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ي هاشم عبدإللطيفد.  :الكامل اإلســـم  .خير

Abdulateef Hashim Khairi 

 :العمل ومكان الحالٌة المهنة

  كلية إآلدإب ،)
ً
رئيس قسم إلمعلومات وتقنيات إلمعرفة )إلمعلومات وإلمكتبات سابقا

 .عرإقإل – بغـــــدإد/  إلمستنرصية إلجامعة -

  ي بعض إلبلدإن إلعربية( / تدريسي
 
ي  أستاذ مساعد )مشارك كما يسىم ف

 
إلدرإسات  ف

 .إلمستنرصية إلجامعة -قسم إلمعلومات وتقنيات إلمعرفة  -إلعليا وإإلولية 

  .نائب رئيس جمعية ؤختصاصي إلمعلومات وإلمكتبات وإلتوثيق إلعرإقية 

 :اإلتصال معلومات

 يدي إلعنوإن  .إلعرإق - بغدإد إلمستنرصية، بريد مكتب. 00448. ب. ص: إلير

 7901974331 - 964+:    رقم إلجوإل 

 يد ي  إلير
 
ون  prof_khairi@yahoo.com: إؤللكير

 :الجامعٌة الشهادات

 إآلدإب كلية/  وإلمكتبات إلمعلومات قسم /  وإلمكتبات إلمعلومات : لـوريـوساإلبـكـ - 

 .0444 إلعرإق، – بغدإد .إلمستنرصية إلجامعة

  إآلدإب كلية/  وإلمكتبات إلمعلومات قسم /  وإلمكتبات إلمعلومات:  إلمـاجــسـتـير - 

 .0442 - 0444 ، إلعرإق – بغدإد .إلمستنرصية إلجامعة

 وإلمعلومات للمكتبات إلخريجير   مدرسة  / وإلمكتبات إلمعلومات : إلـدكــتــورإه  /

 - 0448 إألمريكية، إلمتحدة إلوإليات – ماساتشوستس – بوسطن – سيمونز ةجامع

 GSLIS at Simmons, Boston - MA, USA{{ إؤلمـتيـاز بدرجـة. }}0400

mailto:prof_khairi@yahoo.com


إت إلرقمية، إلمكتبات إلمعلومات، تكنولوجيا :التخصص فً هتماماتاإل  إلجودة مختير

  .ستخدإمإؤل  وقابلية

 :األكادٌمٌة والخبرات الوظائف

 ي  مالحظ عاونم
 إلجامعة ـ إآلدإب كلية ـ وإلمكتبات إلمعلومات قسم/  فن  

ة. إلعرإق – بغدإد إلمستنرصية،  .0440/  0/  00 - 0440/  2/  08 من للفير

 ـ وإلمكتبات إلمعلومات قسم/  إألولية للدرإسات إلحاسبات مختير  مسؤول 

نت وحدة ومسؤول إلمستنرصية إلجامعة ـ إآلدإب كلية ي  إؤلنير
 
 7/  0. إلمختير  ف

 /0440 – 04  /00  /0447. 

   0440 إلدرإسيير   للعـامير   إلحاسبات عل إلعملي  إلتطبيق لموإد محاض - 

ي  0440 - 0442 و 0442
 
ي  إلدرإسية إلموإد من إلعديد ف

 موضوع تتناول إلنر

 إلجامعة ـ إآلدإب كلية ـ وإلمكتبات إلمعلومات قسم/  وتطبيقاتها إلحاسبات

 .إلمستنرصية

 إلجامعة ـ إآلدإب كلية ـ وإلمكتبات إلمعلومات قسم/  مساعد مـدرس 

ة إلمستنرصية  .0448/  0/  09 - 0440/  0/  00 من للفير

 من إلمستنرصية إلجامعة ـ إآلدإب كلية ـ وإلمكتبات إلمعلومات قسم/  مـدرس 

09  /0  /0448  - 0  /04  /0400 . 

