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חומרי לימודה:
מאמרים בספרי כנסים- :
מלגות ופרסים:
 -1999מלגת פדרציית הקהילות היהודיות בקנדה לצורך לימודי תואר שלישי.
מקומות עבודה נוספים (מחוץ לאקדמיה):
 - 1.1.2009היום :כימאית-מטרולוגית במעבדה הלאומית לפיסיקה ,ירושלים  .התמחות בנושאים :קביעת עקבות
מתכות; מדידות והערכת אי ודאות; ניהול איכות במעבדה.
החל מ  1.12.14מנהלת המעבדה הלאומית לפיסיקה.
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