
  الى القسم العلمي والثقافي في الجامعة التكنولوجیة

  تحیة طیبة

رقم    امعي الم ر الج ى األم ارة إل ي/747إش ات  15/6/2009ع ق ف ى الوالی ادي  ال ضمن ایف المت
ة       دورة التدریبی ي ال تراك ف ة لالش دة االمریكی  Iraqi Women's Applied Sciences:(المتح

and Engineering   (   ن رة م ة  15/6/2009للفت دورة    15/6/2010 ولغای شاركتي بال ت م  تم
  :المذكورة ووفق المنھاج ادناه

  :  النشاطلت العلمیة

 EUROCENTERS (Language Learning تم التحاقي بمركز اللغة !1

Worldwide) في دورة للغة االنكلیزیة 2009-8-21 ولغایة 2009-7-27 وللمدة .

.حیث حصلت على كفاءة اللغة وبتقدیر جید جدا كما مبین بالملحق رقم واحد

حیث ) Full 2009 (2009تم التحاقي بجامعة ستینفورد في بدایة السنة الدراسیة !2

ثمانیة دروس بمختلف االختصاصات الھندسیة في الفصل ) Audit(انضممت إلى

وواحد بالفصل ) Winter 2010ً)بالفصل الثانيواثنان ) Full  2009(األول

.وكما مبین بالشھادة المبینة بالملحق الثاني) Spring 2010ٍ)الثالث

كیفیة وضع ، تضمن حضور المحاضرات تسجیل المالحظات  حول طرق التدریس

و المشاركة بالتطبیقات العملیة ،مشاركة األساتذة في إعطاء المحاضرات، األسئلة

  .كان ھذا بالنسبة للدراستین األولیة والدراسات العلیا، لمختبراتللمشاریع في ا

 Brenner(تم التحاقي بمكتبة برانر  )  Winter 2010(في بدایة الفصل الثاني !3

Library ( المختصة ببحوث نظام المواقع الجغرافیة )Geographic Information 

System/ GIS ( مجال الطاقة الكھربائیة و بحكم اختصاصي بھذا النظام وتطبیقاتھ في

). ESRI(حیث أكملت سبعة دورات تدریبیة في مركز األبحاث العالمي.  سنة15لمدة 

.كذلك بدأت العمل في ثالث بحوث في ھذا المجال . 10-3وكما مبین بالمالحق  

. كأستاذ زائر) Wood Research Instituteً)تم التحاقي بمركز األبحاث وود  !4

ز عقد الندوات والمحاضرات واللقاءات للباحثین و من مختلف أنحاء یتضمن نشاط المرك

.لبحوث الطاقة و بمختلف االختصاصات) seminars(العالم إللقاء ملخصات 



 CRGP(Collaboratory for Research on Globalتم التحاقي بمركز  !5

Projects)أھم یتضمن نشاط المركز إجراء اللقاءات والندوات حول .  كأستاذ زائر

. المشاریع التطبیقیة المعتمدة على البحوث ومن جمیع أنحاء العالم

حضور المؤتمرات العلمیة التي عقدت في جامعة ستینفورد على مدار السنة الدراسیة !6

والتي أقامھا مركز ) Energy Efficiency(والمختصة بمواضیع الطاقة وكفاءتھا 

والذي التحقت بھ كأستاذ ) Precourt Energy Efficiency Center(بحوث الطاقة 

                                                                    . زائر

  :النشاطات الثقافیة

 / State Government(عقد لقاء ثقافي في مبنى حكومة والیة واشنطن العاصمة.1

Washington DC (منظمة ایمدیست ، فلبرایت : بعثاتمع ممثلین عن  برامج ال

.والھیئة العلیاالمسؤولة عن البعثات العراقیة الى الوالیات المتحدة االمریكیة

عقد مؤتمر بحضور سفیر العراق في الوالیات المتحدة االمریكیة االستاذ سمیر .2

 الصمیدعي وممثلي عدد من المنظمات النسائیة و منظمة حقوق االنسان و منظمة

,IEEEمركز الوطني االمریكي للبحوثوال.

  ).1(بالنسبة للفقرتین اعاله مبینة  في القرص المدمج رقم 

تم اجراء لقاء اذاعي مع رادیو سوا.3

وكما مبین في القرص رقم ) NPR(تم اجراء لقاء اذاعي مع االذاعة الوطنیة االمریكیة.4

)2.(  

وقد ابدت جامعة ستینفورد استعدادھا للتعاون مع الجامعة التكنولوجیة وفي مختلف 
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