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  .رديفتيسير فوزي            الثالثي:سم اال

 . 1978 –بغداد     الوالدة:محل وتاريخ 
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 .متزوج          الزوجية:الحالة 

 العربية.               أالم:اللغة 
         ة راءالقةة –الكت بةةة ديةةد دةةدا  –االسةةتم ج ديةةد  –) اللفةةج ديةةد  نكليزيةةةاإلاللغةةة           األخاار :اللغااات 

 ددا ( ديد

الد معةةةةة   –كليةةةةة ا دا   –: م دسةةةةتير فةةةةي علةةةةو المعلومةةةة   والمكتبةةةة    آخاااار شاااالادة حاصاااال  ليلااااا
 2004المستنصرية .

الد معةةةةةةةة  –كليةةةةةةةة ا دا   –دكتةةةةةةةورام فةةةةةةةي علةةةةةةةو المعلومةةةةةةة   والمكتبةةةةةةة       
 2018. المستنصرية 

 مدرس.         اللقب العلمي  :
 + 964  - 07901- 811163        ل :اف موباياهات
 

  dr.tayseer@clib.uobaghdad.edu.iq          االلكتروني:البريد 

 :المؤهالت ثانيا:
 –كليةة ا دا   –لمستنصةرية الد معةة امة    لم المعلومات والمكتبااتفي شه دة البك لوريوس  .1

  . 2001وت ريخ التخرج ع و  1997بداية الدراسة ع و 

 –كلية ا دا   –الد معة المستنصرية م    لم المعلومات والمكتباتفي شه دة الم دستير     .2
  بتقدير ديد ددا - 2004وت ريخ التخرج ع و  2001بداية الدراسة ع و 

 –كليةةة ا دا   –الد معةةة المستنصةةرية مةة   والمكتبااات لاام المعلومااات فةةي  دكتورامشةةه دة الةة .3
 بتقدير امتي ز  – 2018وت ريخ التخرج ع و  2001بداية الدراسة ع و 

لد معة ا - الحية األدنبيةمركز اللغ   م   )الكفاءة( امتحان اللغة االنكليزيةادتي ز شه دة    .4
 .   2001/  1/  13في  المستنصرية

ليةة ك  -الد معةة المستنصةرية  مة   ,Word ) ( Dos ,Windows   شةه دة فةي موعةوع .5
 . 2001/  2/  28 – 1المكت  االستش ري للفترة م    –قسو علوو الح سب   –العلوو 
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الد معةة  –م  مركةز التوةوير والتعلةيو المسةتمر  دورة طرائق التدريسحصل  على شه دة في  .6
 و .2005/  12/  5المستنصرية في 

واللغةةة العربيةةة مةة  مركةةز التوةةوير  دورة طرائااق التاادريسفةةي  ث نيةةةالمرتبةةة الحصةةل  علةةى     .7
وكرمةة  علةةى اثركةة  بكتةة   شةةكر   و2006/  7/ 24د معةةة بغةةداد  فةةي  –والتعلةةيو المسةةتمر 

 .وتقدير م  رئيس الد معة 

خبةةةرة ممتةةة زة فةةةي مدةةة ي صةةةي نة وتنصةةةي  الح سةةةب   ار عملةةة  لفتةةةرة سةةةنة فةةةي مركةةةز الحيةةة ة  .8
  .لالنترن  كمسؤوي صي نة

                                
                                                                  

  الخبرات: ثالثًا:   
فةي قسةو الفهرسةة والتصةنيف  –لد معةة المستنصةرية ا -عمل  كمتدر  فةي المكتبةة المركزيةة  .1

   . 2000/  6/  25إلى  1999/  9/  1للفترة م  

في قسمي اإلعة رة والةدوري    –لد معة المستنصرية ا -عمل  كمتدر  في المكتبة المركزية   .2
  . 2001/  6/  25إلى  2000/  9/  1للفترة م  

للمسةةة عدة فةةةي تنرةةةيو وترتيةةة   –لد معةةةة المستنصةةةرية ا -عملةةة  فةةةي مكتبةةةة كليةةةة ا دا     .3
    . 2005/  4 / 1إلى  2004/  10/  13مدموعة المكتبة للفترة م  

 & hardware)  صي  وتووير الح سب  نفيم  يخص صي نة وتمكتسبة  ممت زة دداخبرة    .4

software ) موعوع   إع فة إلى(Office & internet ) .  

فةةي مركةةز وثةة ئ  للعةة ملي   نصةةي  الح سةةب  القيةة و بتنرةةيو دورا  فةةي موعةةوع   صةةي نة وت  .5
 بغداد م  مورفي  وتدريسي  .

