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Dissertation). Simmons  College, Graduate School of Library and 
Information Science, Boston,2012. 

 

 XXXXX-XXX-XXX  رقم الهاتف:

 prof_khairi@yahoo.com   البريد اإللكتروني:



 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: 

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

 جائزة الثانٌة ألفضل بحث علمً 1
طلبة كلٌة اآلداب / ل العلمً مؤتمرال

 الجامعة المستنصرٌة
2001 

 منحة دراسة الدكتوراه 2
Simmons University, 

Boston, MA, USA 
2007 

3 

لحملة شهادة  عضوٌة نادي الشرف

فً  الماجستٌر والدكتوراه الدولٌة

بدرجة اإلمتٌاز المعلومات والمكتبات 

Simmons University, 

 Boston, MA, USA
 2013

 التمٌز واإلبداعدرع  4
ً المعلومات تصاصخإالجمعٌة 

 والمكتبات والتوثٌق العراقٌة
2019 

 

 : البحوث العممية المنشورة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

 1. 
 }اإلنترنت{ للمعلومات العالمٌة الشبكة

 المعلومات ومؤسسات للمكتبات وخدماتها

 آداب مجلة

 افدٌنرال

 /  اآلداب كلٌة

 لموصلا امعةج
2006 

 اإللكترونً العصر وتحدٌات العربٌة الوثائق .2 
 آداب مجلة

 افدٌنرال

 /  اآلداب كلٌة

 الموصل جامعة
2006 

 3. 

مشارٌع التخرج لطلبة قسم المعلومات 

والمكتبات فً الجامعة المستنصرٌة: دراسة 

 تحلٌلٌة

كلٌة  مجلة

 التربٌة

الجامعة 

 المستنصرٌة
2007 

 4. 
 تجربة : أوسع بخطوات مٌةالرق المكتبات نحو

 .رقمٌة لمكتبة نموذج إلنشاء عملٌة

مجلة العربٌة 

3000 

النادي العربً 

للمعلومات / 

 سورٌا

2007 

 5. 

 تطبٌقٌة راسـةد : الرقمٌة الدورٌات نحو

 الجامعة فً التربٌة كلٌة لةـمج تحوٌل إلمكانٌة

 .الرقمً الى التقلٌدي الشكل من المستنصرٌة

 

كلٌة  مجلة

 التربٌة

الجامعة 

 المستنصرٌة
2008 



 المكتبات الرقمٌة .6 

المجلة العراقٌة 

لتكنولوجٌا 

 المعلومات

الجمعٌة 

العراقٌة 

لتكنولوجٌا 

 المعلومات

2008 

 7. 

Iraq’s Digital Library Dilemma: 

Open Source Digital Objects 

Repository project 

Vancouve

r, BC 

Co-other 

poster / 

ASIST 

2009 

 8. 

 ستخدامواإل الجودة قٌاس راتمختب

(Usability Labs) إستخدامها مكانٌةإو 

 : والعربٌة راقٌةالع المعلومات مؤسسات فً

 حالة دراسة

 وعلم للمكتبات الخرٌجٌن مدرسة لمختبر

 Simmons) سٌمونز كلٌة فً المعلومات

College)  األمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات. 

مجلة العربٌة 

3000 

النادي العربً 

لومات / للمع

 سورٌا

2010 

 ستخدامواإل الجودة قٌاسرات مختب .9 

المجلة العراقٌة 

لتكنولوجٌا 

 المعلومات

الجمعٌة 

العراقٌة 

لتكنولوجٌا 

 المعلومات

2011 

 10. 

Evaluation of Iraqi Ministries' 

websites 1/2: Meta-Tag 

Assessment 

المجلة العراقٌة 

لتكنولوجٌا 

 المعلومات

الجمعٌة 

العراقٌة 

كنولوجٌا لت

 المعلومات

2012 

 11. 

إعادة هندسة العملٌات وإمكانٌة تطبٌقها فً 

المكتبات الجامعٌة العراقٌة: دراسة حالة للمكتبة 

 المركزٌة فً جامعة ذي قار

Bibliophilia 

Journal 

جامعة العربً 

التبسً / تبسة 

 الجزائر -

2019 

 

 

 



  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات: 

