
  
 

 

 السيرة العلمية                                     
 

 نبراس عبد الستار خانكه  االسم الثالثي:
 االداب / قسم المعلومات والمكتبات القسم: /الكلية 

 تدريسية الوظيفية الحالية:
  دكتورا :الحاصل عليهاالشهادات 

 معلومات ومكتبات  التخصص العام:
  قياسات معلومات ودراسات بيبلومترية التخصص الدقيق: 

 الخبرات اللغوية:
 الجامعة المستنصرية  –مدرس / كلية االداب       الجهة المانحة /اللقب العلمي

  02 سنوات الخدمة الجامعية:
االصول المعرفية ودورها في تطوير المؤسسات المعلوماتية : دراسة :  الدكتوراه اطروحة عنوان

 تحليلية 
 عنوان رسالة الماجستير : تقييم خدمات المركز الوطني للمخطوطات من وجهة نظر المستفيدين

 20625040770  رقم الهاتف:
 nbrasbd3@gmail.comالبريد اإللكتروني:

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: 

 السنة الجهة المانحة الجائزة والمنح والتكريمأسم  ت

كلية االداب / الجامعة  كتاب شكر وتقدير   -1
 4002 المستنصرية

كلية االداب / الجامعة  كتاب شكر وتقدير   -4
 4005 المستنصرية



 كتاب شكر وتقدير   -3
 كلية االداب الجامعة

 408 المستنصرية

/ الجامعة  كلية االداب كتاب شكر وتقدير   -2
 4012 المستنصرية 

كلية االداب / الجامعة  كتاب شكر وتقدير   -5
 4015 المستنصرية

كلية االداب / الجامعة  كتاب شكر وتقدير  -6
 4015 المستنصرية

كلية االداب / الجامعة  كتاب شكر وتقدير   -7
 4015 المستنصرية 

 4013 الجامعة المستنصرية –كلية االداب  مكافاة   -8

الجامعة  –كلية االداب  كتاب شكر وتقدير   -9
 4018 لمستنصرية 

 4019 رئاسة الجامعة المستنصرية  كتاب شكر وتقدير 10

الجامعة  –كلية االداب  كتاب شكر وتقدير  11
 4019 لمستنصرية

الجامعة  –كلية االداب  كتاب شكر وتقدير 14
 4019 لمستنصرية

 4040 الجامعة المستنصرية  كليةاالداب كتاب شكر  13

  الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

     
 

 

 



 : البحوث العلمية المنشورة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

1 
استخدام مناهج البحث 

 العلمي في الرسائل الجامعية 

الجامعة 
المستنصرية 
 /كلية االداب

 4016 مجلة كلية االداب 

4 
دراسة تقويمية لالصول 

المعرفية في اقسام تكنولوجيا 
 المعلومات 

جامعة االمام 
 جعفر الصادق

مجلة جامعة االمام جعفر 
 الصادق 

4019 

3 

جودة مهارات العاملين في 
تطوير اقسام تكنولوجيا 
المعلومات بالمؤسسة 

 المعلوماتية 

جمعية 
اختصاصي 
المعلومات 
والمكتبات 

 والتوثيق العراقية

المجلة العراقية لدراسات 
 المعلومات والتوثيق 

4040 

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات: 

 السنة انعقادهامكان  اسم المؤتمر و الندوة ت

 4018  المكتبة الوطنية اقامة محاضرة / التطبيق العملي  1

44 
اقامة محاضرة / البحوث التطبيقية 
 ودورها في رفع االداء المؤسسي 

التعليم المستمر وحدة التاهيل 
والتوظيف ومتابعة الخريجين في 

 قسم المعلومات والمكتبات 
4040 

 
 
 



  المؤلفة والمترجمة و البحوث العلميةأعمال قيد اإلنجاز_ الكتب: 

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث  ت
 العمل المقدم للنشر العمل قيد اإلنجاز العلمية

1 
دور االعالم المعلوماتي الرقمي في 

 التعريف بالنهضة الحسينية 
  قيد االنجاز 

4    

 

     :الخبرات التدريسية 

 السنة اسم المادة التدريسية ت

 4012-4013 / المرحلة الثالثة مادة التطبيق العملي  1

 4015-4012 /المرحلة الثالثةمادة التطبيق العملي  4

 4016- 4015  /المرحلة الثالثةمادة التطبيق العملي 3

 4018-4017 /المرحلة الثالثةمادة التطبيق العملي  2

 4040-4019 مادة التطبيق العملي/المرحلة الثالثة  5

 4041-4040 ادارة المعرفة /المرحلة الرابعة 6

 

  التدريبية: الدورات 

واسم المؤسسة التي أجرت  اسم التدريب ت
 السنة المكان التدريب

 4014  بغداد / الجامعة المستنصرية  كلية التربية   دورة طرائق التدريس  1



2 
 ودمج عولمة المكتبات

النظام تكنولوجيا المعلومات مع 
 المكتبي

 بغداد مكتبة المركزية / الجامعة المستنصرية 
4016 

 وصف واتاحة المصادر 2
RDA 

 4016 بغداد المكتبة المركزية / الجامعة المستنصرية

3 
الحكومة االلكترونية 
 والحوكمة االلكترونية 

التعليم  التعليم المستمر 
 4015 المستمر 

2 
خطوات كتابة البحث 
العلمي لطلبة الدراسات 

 الثامنة  –العليا 

الجامعة  التعليم المستمر 
المستنصرية 
/ التعليم 
 المستمر 

4019 

     

 

 لمناصب اإلداريةا: 

 فترة التكلفة المناصب اإلدارية ت

 43/8/4000 امينة المكتبة  1

 4010 امين مكتبة اقدم  2

 40/4/4013            تدريسية /مدرس مساعد 3

 14/11/4040 تدريسية / مدرس / قسم المعلومات والمكتبات  2

 



 

 اللجان المشارك بها:

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة ت

 لجنة شراء كتب  -1
مكتبة  شراء مطبوعات 

 4012-4013 كلية االداب 

 لجنة شراء كتب  4

شراء مطبوعات مكتبة 
عدي الصحابي حجر بن 

في المكتبة المركزية 
 الجامعة المستنصرية

4012-4015 
 

3 
لجنة متابعة التعليم 

 االلكتروني 

متابعة المحاضرات 
االلكترونية ومعرفة عدد 

الطالب والمنصة 
 المستخدمة 

4040 

 لجنة المقررات الدراسية  2
تسجيل وتوصيف 

المقررات الدراسية للمرحلة 
 االولى 

4040 

 لجنة االمتحان التكميلي  5
لجنة االمتحانية للدور 

 التكميلي 
4018-4019 

 لجنة االمتحانات النهائية  6
لجنة متابعة االمتحان 

االلكتروني للدور االول 
 والثاني 

4019-4040 
 
 

 لجنة االرشاد 7
لجنة ارشادية متابعة طلبة 

 المرحلة الثانية 
4041 
 

 4041 ضمان جودة  لجنة ضمان الجودة  -8



لجنة  -9
التدقيق 
 الداخلي

 جرد مختبر القسم 
 جرد مختبر القسم 

4041 

 لجنة متابعة الغيابات  -10
متابعة غيابات المرحلة 

 الرابعة 
4041 

 
 

  