فةةي مركةةز وثةة ئ  للعةة ملي   (Word)والعمةةع علةةى االنترنةة  وبرنةة م  الةةة القيةة و بتنرةةيو دورا   .6
 بغداد م  مورفي  وتدريسي  .

 (winisis)  بتنريو دورة توويرية على برن م  المكتبة   المتخصةص  2007قم  في ع و   .7
اربيةةةةع للعةةةة ملي  والمتخصصةةةةي  فةةةةي مدةةةة ي  –وب لتعةةةة و  مةةةةا دمعيةةةةة المكتبةةةة   والمعلومةةةة   

 .المكتب   والمعلوم   

فةي مركةز وثة ئ  بغةداد وصةي نة الح سةب   تو تكليفةي ب الشةراا المب شةر علةى وحةدة االنترنة   .8
 .2007/  4/  30( في 123المرقو ) ي اإلدار ورلك بت ريخ ورلك حس  االمر 

 ا االلكتروني لمركز الدراس   االستراتيدية في د معة بغداد .ادارة الموق .9

 مدير مكتبة الدراس   االستراتيدية في د معة بغداد . .10
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-2012-2011 -2010- 2009 – 2008قمةةة  باعوةةة ء مح عةةةرا  للعةةة و الدراسةةةي  .11
 والمكتب  .فسو تقني   المعلوم    –الرص فة  –في معهد االدارة  و 2017

 العمل : أماكن :بعا را 
 .2005/  12/  1مركز وث ئ  بغداد منر  –تو توريفي في د معة بغداد  .1

 2010الى مركز احي ء التراث العلمي العربي ع و النقع  .2

 2011ستراتيدية ع و الا   الى مركز الدراسالنقع  .3

  مة للمكتبة المركزية لد معة بغداد ولغ ية اال  الع األم نةالى النقع  .4
 

 روالمشاركة في اللجان والمؤتمرات كتب الشكر والتقدي
 

المنعقةةةةد برع يةةةةة دمعيةةةةة المكتبةةةة     فةةةةي المةةةةؤتمر االوي لدمعيةةةةة المكتبةةةة   والمعلومةةةة المشةةةة ركة  .1
 و.2006/  4/  25 – 23اربيع والمنعقد للفترة  –والمعلوم   

فةةةي لدنةةةة المكتبةةةة عةةةم  احةةةدة اللدةةة   العلميةةةة الخ صةةةة بمركةةةز احيةةة ء التةةةراث العلمةةةي  إشةةةتراكي .2
 و . 2008/  5/  21عربي ورلك بتأريخ ال

شكر وتقدير ص در م  قبع رئيس د معة بغداد ورلك لحصولي على المرتبة الث نية لدورة الت كيةع  .3
 . 2006/  8/  3(  للتدريسي  ورلك بت ريخ 78التربوي )

كت   شكر وتقدير مة  قبةع مركةز احية ء التةراث العلمةي العربةي ورلةك لدهةودي المبرولةة مة  ادةع  .4
 و .2008/  12/  7صدار نشرة توثي  بغداد وري بتأريخ ا

كت   شكر وتقةدير مة  قبةع مكتة  المسة عد العلمةي لةرئيس د معةة بغةداد ورلةك لدهةودي المبرولةة  .5
رلةك في اعداد وتنفير ندوة الرحلة في ول  العلةو التةي اق مهة  مركةز احية ء التةراث العلمةي العربةي و 

 و .2008بت ريخ 

قبةع مركةز إحية ء التةراث العلمةي العربةي ورلةك كةوني قةد قمة  بتوثية  نةدوة كت   شكر وتقدير م   .6
 .الرحلة في ول  العلو بوريقة دديدة ومفيدة 

 كرا فعاًل ع  المش ركة بعدة ندوا  خ ردية اقيم  في الد معة وخ رج الد معة . .7

 و2012 - 2009د معة بغداد منر  –مدير مكتبة مركز الدراس   الفلسوينية  شغل  منص  .8

إر قمة  بتصةميو الصةفحة  2011مسؤوي الموقا االلكتروني لمركز الدراس   الفلسوينية منر ع و  .9
  ع  التحديث اليومي للموقا .الرئيسية للمركز فعالً 

 كز .االمس كمة ب لندوا  والمؤتمرا  المق مة في المر  .10
 



 

4 

 العضوية: رابعًا:

                                           .بغداد  –ععو في دمعية المكتب   والمعلوم   العراقية  – 1
 بغداد . –ععو في الدمعية العراقية لتكنلودي  المعلوم    - 2
 المعلوم   والتوثي  العراقية اختص صي امي  سر دمعية  -3