 ي  مساعد
ي ( TRA :Technology Reference Assistant)  تقن 

 
 مختير  ف

 سيمونزجامعة /  وإلمعلومات للمكتبات إلخريجير   مدرسة - إلتقنيات

Simmons University، إلمتحدة إلوإليات/ ماساتشوستس – بوسطن 

 .0404 إألول كانون – 0448 شباط ،Boston, MA, USA إألمريكية

 وإلبحث ختبارإتإؤل  مساعد (Usability Lab Research Assistant ) ي
 
 ف

/  وإلمعلومات للمكتبات إلخريجير   مدرسة - ستخدإمإؤل  وقابلية إلجودة مختير 

/ ماساتشوستس – بوسطن ،Simmons University سيمونز ةجامع

 .0449 تموز – أيار ، Boston, MA, USA إألمريكية إلمتحدة إلوإليات



 ـ إآلدإب كلية ـ وإلمكتبات إلمعلومات قسم/  )أستاذ مشارك( مساعد  أسـتاذ 

 .     -  0400/  04/  0 من رصيةإلمستن إلجامعة

 

 (:ًمالعل النتاج) والدراسات البحوث

 إلتطوير مركز ؤىل مقدم بحث وهو. إأللفية وتحديات إألرشيفإلتوثيق و  نظم 

ي  إؤلعالمي 
 
 .0440 إلعرإقية إؤلعالم وزإرة ف

 ي  للوثائق إلفنية إلمعالجة
 
ي  إلمعلومات قسم ف

 
 تطبيقية درإسة:  إؤلعالم دإئرة ف

/ إلمستنرصية إلجامعة ـ وإلمكتبات إلمعلومات قسم{ / ماجستير  رسالة. }تطويرية

 .0442 إلعرإق، - بغدإد

 ي  إؤلعالم دإئرة ؤىل مقدمة درإسة وهي . إلصحفية إلمعلومات أقسام عن درإسة
 
 وزإرة ف

 .0442 آنذإك، إؤلعالم ودإئرة إلمستنرصية/  إآلدإب كـلية بير   تم   عقد وفق إؤلعالم

 ي  وإألعمدة إلت إلمقا من عـدد
 
ة ف ة وهي  ،(إلمعلومات مجتمع) نشر  صدرت دورية نشر

  إلصدور عن متوقفة) 0442 إلعام خالل وإلمعلومات إلمكتبات قسم عن
ً
( حاليا

 
ا
ي  خالل عن فضل

 
ة تحرير أرسة أحد كون  .إلنشر

 نت}  للمعلومات إلعالمية إلشبكة  إلمعلومات ومؤسسات للمكتبات وخدماتها{  إؤلنير

/  آذإر/  9 - 8 ، إلموصـل جـامعـة/  إآلدإب لكـلية إلثـالث إلمؤتمر فـي عـرض بحث/ 

ي  نشر  وإلذي.  0440/  آذإر/  8 - إألوىل إلعلمية إلجلسة ، 0440
 
 من خاص عدد ف

/  وإألربعون إلرإبع إلعدد. إلموصل جامعة – إآلدإب كلية / "إلرإفدين آدإب مجلة"

 .1611 – 0888. ص. ص. 0440 ،2

 ي  إلعرص وتحديات لعربيةإ إلوثائق
 
ون  لكـلية إلثـالث إلمؤتمر فـي عـرض بحث/  إؤللكير

/  آذإر 9 - إلثانية إلعلمية إلجلسة ، 0440/  آذإر 9 - 8 ، إلموصـل جـامعـة/  إآلدإب

ي  نشر  وإلذي.  0440
 
 – إآلدإب كلية" / إلرإفدين آدإب" مجلة من خاص عدد ف

  .1362 – 0200. ص. ص. 0440 ، 2 /وإألربعون إلرإبع إلعدد. إلموصل جامعة



 ي  وإلمكتبات إلمعلومات قسم لطلبة إلتخرج مشاريــــع
 
 درإسة : إلمستنرصية إلجـامعة ف

بية كلية مجلة. "تحليلية  .ص.  0447 إلرإبع إلعدد ،" إلمستنرصية إلجامعة - إلير

 .828 – 802. ص

 رقمية مكتبةل نموذج ؤلنشاء عملية تجربة:  أوسع بخطوإت إلرقمية إلمكتبات نحو .

ين 00 عدد إلسابعة، إلسنة ،" 2444 إلعربية" ي  تشر
 
. ص. ص. 0447 نوفمير  - إلثان

7 – 24. 