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة ت

 2006 جامعة الموصل الموصل جامعة / اآلداب لكلٌة الثالث المؤتمر .1 

 2. 
 فً والمعلومات المكتبات لجمعٌة األول العلمً المؤتمر

 راقالع – كردستان
 2006 أربٌل / العراق

 3. 
DC Special Libraries Association 

Celebrates UN Week 

Washington DC, 

USA. 
2009 

 4. 
Special Libraries Association - 

Simmons University – Boston 

Boston, MA, 

USA 
2009 

 5. 
 اجد على الفضاء الرقمًقسم المعلومات والمكتبات وضرورة التو

 والمكتبات المعلومات قسم / الثقافً األسبوع -محاضرة 

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2011 

 والمكتبات المعلومات قسم / الثقافً األسبوع -محاضرة  .6 

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2015 

 7. 
 الجامعٌة لمكتباتلنت اإلنتر مواقعب اإللكترونٌة لمعلوماتاخدمات  

 والمكتبات المعلومات قسم / الثقافً األسبوع -محاضرة 

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2016 

 والمكتبات المعلومات قسم / الثقافً األسبوع -محاضرة  .8 

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2017 

 9. 
 أساسٌات التحول من نظم المعلومات التقلٌدٌة إلى النظم الرقمٌة

 فعالٌات ندوة ٌوم الكتاب العالمً -محاضرة 

دار الكتب والوثائق 

 الوطنٌة العراقٌة
2018 

 10. 
 Usability Labsمختبرات الجودة وقابلٌة اإلستخدام 

 والمكتبات المعلومات مقس / الثقافً األسبوع -محاضرة 

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2018 

 11. 
 التصحٌح اإللكترونً: اإلٌجابٌات والسلبٌات

 والمكتبات المعلومات قسم / الثقافً األسبوع -ورشة عمل 

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2019 

    



 12. 
 ً.الفصول اإلفتراضٌة والتأهٌل المهنً اإلفتراض 

 والثقافٌة لقسم المعلومات والمكتبات الندوة العلمٌة

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2019 

 

  اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العمميةأعمال قيد: 

 العمل المقدم لمنشر العمل قيد اإلنجاز عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العممية ت

-Wordبناء البوابات اإللكترونٌة بإستخدام نظام الورد برس   .1

Press  قسم الشؤون القانونٌة فً جامعة بغداد أنموذجا : 
 مقدم للنشر 

2.  
اإلفادة من نظم إدارة المحتوى الرقمً فً تقدٌم الخدمات 

وإتاحة الوثائق والمستندات فً المؤسسات الحكومٌة: دراسة 

 جدوى

 مقدم للنشر 

3.  
الصفوف اإلفتراضٌة : دراسة تجرٌبٌة إلمكانٌة تطبٌقها على 

المواد الدراسٌة فً قسم المعلومات والمكتبات فً الجامعة 

المستنصرٌة 

  قٌد اإلنجاز

 

  :الخبرات التدريسية 

 السنة اسم المادة التدريسية ت

 2003 - 2002  / المرحلة الثالثة العملً التطبٌق .1 

 2007  - 2002 ألولى/ المرحلة ا الحاسبات .2 

  – 2003 السٌمٌنار )بحوث التخرج( .3 

 2007 - 2006  / المرحلة الثانٌة واألرشٌف الوثائق .4 

 2018 - 2012 / المرحلة الثانٌة البٌانات وقواعد المعلومات نظم .5 

 2013 - 2012 / المرحلة الثانٌة الفنٌة اإلنكلٌزٌة اللغة .6 

 2016 - 2013 / المرحلة الرابعة المعلومات شبكات .7 



 2017 - 2016 / المرحلة الثالثة المعلومات مؤسسات حوسبة .8 

 9. 
Electronic Information Resources 

 مرحلة الماجستٌر -الدراسات العلٌا 
2018 – 

 – 2018 / المرحلة الرابعة المعلومات شبكات .10 

 11. 
Expert Systems 

 مرحلة الماجستٌر -الدراسات العلٌا 
2018 – 

 

  وورش العمل )التي شارك فيها(  التدريبية الدورات: 

 السنة المكان اسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت

 1. 
 فً (12) التأهٌلٌة الدورة

 الحاسوب إستخدام

 العلوم كلٌة فً اإلستشاري المكتب

 المستنصرٌة الجامعة
 2000 بغداد

 2. 

