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Professional and Academic Experience                               الخبرات العلمية 

 

 الطب/جامعة الموصلكلية  1111-1191معيدة في مختبر الحاسوب منذ 

 علوم حاسبات/جامعة الموصل 2001-1111طالبة ماجستير 

 ولحد اآلن تدريسية في وحدة الحاسوب-2001

 مسؤؤولة وحدة ضمان الجودة واألداء الجامعي-2010-2014

 واألعتماد المؤسسي يخبرة في جودة التعليم العال -

 كافة officeخبرة في إعطاء دورات بأنظمة التشغيل و برامج -2 

  تنصيب برمجيات مختلفة على الحاسوب-2

 عمل إحصائيات للبحوث الطبية و العلمية األخرى-4

 استخدام التطبيقات الحديثة-1

 

 

Participations in the International Scientific Conferences               المشاركة في  المؤتمرات والندوات 

 

 :اهمهاكمحاضر   ندوات بعدة المشاركة

 11-12-2011 (self study)ندوة بعنوان )الجودة والتقييم الذاتي  -1

 2012-1-20ندوة بعنوان دراسة الذات مدخل الى األعتمادية  محاضر -2

 2012-1-27محاضر  في ندوة في تكريت عن الجودة -3

مناقشة الخطة ورشة عمل لالصرفة بعنوان لتربية للعلوم اية لمحاضرة في ورشة العمل المقامة في عمادة ك-4

 2013-1-22بتاريخ  2018-2014ستراتيجية  للكلية للسنوات من الا

 2012,2013,2014,2018,2019 األعوام  دورات لتعلم ااحاسوب لموظفي الكلية في محاضر في-1    

 21/1/2019محاضر في ورشة عمل االعتمادية الدولية لطب نينوى في -1    

في األعوام عرض أنظمة طبية على الحاسوب في افتتاحيات المؤتمر من خالل المشاركة بعدة مؤتمرات داخل الكلية -7   
0991-0999 

 

 المشاركة كحضور:
 المشاركة في عدة مؤتمرات وندوات داخل وخارج الكلية كحضور  اهمها :

 (.27/10/2011منتقاة في الممارسات السريرية في حضور المؤتمر العلمي بعنوان) تطورات-2

تحت عنوان )الرياضيات  1/12/2011-9حضور المؤتمر العلمي الرابع لكلية علوم الحاسبات والرياضيات من -3

 واألحصاء والمعلوماتية وبحوث العمليات ركائز اساسية في بناء صرح التكامل المعرفي(

 2012نيسان  1-3كلية الطب بتاريخ المشاركة في مؤتمر اليوبيل الذهبي ل-4

 التي يقيمه التعليم المستمر لجميع الفروعحضور ندوات  -

Publications                                 2011 المنشورات العلمية: عددها=1 لحد عام  
للترقية الى لقب مدرس البحوث التي تم قبولها ونشرها  

1- A Genetic Algorithm in  Scheduling processes with Non-Permeability 

2-Proposing a New Algorithm For Solving Job Assignment problem by partition to 

Sub Matrices 

3-Tabu Search Method  For solving The Travel Salesman problem   

4-A Heuristic Genetic Algorithm for Independent Task Scheduling 

الى أستاذ مساعد للترقية البحوث التي تم قبولها ونشرها  

5- A Survey of Two Optimization Methods to Solve A Modified Minimal Spanning 

Tree Problem in Undirected Tree Graph 

6- Genetic Algorithm To Solve Sliding Tile 8_puzzle Problem 

7-Applying the Intelligence of Ant and Tabu Search to Solve The 8-puzzle Problem 

8-Adaptation of a Mosquito Swarm Algorithm to Solve a Binary Knapsack Problem 
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Other Activities:                                                                                           النشاطات األخرى 

  2001-2001عضو في لجنة  نظام المخازن. الباركود لألعوام 

  2014-1-11لغاية  2010الجامعي مسؤول شعبة ضمان الجودة واألداء 

 .عضو في اللجنة المركزية العليا للجودة في الكلية 

 -2012-2011التقييم الذاتي للكلية. فريق قيادة عضو في لجنة 

 - 2013 ولغاية 2012-2011عضو في لجنة تصميم دليل الكلية. لألعوام 

  (عضو في لجنة ملئ استمارات )المقاييس والمؤشرات النوعية والكمية 

 عضوة في لجنة توثيق الدرجات 

 عضوة في لجنة االمتحانات المركزية. 