 بية كلية مجلة تحويل ؤلمكانية تطبيقية درإسة:  إلرقمية إلدوريات نحو ي  إلير
 
 ف

بية كلية مجلة. "إلرقىمي  إىل إلتقليدي إلشكل من إلمستنرصية إلجامعة  إلجامعة – إلير

ي  إلعدد ،"إلمستنرصية
 
  .800 – 797. ص. ص.  0448 إلثان

 0. ع ، 0. مج  ،" إلمعلومات لتكنولوجيا إلعرإقية إلمجلة. " إلرقمية إلمكتبات ، 

 .42 – 02. ص. ص. 0448

 Iraq’s Digital Library Dilemma: OpenSource Digital Objects 

Repository project - “Co-other poster”.  ASIST, Vancouver, BC. 

2009 

 إت ي  أستخدإمها وإمكانية(  Usability Labs ) وإألستخدإم إلجودة قياس مختير
 
 ف

 إلخريجير   مدرسة لمختير  حالة درإسة:  وإلعربية إلعرإقية إلمعلومات مؤسسات

ي  إلمعلومات وعلم للمكتبات
 
 بالوإليات( Simmons College) سيمونز كلية ف

 008. ص. ص. 0404يوليو ،04. ع ،04. س". 2444 إلعربية. "إألمريكية إلمتحدة

– 008. 

 إت  ،"إلمعلومات لتكنولوجيا إلعرإقية إلمجلة. "وإألستخدإم إلجودة قياس مختير

 .08 – 00. ص. ص. 0400 ،0. ع ،2. مج

 Evaluation of Iraqi Ministries' websites 1/2: Meta-Tag 

Assessment .ك بحث  إلعرإقية إلمجلة. "يإلزهير  ناظم طالل إلدكتور مع مشير

 .000 - 002. ص. ص. 0400 ،0. ع ،0. مج ،"إلمعلومات لتكنولوجيا



 Developing a model of educational academic library websites: A 

case study of Iraqi state universities' library websites. (PhD 

Dissertation). Simmons College, Graduate School of Library and 

Information Science, Boston, 0400 . 

  ي إلمكتبات إلجامعية إلعرإقية: درإسة
 
ؤعادة هندسة إلعمليات وإمكانية تطبيقها ف

ي جامعة ذي قار 
 
ك مع إإلستاذ إلمساعد حالة للمكتبة إلمركزية ف . بحث مشير

ي إلتبسي ،  Bibliophilia Journalرشيد حميد مزيد. إلدكتور   / تبسة جامعة إلعرنر

 .20 – 07. ص. ص. 0409، 2، ع إلجزإئر  –

 Evaluation of Iraqi Ministries' web Sites 2/2: Usability Testingثبح 

ك ي ناظم طالل إلدكتور مع مشير  لتكنولوجيا إلعرإقية إلمجلة( "إلنشر  قيد. )إلزهير

 ".إلمعلومات

  ونية باستخدإم نظام إلورد : قسم إلشؤون Word-Pressبرس بناء إلبوإبات إؤللكير

 . ي ك مع إلباحثة زينب حامد حرنر . بحث مشير
ً
ي جامعة بغدإد أنموذجا

 
 –إلقانونية ف

 .248ص.  .0404 ، آذإر)إلملحق( 89، إلعدد 00، إلمجلد مجلة آدإب إلمستنرصية

  ي تقديم إلخدمات وإتاحة إلوثائق
 
إؤلفادة من نظم ؤدإرة إلمحتوى إلرقىمي ف

ي إلمؤسسات إلحكومية: درإسة جدوى
 
ك مع إلباحثة م . بحثوإلمستندإت ف شير

 . ي ي إلعدد  ،إلعرإقية لدرإسات إلمعلومات وإلتوثيق مجلةإل –زينب حامد حرنر
 
، إلثان

ي إلمجلد إلثا
 
 .08 – 00ص. ص.  .0404 ، ن

 ستخدإم شبكاتؤ (Mesh)  ي
 
ي تقديم خدمات إلمعلومات ف

 
 إلالسلكية ف

ك مع إلباحث فالح حسن رإهي  إلمكتبات.  ي  –.بحث مشير مجلة إلمركز إلعرنر

ي علوم إلمكتبات وإلمعلومات
 
، إلمجلد للبحوث وإلدرإسات ف ، إلعدد إلخامس عشر

 .040 – 84. ص. ص. 0400إلثامن، 

  ونية بالنصوص إلكاملة وإمكانية ؤتاحتها تصميم وإنشاء قوإعد إلبيانات ؤلكير

  (Mesh) باستخدإم شبكات
ً
. إلالسلكية: إلمكتبة إلمركزية لجامعة بغدإد أنموذجا



ك مع إلباحث فالح حسن رإهي  إلعرإقية لدرإسات إلمعلومات  مجلةإل –.بحث مشير

 .084 – 002ص. ص.  .0400 ، رإبع، إلمجلد إلولإألوإلتوثيق. إلعدد 

  ي إلتعليم
 
ي إؤلؤستخدإم إلمنصات إلرقمية ف

 
ون إلمعلومات  أقساممن قبل أساتذة  لكير

ي إلعرإق
 
ك مع إلباحث حارث سعدوإلمكتبات ف (.  بحث مشير ، ون حلو. )قيد إلنشر

0400. 