 التأهٌلٌة الدورة

ق ائفً طر84  التربوٌة

 ٌسالتدر

 كلٌة/  التدرٌس ئقاطر وحدة

 المستنصرٌة الجامعة - التربٌة
 2003 بغداد

 3. 
الدورة المتوسطة المكثفة 

 فً اللغة األلمانٌة

معهد  +النادي العراقً االلمانً 

 السفارة االلمانٌة فً بغداد +كوته 
 2005 بغداد

 4. 
 المكتبات فً تاالتطور آخر

 المعلوماتعلم و

 تالوالٌا من Simmons ةجامع

 مع بالتعاون األمرٌكٌة المتحدة

  وجامعة NEH منظمة

Harvard األمرٌكٌتٌن 

 –عمان 

 األردن
2005 

 5. 
 والنظم الرقمٌة المكتبات

 األلٌة

 الوالٌات Simmons ةجامع

 NEH منظمةو األمرٌكٌة المتحدة

ن. األمرٌكٌتHarvardٌ  وجامعة

 جامعة مع بالمشاركة

 ترااإلما

 العٌن إمارة

 تمارااأل /

 العربٌة

 المتحدة

2006 

 6. 
 اللغة فً المكثفة الدورة

 إلنكلٌزٌةا
 للغات بوسطن معهد

Boston, 

USA 
2008 



 7. 

وغرافٌة ٌالفهرسة الببل

 21للكتاب ومعٌار مارك 

وفق قواعد وام للكتاب 

الدورة التدرٌبٌة للفهرس و

 العربً الموحد

وزارة  دائرة البحث والتطوٌر/

حث العلمً التعلٌم العالً والب

العراقٌة بالتعاون مع مركز 

الفهرس العربً الموحد / 

 السعودٌة

جامعة 

تكنولوجٌا 

المعلومات 

واإلتصاالت 

 بغداد/ 

2019 

 8. 

ورشة عمل: اإلتجاهات 

الحدٌثة فً إدارة وتسوٌق 

 المعرفة

على هامش المؤتمر الدولً لقسم 

المعلومات والمكتبات / الجامعة 

 المستنصرٌة

 2019 بغداد

 9. 

رشة عمل: اإلتجاهات و

الحدٌثة لعلم المعلومات 

 والمكتبات

على هامش المؤتمر الدولً لقسم 

المعلومات والمكتبات / الجامعة 

 المستنصرٌة

 2019 بغداد

 10. 
دورة كتابة التقرٌر الذاتً 

 للمختبرات

شعبة التعلٌم المستمر/ بالتعاون 

مع شعبة إعتماد المختبرات 

 العلمٌة فً الجامعة المستنصرٌة

 2019 بغداد

 

  وورش العمل )التي حاضر فيها(  التدريبية الدورات: 

التي أجري لصالحها  اسم المؤسسة اسم التدريب ت
 السنة المكان التدريب 

 2002 العراق -بغداد  دائرة األعالم –وزارة اإلعالم  التوثٌق واألرشٌفأساسٌات  .1 

 2005 العراق -بغداد  قًمكتبة المجمع العلمً العراأساسٌات عملٌة الفهرسة  .2 

 3. 
إجراءات الصٌانة والحفظ 

 المكتبٌة تقنٌاتللم
 2006 العراق -بغداد  مكتبة المجمع العلمً العراقً

 4. 

مجموعة دورات متخصصة 

فً الحاسوب والتقنٌات 

 والبرامج والنظم المكتبٌة

GSLIS Tech Lab. at 

Simmons University  

Boston, 

MA, USA 

2008 - 

2011 

 5. 
حٌح اإللكترونً / التص

اإلٌجابٌات والسلبٌات 
قسم المعلومات والمكتبات / كلٌة 

الجامعة المستنصرٌة –اآلداب  
 2018 العراق -بغداد 

 



 لمناصب اإلداريةا: 

 فترة التكمفة المناصب اإلدارية ت

 1. 

مسؤول مختبر الحاسبات للدراسات االولٌة / 

الجامعة  –قسم المعلومات والمكتبات 

 رٌةالمستنص

2002 – 2008 

 2. 
عضو الهٌئة اإلدارٌة للجمعٌة العراقٌة 

 لتكنولوجٌا المعلومات
2015 – 2018 

 3. 
نائب رئٌس جمعٌة إختصاصً المعلومات 

 والمكتبات والتوثٌق العراقٌة
2016 -  

 

 :المجان المشارك بها 

 فترة عمل المجنة مهام المجنة اسم المجنة ت

 1. 