 عضوة في لجنة خطة األستراتيجية 

 عضوة في لجنة توثيق انجازات الكلية 

o إحصائياتبعمل  مساعدة الباحثين من طلبة الدراسات العليا و األساتذة من داخل الكلية و خارجها في بحوثهم 

 0111-0991 لالاعوام .ومخططات رسومية

  2007-2001المساعدة في تدريس طلبة كلية طب نينوى عام 

  6991لكتاب ارقم  2013-10-22عضو في لجنة استقبل الطلبة الجدد 

 2013متحانية العضو في اللجنة ا 

 2014-2013كاديمي للكليات للعام العضو في لجنة ملئ استمارات وصف البرنامج ا 

 رشاد الطلبة لمادة الحاسوب في لجنة ملئ استمارات الكة المشار 

  9/13/1306رقم الكتاب  2014ول في الجامعة لعام القامة المعرض السنوي االعضو في اللجنة المركزية 

  21/1/2014بتاريخ 

  2/1/2019بتاريخ  23االمر األداري ذي العدد   2019-2017عضو اللجنة االمتحانية للعام  

 عضو في اللجنة المركزية لالعتمادية 

 عضو في لجنة  البرنامج الحكومي 

 عضو في لجنة تنفيذ البرنامج االعتمادية 

 9/9/2011 عضو اللجنة المركزية لتقويم األداء المؤسسي في رئاسة جامعة الموصل 

 

 المشاركة في الدورات التالية:

-3شمولية الجودة وادارتها-2الجودة في التعليم العالي-معنى الجودة-1/كلية اإلدارة واالقتصاد/بعنوان الدورةاألولى-1

لتطبيق   ISO/IWLA2:2003مواصفات ) -4المتطلبات والبنود(ISO9001-2000مواصفات األيزو واألصدار) 

ISO9001-2000 )14/10/2010-10بتاريخ منفي التعليم 

 12/2010/ 7-4ردن/ادارة الجودة الشاملة وتطوير األداء األداري للخدمات التربوية /للفترة الثانية/عمان/األالدورة -2

الدورة الثالثة/كلية الهندسة )الميكانيك(/بعنوان/تطبيق واعداد نظام الجودة من اجل الحصول على شهادة األعتماد لمختبرات -3

 30/1/2011-21من (/ISO/IEC17025/2005الفحص وحسب المواصفة )

 23/1/2011-21بتاريخ منكلية اإلدارة واالقتصاد/بعنوان/مدقق جودة/ الدورة الرابعة/ -4

-27بتاريخ من(/2009-1001لخامسة/كلية اإلدارة واالقتصاد/بعنوان/نظام ادارة الجودة)األيزو( وفق المواصفة )الدورةا -1

21/1/2011 

 الموصل للمشاركة بورشة العمل. شهادة تقديرية من مجلس ضمان الجودة بحامعة -1

 شهادة تقديرية من كلية الطب تثمينا للجهود المبذولة في العمل في شعبة ضمان الجودة. -7

 2012-10-11دورة تدريبية مدقق جودة داخلي 

ية للبنات ربشهادة مشاركة في دورة كيفية كتابة البحوث في اللغة األنكليزية التي اقيمت في قسم علوم الحياة في كلية الت-9

 2019/نيسان/21-24/جامعة الموصل للفترة 

شهادة مشاركة ضمن برنامج سالمة اللغة العربية لترفيع موظفي الدولة وحصولي على تقدير ممتاز التي اقامها قسم علوم  -1

 20/1/2019-14اللغة العربية/كلية األداب /جامعة الموصل للفترة 

 

 

 

9-A Proposed Hybrid Algorithm for Constructing Knight Tour Problem by Sudoku 

Grid 

Commendation Letters                                    38                عدد كتب الشكر 