 

 :الخبرات التدرٌسٌة  
o  / )قسم إلمعلومات وتقنيات إلمعرفة إلدرإسات إألولية )إلبكالوريوس

(، كلية إآلدإب 
ً
 – بغـــــدإد/  إلمستنرصية إلجامعة -)إلمعلومات وإلمكتبات سابقا

 :عرإقإل

 السنة سٌةادراسم المادة ال ت

 2003 – 2002  / المرحلة الثالثة العملً التطبٌك .1 

 2007  - 2002 / المرحلة األولى الحاسبات .2 

  – 2003 السٌمٌنار )بحوث التخرج( .3 

 2007 – 2006  / المرحلة الثانٌة واألرشٌف الوثائك .4 

 2018 – 2012 / المرحلة الثانٌة البٌانات ولواعد 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 

 – 2018 / المرحلة الرابعة المعلومات شبكات .9 

 



o  )قسم إلمعلومات وتقنيات إلمعرفة / إلدرإسات إلعليا )إلماجستير وإلدكتورإه

(، كلية إآلدإب 
ً
 – بغـــــدإد/  إلمستنرصية إلجامعة -)إلمعلومات وإلمكتبات سابقا

 :عرإقإل

 السنة سٌةادراسم المادة ال ت

 1. 
Electronic Information Resources 

 مرحلة الماجستٌر -الدراسات العلٌا 
2018 – 

 2. 
Expert Systems 

 مرحلة الماجستٌر -الدراسات العلٌا 
2018 – 

 3. 
Information Networks 

 مرحلة الدكتوراه -الدراسات العلٌا 
2021 – 2022 

 

 (/ إدارة جلسات محاضرة /)ورلة 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. 
 لسم المعلومات والمكتبات وضرورة التواجد على الفضاء الرلمً

 والمكتبات المعلومات لسم / الثمافً األسبوع -محاضرة 

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2011 

 والمكتبات المعلومات لسم / الثمافً األسبوع -محاضرة  .6 

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2015 

 7. 

 لمكتباتاإللكترونٌة بموالع اإلنترنت ل لمعلوماتخدمات ا 

 الجامعٌة

 والمكتبات المعلومات لسم / الثمافً األسبوع -محاضرة 

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 ٌةالمستنصر

2016 

 2017 /  اآلداب كلٌة والمكتبات المعلومات لسم / الثمافً األسبوع -محاضرة  .8 



 الجامعة

 المستنصرٌة

 9. 
 أساسٌات التحول من نظم المعلومات التملٌدٌة إلى النظم الرلمٌة

 فعالٌات ندوة ٌوم الكتاب العالمً -محاضرة 

دار الكتب والوثائك 

 الوطنٌة العرالٌة
2018 

 10. 
 Usability Labsجودة ولابلٌة اإلستخدام مختبرات ال

 والمكتبات المعلومات لسم / الثمافً األسبوع -محاضرة 

 /  اآلداب كلٌة

 المستنصرٌة الجامعة
2018 

 11. 

 التصحٌح اإللكترونً: اإلٌجابٌات والسلبٌات

 المعلومات لسم / الثمافً األسبوع -ورشة عمل 

 والمكتبات

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2019 

    

 12. 
 ً.الفصول اإلفتراضٌة والتأهٌل المهنً اإلفتراض 

 الندوة العلمٌة والثمافٌة لمسم المعلومات والمكتبات

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2019 

 13. 

مختبرات وإختبارات الجودة ولابلٌة اإلستخدام 

Usability Labs / Tests  ًوإمكانٌة إستثمارها ف

تطوٌر الخدمات اإللكترونٌة والمنصات والموالع 

  المتخصصة

ؤسسة الفهرس منصة م

/ جامعة  العربً الموحد

 –الملن عبدالعزٌز 

المملكة العربٌة 

 السعودٌة

2020 

 14. 

