شكر اللجنة التحضيرية لمؤتمر مناقشة 7ّ
 البحوث

 9108 عميد كلية العلوم في جامعة القادسية

 9108 عميد كلية العلوم في جامعة القادسية كتاب شكر للتبرع بشاشات عرض8ّ

 9108 جامعة القادسيةعميد كلية العلوم في  كتاب شكر النجاز االعمال االدارية 9ّ

كتاب شكر لتهيئة مختبرات االمتحان 01ّ
 اإللكتروني التنافسي

 9102 عميد كلية العلوم في جامعة القادسية
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