 لجنة اإلشراف على مختبرعضو 

فً قسم المعلومات  سوبالحا

 والمكتبات

إدارة مختبر الحاسوب 

 2007 - 2002 .للدراسات األولٌة

 2. 
اللجنة اإلمتحانٌة فً قسم عضو 

 المعلومات والمكتبات

اللجنة اإلمتحانٌة للدراسات 

 األولٌة
2004 -  2005 

 3. 
اللجنة اإلمتحانٌة فً قسم عضو 

 المعلومات والمكتبات

ت اللجنة اإلمتحانٌة للدراسا

 األولٌة
2006 - 2005 

 4. 
اللجنة اإلمتحانٌة فً قسم عضو 

 المعلومات والمكتبات

اللجنة اإلمتحانٌة للدراسات 

 األولٌة
2012 -  2013 

 5. 
 قسم فً الثقافٌة اللجنةعضو 

 والمكتبات المعلومات

تنظٌم المحاضرات الثقافٌة 

 والعلمٌة فً القسم
2013 - 2014 

 6. 
 قسم فً الثقافٌة اللجنةعضو 

 والمكتبات معلوماتال

تنظٌم المحاضرات الثقافٌة 

 والعلمٌة فً القسم
2015 - 2016 

 7. 
كلٌة  فً الثقافٌة اللجنةرئٌس 

 الجامعة المستنصرٌة –اآلداب 

تنظٌم المحاضرات الثقافٌة 

 كلٌة اآلدابوالعلمٌة فً 
2015 - 2016 



 األكادٌمً اإلرشاد لجنةعضو  .8 
 والتثقٌف والتوعٌة رشاداإل

 للطلبة
2016 - 2017 

 9. 
لجنة التصحٌح اإللكترونً عضو 

 المركزٌة

اإلشراف على عملٌة التصحٌح 

 اإللكترونً لإلمتحانات النهائٌة
2017 - 2018 

 10. 
 لجنة اإلشراف على موقع القسم

 والبروفاٌل االكادٌمً

الموقع اإلشراف على 

اإللكترونً للقسم ومتابعة 

 ونشر االخبار والمستجدات

مً للطلبة اٌل األكادٌالبروفو

 واالساتذة

2017 – 2019 

 األكادٌمً اإلرشاد لجنةعضو  .11 
 والتثقٌف والتوعٌة رشاداإل

 للطلبة
2017 - 2018 

 12. 
اللجنة اإلمتحانٌة فً قسم عضو 

 المعلومات والمكتبات

اللجنة اإلمتحانٌة للدراسات 

 األولٌة
2017 -  2018 

 13. 
لجنة اإلستالل اإللكترونً عضو 

 المركزٌة فً الكلٌة

نظٌم عملٌات اإلستالل ت

 اإللكترونً للبحوث والدراسات
2018 -  

 14. 
عضو لجنة البعثات والعالقات 

 الثقافٌة فً الكلٌة

البعثات  إجراءات تنظٌم

 والنشاطات العلمٌة الخارجٌة
2018 -  

 15. 
عضو اللجنة العلمٌة فً قسم 

 المعلومات والمكتبات

تنظٌم النشاطات العلمٌة للقسم 

 دراساتوإقرار البحوث وال
2018 -  

 16. 
عضو لجنة اإلستالل الورقً فً 

 قسم المعلومات والمكتبات

تدقٌق اإلستالل الورقً للبحوث 

 والدراسات
2018 -  

 17. 

رئٌس اللجنة التنسٌقٌة للمؤتمر 

الدولً التخصصً للمعلومات 

 والمكتبات

تنسٌق أعمال اللجان الخاصة 

 بٌن، والتنسٌق الدولً بالمؤتمر

الخارجٌة الجهات الداخلٌة و

 المشاركة

2019 

 18. 
فً  األكادٌمً اإلرشاد لجنةرئٌس 

 قسم المعلومات والمكتبات

 والتثقٌف والتوعٌة رشاداإل

 للطلبة
2018 - 2019 

 19. 

اللجنة اإلمتحانٌة فً قسم عضو 

مسؤول المعلومات والمكتبات /  

 التصحٌح اإللكترونً ورفع النتائج

التصحٌح اإللكترونً 

ائج على لإلمتحانات ورفع النت

 البروفاٌل األكادٌمً

2018 -  2019 



 20. 

عضو اللجنة العلمٌة للمؤتمر 

اإلقلٌمً األول للخرٌطة الرقمٌة 

للمكتبات ومراكز المعلومات 

 مصر -/ القاهرة  العربٌة

اإلشراف العلمً وتقٌٌم 

 المشاركات فً المؤتمر
2019 

 21. 

عضو لجنة اإلمتحان التنافسً 

مات / قسم المعلو لطلبة الماجستٌر

 والمكتبات

 اإلمتحان التنافسً إجراء

قبول فً مرحلة لل والمقابالت

 القسمب الماجستٌر

2019 – 2020 

 22. 
فً قسم  األكادٌمً اإلرشاد لجنة

 المعلومات والمكتبات

 والتثقٌف والتوعٌة رشاداإل

 للطلبة
2019 - 2020 

 