رلمنة الكتب والمنتجات العلمٌة لتحمٌك أهداف التنمٌة 

 2030المستدامة لبرنامج األمم المتحدة لعام 

 ندوة وجلسة حوارٌة

معرض العراق الدولً 

 للكتاب
2020 

 15. 

إستراتٌجٌات وممارسات إدارة المعرفة فً االرشٌفات 

 ودور المحفوظات الوطنٌة وحفظ النتاج الفكري.

 إدارة الجلسة الخامسة للمؤتمر

الحادي المؤتمر 

 لالتحادوالثالثون 

العربً للمكتبات 

 والمعلومات

2020 

 16. 
 رمؤسسات المعلومات فً عالم متغٌ

  الملتمى الثالث لمكتبات جامعة الشارلةإدارة جلسة فً 

/  جامعة الشارلة

اإلمارات العربٌة 

 المتحدة

2021 

 17. 
 "لو أبصرت ثالثة أٌام"

 لراءة فً نادي الكتاب الثمافً

 /  اآلداب كلٌة

 الجامعة

 المستنصرٌة

2021 

 

 



 : فٌها شارن التً العلمٌة والندوات المؤتمرات

 0444 لألعوام . العـراق – بغـداد. المستنصرٌة الجامعة/  اآلداب كلٌة مؤتمرات - . 

 لألعوام  . العـراق – بغـداد. والمعلومات للمكتبات العرالٌة الجمعٌة مؤتمرات 

0444 -    . 

 0442 العـراق، – بغـداد فً العرب الجغرافٌٌن مؤتمر. 

 9 - 8 العـراق، – الموصل. الموصـل جـامعـة - اآلداب لكـلٌة الثـالث العلمً المؤتمر 

 . 0440 آذار،

 نٌسان. العـراق – كردستان فً والمعلومات المكتبات لجمعٌة األول العلمً المؤتمر 

0440 . 

 العـراق، – بغـداد المعلومات، لتمنٌات العرالٌة للجمعٌة األول العلمً المؤتمر 

0449. 

 الجامعٌة المعلومات ومراكز المكتبات تحدٌات" نبعنوا المتخصصة الوطنٌة الندوة 

 . 0400 الثانً تشرٌن 02 . العـراق – بغـداد ". اإللكترونً المجتمع نحو للتحول

 وزارة فً والتطوٌر البحث دائرة ألامتها عمل ورشة. الرلمٌة المعلومات أنظمة 

 0/  00 - 00 داد،بغ لجامعة المركزٌة المكتبة:  بغداد. العلمً والبحث العالً التعلٌم

 /0400. 

 2012 العراق، - أربٌل. المعلومات لتكنولوجٌا العرالٌة جمعٌةالعلمً لل مؤتمرال. 

 كربالء / العراق.  –بغداد . المؤتمر الدولً التخصصً فً المعلومات والمكتبات

22 – 22  /2  /2012. 

  ت العربٌة. للخرٌطة الرلمٌة للمكتبات ومراكز المعلوماالمؤتمر اإلللٌمً األول

 2 – 2جمهورٌة مصر العربٌة.  –االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة، الماهرة 

 .2012ٌولٌو 

  دٌسمبر  2 – 2العربً للمكتبات والمعلومات.  لالتحادالمؤتمر الحادي والثالثون

2020. 



  التً شارن فٌها( وورش العمل  التدرٌبٌة الدورات(: 

 السنة المكان اسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت

 1. 
 فً (12) التأهٌلٌة الدورة

 الحاسوب إستخدام

 العلوم كلٌة فً ستشارياإل المكتب

 المستنصرٌة الجامعة
 2000 بغداد

 2. 

 التأهٌلٌة الدورة

ك ائفً طر84  التربوٌة

 التدرٌس

 كلٌة/  التدرٌس ئكاطر وحدة

 المستنصرٌة الجامعة - التربٌة
 2003 بغداد

 3. 
الدورة المتوسطة المكثفة 

 فً اللغة األلمانٌة

معهد  +النادي العرالً االلمانً 

 االلمانٌة فً بغداد السفارة +كوته 
 2005 بغداد

 4. 
 المكتبات فً تاالتطور آخر

 المعلوماتعلم و

 الوالٌات من Simmons ةجامع

 مع بالتعاون األمرٌكٌة المتحدة

  وجامعة NEH منظمة

Harvard األمرٌكٌتٌن 

 –عمان 

 األردن
2005 

 5. 
 والنظم الرلمٌة المكتبات

 األلٌة

 الوالٌات Simmons ةجامع

 NEH منظمةو كٌةاألمرٌ 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. 

