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 الجامعة المستنصرية /اآلدابكلية /المعلومات وتقنيات المعرفة : قسم موقع العمل 

 :المؤهالت العلمية واالكاديمية 

 2019من كلية التربية االساسية   1/7/2019في  : النقل الى قسم المعلومات والمكتبات

 الجامعة المستنصرية

 2011 : الحصول على لقب استاذ مساعد 

 2007: من قسم علم المعلومات والمكتبات من كلية  الحصول على شهادة الدكتوراه فلسفة

 اآلداب/ الجامعة المستنصرية 

 2001الحصول على شهادة الماجستير : 

 مساقات التدريس: 

ومصادر  ،عدد من المقررات الدراسية في تخصص علم المعلوماتتدريس التدريس:  -    

منهج المكتبة و العلمي، هج البحثاومن ،ت وتقنيات المعلوماتالمعلومات وتكنولوجيا المعلوما

المدخل الى علم المعلومات. تنمية  علم المعلومات، ة.التربويالمعلومات تقنيات البحث العلمي، 

 مصادر المعلومات

عدد من االبحاث منشورة في المجالت المحكمة والمقدمة الى المؤتمرات النشر العلمي:  - 

 العلمية. 

 المناقشات العلمية  

 :أ. اطروحات الدكتوراه

"التكامل المعرفي بين االطر النظرية للرسائل الجامعية العراقية والجوانب التطبيقية:  .1

 31/7/2018 اوود،دراسة تحليلية مقارنة"/ الطالبة عذراء هادي د

" دعم وتطوير عمليات االجراءات الفنية في المكتبات الجامعية باستخدام نموذج  .2

  2020 /1 /9الخرائط المفاهيمية" / رونق محمد كاظم، في 

 :. رسائل الماجستيربـ 

استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية: الكليات االهلية أنموذجا"/ نهاية  .1

 2015 /26/8علي،  محمد عبد

"قياس المهارات الفنية والتكنولوجية للعاملين في المكتبات الجامعية العراقية"/ مها  .2

 2016 /7 /24حسين عليوي، 

"البحوث المنشورة في مجلة كلية التربية الجامعة المستنصرية: دراسة تحليلية/ عذراء  .3

 11/2016 /7عبدالحسين جبر، 

رئاسة الجامعة المستنصرية  -المؤسسات العراقية"فاعلية االدارة بالمعلومات في  .4

 2017 /4 /16أنموذجا"/ منتهى سليم زبالة، 

"تطبيق المعايير العالمية في المكتبات الجامعية العراقية: اقليم كردستان انموذجا"/  .5

 2019 /2 /19سالم ياسين حسيب 

لتعليم العالي " المجالت العلمية العراقية ومدى تطبيقها لمعايير ومواصفات وزارة ا .6

 2019 /10 /6والبحث العلمي"/ هاجر كريم كاظم داغر، 

"االطر التشريعية للمكتبات الجامعية العراقية والعربية ومدى استجابتها لمتطلبات  .7

 2020 /8 /18البيئة التكنولوجية: دراسة مقارنة"/ زيد مصطفى عبدالرزاق، 

ت والمكتبات في الجامعات "واقع التدريب العملي لطلبة اقسام تقنيات المعلوما .8

 12/2020 /14العراقية: دراسة تقويمية"/ احالم فالح سعيد، 



"المعلومات االلكترونية ودورها في تلبية احتياجات المستفيدين في مكتبات كليات  .9

 8/2021 /10جامعة ديالى"/قيصر اسماعيل علي، 

واالنسانية: دراسة "توثيق مصادر المعلومات بالرسائل الجامعية للتخصصات العلمية  .10

 2021 /15/11مقارنة"/ علي المرتضى عبدالحسين عناد، 

   :شراف على طلبة الدراسات العلياالا

"توثيق مصادر المعلومات بالرسائل الجامعية للتخصصات العلمية واالنسانية:  .1

 2021 /15/11دراسة مقارنة"/ علي المرتضى عبدالحسين عناد، 

صادر المعلومات في المكتبات الجامعية العراقية: "  االعمال التطوعية لتنمية م .2

      2022عمر حميد سلمان، دراسة ميدانية"/ 

 )رسائل جامعية، ابحاث مجالت علمية محكمة وبحوث الترقية( : الخبرة العلميةالتقويم العلمي

 والتقدير كتب الشكر : 

 .مجتمع مدني اتمنظم ومنكلية، ال من عمداءجامعة، وال ةسارئ .1

 ومن رئاسة قسم اللغة العربية، من تقديرية، ال اتشهادعدد من ال :الشهادات التقديرية

منظمات  مجتمع من تركيا،  وفي، وفي لبنان في مصرعربية المشاركات في مؤتمرات 

 مدني في لبنان وفي بغداد. 

 عمل في العراق وخارجه، في بيروتال ورش عدد مناقامة وحضور  :ورش العمل 

 العراق.في و وتركيا

 الحضورية تدريبية ال اتدورعدد من ال : االشتراك في اقامة وحضورالدورات التدريبية

 .لطلبة الدراسات العليالطلبة الدراسات االولية و في العراق وخارجه،وااللكترونية 

 كلية التربية االساسية علمية في جامعة بغداد، وال اتندوعدد من الاقامة  :الندوات العلمية

 . عدد منهاحضور اآلداب ووكلية 

 مؤتمرين  (2( مؤتمرات علمية بواقع )7: االشتراك ببحوث علمية في)المؤتمرات العلمية

 مؤتمرات دولية في العراق. (6دوليين خارج العراق، و)

 االشتراك في عدد من اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة. :اللجان 

 والقاء محاضرات، ورش عمل: االشتراك ببحث علمي واقامة االنشطة التطوعية، 

 .السنوي في كلية التربية االساسية االشتراك في السوق الخيريو

 وحلقات نقاشية ات يوم الضاد،:  قسم اللغة العربية، ومهرجاناالشتراك في احتفاليات ،

 .وتنمية بشرية وتوعويةوارشادية ومحاضرات نوعية 

 نادي الكتاب : 

 واتجاهاته الحديثةقراءة في كتاب االعالم الرقمي  -

 قراءة في كتاب علم النظم والمعلومات والتقنيات -

 خريجي قسم  ريادة االعمال لتأهيل وورش عمل وندوات  االشتراك في محاضرات

  المعلومات وتقنيات المعرفة


