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 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم
ت

أسم الجائزة والمنح والتكريم

1

/

الجهة المانحة

السنة

 األعمال المنجزة  -الكتب المؤلفة والمترجمة
ت

عنوان الكتاب

1

/

مكان النشر

الناشر

السنة

 البحوث العلمية المنشورة
عنوان البحث

ت

مكان النشر

الناشر

السنة

تطور قواعد الفهرسة

1

الوصفية من  AAcr2الى
 RDAومتابعة المكتبات

بغداد

مجلة االستاذ

2013

العراقية لها
2

مناهج البحث العلمي لدى

تشرين

علماء العرب في العلوم

الثاني

2010

الصيدالنية والطبية

المواقع الحسينية المتاحة
3

4

5

على شبكة االنترنت :دراسة
ببليوغرافية

العلماء العرب ودورهم في
علم االعشاب والنباتات

الطبية

االبع ا ا ا اااد اال

قي ا ا ا ااة

الحسا ا ا ا ااين

فا ا ا ا ااي

واالنس ا ا ا ااانية ل م ا ا ا ااام
واقعة الطف

بغداد

بغداد

بغداد

مجلة كلية األداب – الجامعة
المستنصرية

المؤتمر العلمي السادس

12-11

الجامعة المستنصرية

2009

عشر  -كلية األداب/

ملتقى الطف العلمي ...
الثاني

ايار

2011

النتاج
6

الفكري

ال اص

باالمام الحسن

في

مكت تنا الجامعة :دراسة

بغداد

ملتقى الطف العلمي ...
الثالث

2015

تحليلية
سفير الثورة الحسينية االمام
7

8

بغداد

مسلم بن عقيل
الكشاف البهي فيما قيل في
االمام الحسين الشهيد الزكي

بغداد

المواقع الحسينية المتاحة

9

على شبكة االنترنت ودورها
في نشر الثقافة الحسينية

بغداد

بين الشباب الجامعي

ملتقى الطف العلمي ...
الرابع
ملتقى الطف العلمي ...
ال امس

ملتقى الطف العلمي ...
السادس

2015

2014

2014

قبول نشر لبحث مشترك
أمن

10

وتطبيقاته

المعلومات

في

قسم

المعلومات والمكتبات ,
مجلة الرسالة االردنية/

االردن

االردن

جمعية المكتبات والمعلومات
االردنية

2016

 المؤتمرات والندوات (ورقة بحث  /محاضرة)
ت

اسم المؤتمر و الندوة

1

/

السنة

مكان انعقادها

 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية
ت
1

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث
العلمية

االطروحات الذكية ذليل التكامل العلمي
والمعرفي – دراسة تحليلية ومقارنة

العمل قيد اإلنجاز

العمل المقدم للنشر

قيد االنجاز

 الخبرات التدريسية
ت

اسم المادة التدريسية

1

الببليوغرافيا – المرحلة الرابعة

2

الفهرسة الوصفية – المرحلة االولى

3

الوثائق واالرشيف – المرحلة الثانية

4

التطبيق العملي – المرحلتين الثالثة والرابعة

5

المد

لمرحلة االولى

السنة

 الدورات التدريبية
ت
1
2
3

4

اسم التدريب

واسم المؤسسة التي أجرت التدريب

دورة طرائق

الجامعة المستنصرية

التدريس

الجامعة المستنصرية

دورة الحاسبات
دورة في است دام

المكان
الجامعة
المستنصرية
الجامعة
المستنصرية

الجامعة المستنصرية

السبورة الذكية

الدورة التطويرية

الجامعة المستنصرية

في اللغة

االنجليزية

ت
1
2
3

التكليف بإدارة مكتبة كلية االداب/
المستنصرية
التكليف بإدارة مكتبة كلية االداب/
المستنصرية

التكليف بمهام مقررية قسم المعلومات
والمكتبات

2001
2001
2015

مركز التعليم
المستمر

 المناصب اإلدارية
المناصب اإلدارية

السنة

فترة التكلفة
2002
2007
 2013ولحد االن

2013

 اللجان المشارك بها
ت

اسم اللجنة

مهام اللجنة

فترة عمل اللجنة

1

لجنة الجرد

جرد محتويات المكتبة

1999

2

لجنة الجرد

جرد محتويات المكتبة

2005

3

لجنة امتحانية

متابعة االمتحان النهائي

2010

4

لجنة تطوير العمل والفاليات

5

لجنة ملتقى الطف العلمي
الرابع

6

لجنة التدقيق

7

لجنة الزي الموحد

متابعة الفعاليات واالنشطة
العلمية في القسم

عضوة في اللجنة

التحضيرية للمؤتمر

2011
2013

تدقيق الكتب المنهجية
للتأكد من لوها من أي
اشارة للنظام السابق

متابعة التزام الطلبة بالزي
الموحد

2012

2014

8

لجنة ضمان الجودة واالداء
الجامعي

متابعة نشاطات االساتذة

2014

9

لجنة امتحانية

متابعة االمتحان النهائي

2015 -2014

10

لجنة متابعة

11

لجنة امتحانية

12

لجنة تحقيقية

متابعة اعتراضات

استمارات التقييم ال اصة

2015

باالساتذة
متابعة االمتحان النهائي

2015
2015