 اإلسئلة وضع معاٌٌر

 اإلمتحانٌة

 الجامعة - المستمر التعلٌم مركز

 رٌةالمستنص
 2018 بغداد

 8. 

الفهرسة الببلٌوغرافٌة 

 21للكتاب ومعٌار مارن 

وفك لواعد وام للكتاب 

والدورة التدرٌبٌة للفهرس 

 العربً الموحد

دائرة البحث والتطوٌر/ وزارة 

التعلٌم العالً والبحث العلمً 

العرالٌة بالتعاون مع مركز 

الفهرس العربً الموحد / 

 السعودٌة

جامعة 

تكنولوجٌا 

لومات المع

واإلتصاالت / 

 بغداد

2019 

 9. 

ورشة عمل: اإلتجاهات 

الحدٌثة فً إدارة وتسوٌك 

 المعرفة

على هامش المؤتمر الدولً لمسم 

المعلومات والمكتبات / الجامعة 

 المستنصرٌة

 2019 بغداد

 10. 
ورشة عمل: اإلتجاهات 

الحدٌثة لعلم المعلومات 

على هامش المؤتمر الدولً لمسم 

ات والمكتبات / الجامعة المعلوم
 2019 بغداد



 المستنصرٌة والمكتبات

 11. 
دورة كتابة التمرٌر الذاتً 

 للمختبرات

شعبة التعلٌم المستمر/ بالتعاون 

مع شعبة إعتماد المختبرات 

 العلمٌة فً الجامعة المستنصرٌة

 2019 بغداد

 12. 
التعلٌم اإللكترونً دورة 

 المدمج اإلحترافً

ز التعلٌم المستمر / الجامعة مرك

 المستنصرٌة
 2020 بغداد

 

  :العلٌا الدراسات فً الجامعٌة للرسائل المنالشات

 مسحٌة دراسة:  لار ذي جامعة مكتبات فً وضائًالض التلوث. مهدي كامل ربٌع .

 والمكتبات، المعلومات لسم اآلداب، كلٌة البصرة، جامعة". ماجستٌر رسالة"

0400.  

 فً اإلعالمٌة البحوث فً الرلمٌة المصنفات. البلداوي عبدالحسٌن فاضل صابر 

 ستنصرٌة،الم الجامعة". ماجستٌر رسالة. "ببلٌومترٌة دراسة:  العرالٌة الجامعات

 .0408 والمكتبات، المعلومات لسم اآلداب، كلٌة

 دراسة:  العربٌة الدساتٌر فً المعلومات إلى الوصول حرٌة. داود أحمد شهاب 

 المعلومات لسم اآلداب، كلٌة المستنصرٌة، الجامعة". ماجستٌر رسالة. "ممارنة

 .0408 والمكتبات،

 هاٌدة فالح حسن. مكتبات الوزارات الخدمٌة العرالٌة : دراسة تطوٌرٌة. - 

رسالة ماجستٌر". الجامعة المستنصرٌة، كلٌة اآلداب، لسم المعلومات "

 .2012/  4/  10والمكتبات، 

   ًالصحافة العرالٌة: رعد حامد عبدالوهاب. التغطٌة الصحفٌة لمضاٌا اإلرهاب ف

"أطروحة دكتوراه".  -  دراسة تحلٌلٌة لصحف الصباح والزمان والمدى.

 .2012/  6/  22األكادٌمٌة العلٌا. 

 فً المانونٌة والمستندات للوثائك إلكترونٌة بوابة وبناء تصمٌم/  حربً حامد زٌنب 

، كلٌة رسالة ماجستٌر". الجامعة المستنصرٌة"  -. جدوى دراسة:  بغداد جامعة

 .0409/  00/  02 اآلداب، لسم المعلومات والمكتبات،

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=389:170


  / دعم وتطوٌر عملٌات اإلجراءات الفنٌة فً المكتبات الجامعٌة رونك دمحم كاظم

". الجامعة "أطروحة دكتوراه  - نموذج الخرائط المفاهٌمٌة.بإستخدام 

 .0404/  0/  04 كلٌة اآلداب، لسم المعلومات والمكتبات،المستنصرٌة، 

 للمتطلبات العلمٌة  التخطٌط لبناء مستودع رلم مؤسسً  . ساهر محمود كاظم

". الجامعة "أطروحة دكتوراه  - .جامعة دٌالى أنموذج تطبٌمً والتعلٌمٌة : 

