Curriculum Vitae

الذاتية السيرة
االسم الكامل :غالب عبد الكريم عزيز
الشهادة :دكتوراه
التخصص العام :علم المعلومات والمكتبات
التخصص الدقيق :اإلدارة المعرفية في المكتبات
تاريخ ومحل الوالدة :بغداد 6611 -
الحالة اإلجتماعية :متزوج وأب لثالث أوالد( بنت وولدين)

المؤهالت الدراسية:
-

-

دكتوراه :آداب – قسم المكتبات والمعلومات -جامعة عين شمس
عنوان االطروحة :رأس المال المتحرك ودوره في تطوير المكتبات المركزية الجامعية في العراق
دراسة مسحية (.الشهادة قيد المعادلة)
ماجستير بعلم المعلومات والمكتبات – آداب -الجامعة المستنصرية -عنوان الرسالة  :إعداد وتصميم
حقيبة تعليمية لتدريس نظام تصنيف ديوي العشري.
بكالوريوس بعلم المعلومات والمكتبات -آداب -الجامعة المستنصرية

البحوث المنشورة
بحث تحت عنوان( استثمار رأس المال الفكري في تطوير المكتبات المركزية الجامعية) منشور في مجلة
المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات.

المؤتمرات
-

-

-

-

المؤتمر العربي األول لعلوم المعلومات بعنوان (معمارية المعلومات) في الفترة  1-5أبريل 5165
نظمها كل من قسم علوم المعلومات– في كلية اآلداب -وبالتعاون مع كلية الحاسبات بجامعة بني
سويف في مصر بمحافظة بني سويف حضور فقط.
المؤتمر السنوي للجنة الكتاب والنشر -مؤتمر بعنوان ( إنقاذ صناعة النشر في مصر) بالتعاون مع
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية اآلداب جامعة القاهرة والتي أقيمت في دار األوبرا تحت
رعاية وزارة الثقافة ليومي األحد و اإلثنين الموافق  /61-61مايو . 5165 /مشاركة وحضور
المؤتمر القومي األول للمكتبات العامة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة باإلسماعيلية في الفترة من
 /06-01مايو  /تحت عنوان (المكتبات العامة في العصر الرقمي) وتحت شعار ( المكتبة العامة جامعة
الشعب).5165مشاركة وحضور.
مؤتمر اإلفال -اعلم اإلقليمي الثاني بعنوان ( مواكبة المكتبات العربية للبيئة المعلوماتية المتجددة ) الذي
نظمه اإلتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفال) واإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (إعلم)
في مكتبة اإلسكندرية للفترة من  6-1يونيو 5165 /حضور ومشاركة.

الوظائف التي شغلها
-

موظف في مكتبة مدرسة القدس للحاسبات االلكترونية – مكتبة متخصصة /وزارة التخطيط والتعاون
االنمائي :لالعوام 5111 -5116 :
مدير مكتبة كلية التربية للبنات :لالعوام 5166 -5116

الدورات التدريبية
-

دورة تدريبية لتدريب موظفي كلية التراث على كيفية استخدام نظام تصنيف ديوي العشري بشكل عملي
داخل مكتبة كلية التراث.

الدورات التي حصل عليها
داخل العراق
-

دورة أساسية في كيفية استخدام االوفس  Word- power point- acces-excel :في المركز
القومي للحاسبات من  61/6لغاية  61/06لعام .6666
دورة في برنامج  – accessالجهاز المركزي لإلحصاء  /وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي للفترة -5
 5115/0/1بتقدير امتياز.
دورة أساسية في استخدام حزمة برمجيات  / cds/isisجامعة بغداد للفترة  5115 /5/6-4بتقدير جيد
جدا.
دورة أساسية في االنترنت في مدرسة القدس للحاسبات  /وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي للفترة
 5114/6/51-1بتقدير جيد.
دورة تطويرية أساسية باللغة اإلنجليزية /في المركز الوطني لالستشارات والتطوير اإلداري باإلشتراك
مع كلية اللغات للفترة  0/1الى  4/6عام  5114بتقدير جيد جدا.
دورة أساسية في استخدام حزمة برمجيات  / win/isisعام  5115بدون اختبار.
دورة أساسية في القيادة االدارية في المركز الوطني للتطوير االداري باالشتراك مع منظمة الـ MSI
األمريكية وتم االجتياز بتقدير جيد جدا.
دورة متقدمة في القيادة االدارية في المركز الوطني للتطوير االداري باالشتراك مع منظمة الـ MSI
األمريكية وتم االجتياز بتقدير امتياز.
دورة تدريب المدربين  TOTفي القيادة االدارية في المركز الوطني للتطوير االداري باالشتراك مع
منظمة الـ  MSIاألمريكية وتم االجتياز بتقدير امتياز.
دورة في المونتاج  video studio10االستوديو والتقطيع الصوتي والصوري في مدرسة القدس
للحاسبات  /وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي للفترة  5111/65/51-5بتقدير متوسط.
الدورة التدريبية األساسية في حقوق اإلنسان لمدرسي ومنتسبي هيئة التعليم التقني للفترة /4 /1-5
 5116والتي أقيمت في المعهد الوطني لحقوق اإلنسان تحت رعاية وزارة حقوق اإلنسان.

الدورات خارج العراق
-

دورة عن القيادة واإلتصاالت بعنوان ( تنمية القدرات اإلبداعية لدى مدراء المكاتب والسكرتارية) والتي
أقامتها شركة أوركيد للتقنيات المتقدمة في دمشق للفترة من .5111 /65/1-5
دورة عن التنمية الصناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي أقيمت في المعهد الوطني للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة -في حيدر آباد – في الهند للفترة من  5111/6/1لغاية .5111/0/6