 .0400/  7/  08تمنٌات المعرفة، المستنصرٌة، كلٌة اآلداب، لسم المعلومات و

  .ستخدام ادوات تحسٌن إنظٌم المحتوى الرلمً للبحوث بتهانً فالح خماس

واثره فً كفاءة االسترجاع : مجلة آداب المستنصرٌة  SEO محركات البحث

". الجامعة المستنصرٌة، كلٌة اآلداب، لسم "أطروحة دكتوراه  - .إنموذجا  

 .0400/  04/  0تمنٌات المعرفة، المعلومات و

 فً بٌئة التعلٌم   استخدام المنصات الرلمٌة تأثٌر. حارث سعدون حلو الشرع

رسالة "  -. االلكترونً على االداء المهنً للتدرٌسٌٌن فً السام المعلومات

 ،تمنٌات المعرفة، كلٌة اآلداب، لسم المعلومات وماجستٌر". الجامعة المستنصرٌة

00  /00  /0400. 

 لمنة خدمات البحوث البرلمانٌة للمستفٌدٌن فً مجلس أشواق عباس حربً. ر

، رسالة ماجستٌر". الجامعة المستنصرٌة"  -. ةالنواب العرالً :دراسة تجرٌبٌ

 .0400/  00/  0 ،تمنٌات المعرفةكلٌة اآلداب، لسم المعلومات و

 :العلٌا الدراسات فً الجامعٌة الرسائل على األشراف

 ( : أعلم) والمعلومات للمكتبات العربً لإلتحاد العلمٌة المؤتمرات/  دمحم جبار هدى

 .0407. اإلنجاز لٌد ماجستٌر، رسالة -. تحلٌلٌة دراسة

 فً المانونٌة والمستندات للوثائك إلكترونٌة بوابة وبناء تصمٌم/  حربً حامد زٌنب 

 .0409/  00/  02 نولشت ماجستٌر، رسالة - جدوى دراسة:  بغداد جامعة

  / ًفالح حسن راه(  إنشاء شبكة معلومات بتمنٌةMesh Technology لبث )

 ماجستٌر، رسالة -. المعلومات فً المكتبة المركزٌة لجامعة بغداد : دراسة جدوى 

0202. 



 فً بٌئة التعلٌم   استخدام المنصات الرلمٌة تأثٌر / حارث سعدون حلو الشرع

، رسالة ماجستٌر -. االلكترونً على االداء المهنً للتدرٌسٌٌن فً السام المعلومات

 .0400/  00/  00 نولشت

  لابلٌة( اإلستخدامUsabilityلموالع مكتبات الكلٌات األهلٌة فً بغداد ) .-  رسالة

 .2022لٌد العمل(( ((  ماجستٌر

 : المؤسسات الجمعٌات عضوٌة

 0444 والمعلومات للمكتبات العرالٌة الجمعٌة عضو -  . 

 0448 المعلمٌن نمابة عضو -   . 

 العربً األحٌاء نادي  عضو (سابما   للمعلومات العربً النادي ARABCIN  )0448. 

 0447 المعلومات لتكنولوجٌا العرالٌة الجمعٌة عضو -  . 

 اإلمتٌاز، بمرتبة ٌٌنالدول والدكتوراه الماجستٌر شهادات لحملة الشرف نادي عضو 

 الوالٌات للنادي، سٌمونز كلٌة فً والمعلومات للمكتبات الخرٌجٌن مدرسة فرع

 .   - 0400 األمرٌكٌة، المتحدة

 العرالٌة الكفاءات جمعٌة عضو Iraqi Society of Professionals.  0402. 

 الثانً كانون 7 المعلومات، لتكنولوجٌا العرالٌة للجمعٌة اإلدارٌة الهٌئة عضو 

0402 - 0408 . 

  0408. العرالٌة والتوثٌك والمكتبات المعلومات ختصاصًإ جمعٌة عضو -     . 

 0/  0 ،العرالٌة والتوثٌك والمكتبات المعلومات ختصاصًإ جمعٌة رئٌس نائب  /

   وللدورة الثانٌة على التوالً. . مستمر  -  0400

 :فٌها حاضر التً التدرٌبٌة الدورات

 التدرٌب مركز / واألرشٌف الوثائك المعلومات، تنظٌم فً تدرٌبٌة تدورا مجموعة 

 .0442 – 0440 ،{ سابما  }  العرالٌة اإلعالم وزارة – اإلعالمً

 المركزٌة المكتبة – العرالً العلمً المجمع/  للكتب الوصفٌة الفهرسة أساسٌات  /

 .2005 – 6 – 28 الى 04 ، بغداد



 بغداد/  المركزٌة المكتبة – العرالً العلمً لمجمعا/  المكتبٌة المواد وحفظ صٌانة ، 

 .0448/  8/  0 الى 7/  20

 المعلومات تمنٌات إستخدام فً والمحاضرات التدرٌبٌة الدورات من مجموعة 

 الخرٌجٌن مدرسة - التمنٌات مختبر/  الحاسوبٌة والتطبٌمات البرامج بعض وإستخدام

 المتحدة الوالٌات/ ماساتشوستس – طنبوس سٌمونز، كلٌة/  والمعلومات للمكتبات

 . 0404 األول كانون – 0448 شباط األمرٌكٌة،

 

 :أخرى نشاطات

 المعلومات لسم فً )للدراسات األولٌة والدراسات العلٌا( اإلمتحانٌة اللجنة رئيس 

 لعدة وعضو .2022 - 2021 ،المستنصرٌة الجامعة - اآلداب كلٌة/  تمنٌات المعرفةو

 .سابمة أعوام

 المكتبات علوم فً اساتالدر للبحوث العربً المركز مجلة)) فً التحرٌر هٌئة عضو 

 .((والمعلومات

 الجمعٌة عن تصدر التً(( المعلومات لتكنولوجٌا العرالٌة المجلة)) فً التحرٌر مدٌر 

 . 2012  - 2014 المعلومات، لتكنولوجٌا العرالٌة

  عن تصدر والتً(( المجلة العرالٌة لدراسات المعلومات والتوثٌك)) تحرٌرمدٌر 

  .     - 2012 ،العرالٌة والتوثٌك لمكتباتوا المعلومات ختصاصًإ جمعٌة

 عن تصدر التً(( المعلومات لتكنولوجٌا العرالٌة المجلة)) فً العلمٌة الهٌئة عضو 

 . 0409  - 0408 المعلومات، لتكنولوجٌا العرالٌة الجمعٌة

 الجامعة  - اآلداب كلٌة/  والمكتبات المعلومات لسم فً الجودة ضمان لجنة رئٌس 

 .0409 - 0408 المستنصرٌة،

  اآلداب كلٌة/  والمكتبات المعلومات لسم عن سٌنا إبن بوحدة اإلرتباط لجنة عضو -

 .2012 - 2012 المستنصرٌة، الجامعة  

 الماهرة عضو لجنة التحكٌم العلمٌة للمؤتمر االللٌمً االول للخرٌطة الرلمٌة ،– 

 .2012جمهورٌة مصر العربٌة، 



 2020 .((لمٌاسات المعلومات الدولٌة مجلة أرٌدـ ))عضو الهٌئة اإلستشارٌة ل - . 

 2020اإلتحاد العربً للمكتبات والمعلومات فً العراق،  منسك -      . 

  ،2021رئٌس لجنة الدراسات العلٌا فً لسم المعلومات وتمنٌات المعرفة -  . 

  2021فً لسم المعلومات وتمنٌات المعرفة، رئٌس اللجنة العلمٌة -  . 

 متعددة جهات من والتمدٌر الشكر كتب من العدٌد على حاصل.  

 الجوائز والمنح الدراسٌة والتكرٌم: 

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

 جائزة الثانٌة ألفضل بحث علمً 1
المؤتمر العلمً لطلبة كلٌة اآلداب 

 / الجامعة المستنصرٌة
2001 

 منحة دراسة الدكتوراه 2
Simmons University, 

Boston, MA, USA 
2007 

3 

لحملة شهادة  عضوٌة نادي الشرف

الماجستٌر والدكتوراه الدولٌة فً 

المعلومات والمكتبات بدرجة اإلمتٌاز 

Simmons University, 

 Boston, MA, USA
 2013

 درع التمٌز واإلبداع 4
الجمعٌة إختصاصً المعلومات 

 والمكتبات والتوثٌك العرالٌة
2019 

 

 


