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 المناصب األداریة :  

 ۲۰۰۲  – ۱۹۹۲مسؤلة وحدة المجموعات الخاصة / األمانة العامة للمكتبة المركزیة جامعة بغدا  -۱
 ۲۰۰۱- ۱۹۹۲مسؤلة وحدة الوسائل السمعیة والمرئي / األمانة العامة للمكتبة المركزیة جامعة  -۲
 ۲۰۰٥-۱۹۹۲مسؤلة وحدة مكتبة األفالم العلمیة / األمانة العامة للمكتبة المركزیة جامعة  -۳
 ۲۰۰٥-۲۰۰۰ؤلة الخدمة المرجعیة األلكترونیة / األمانة العامة للمكتبة المركزیة جامعة مس -٤
 ۲۰۱٦ –  ۱۹۹٤مسؤلة وحدة النوادر / األمانة العامة للمكتبة المركزیة جامعة  -٥
 ۲۰۰۱-۱۹۹۷مسؤلة شعبة الحاسبات / األمانة العامة للمكتبة المركزیة جامعة  -٦
 –  ۱۹۹۹مسؤلة قسم األنترنت / األمانة العامة للمكتبة المركزیة جامعة   -۷
 ۲۹۹۷ –  ۱۹۹۹مسؤلة انترنت حامعة بغداد  م مجمع الجادریة   -۸
 ۲۰۰۹-۲۰۰٥مسؤلة مركز مصادر المعلومات ( الركن الثقافي البریطاني ) /جامعة بغداد  -۹

 ۲۰۱٦-۲۰۰٤مسؤلة الركن الثقافي األمریكي / جامعة بغداد  -۱۰
 ۲۰۰۸-۲۰۰٥) / جامعة بغداد WBBة مشروع الحكومة األلكترونیة (مسؤل -۱۱
 ۲۰۱٦-۲۰۱۱أمین عام األمانة العامة للمكتبة المركزیة / جامعة بغداد  -۱۲
 ۲۰۱۷مسؤلة شعبة النظم اآللیة / األمانة العامة للمكتبة المركزیة جامعة  بغداد  -۱۳
 األمانة العامة للمكتبة المركزیة مسؤولة المكتبة األفتراضیة العلمیة األلكترونیة العراقیة /  -۱٤
   -۲۰۰۸مسؤولة المكتبة األلكترونیة في جامعة بغداد  -۱٥
  -۲۰۱۸األمین العام لألمانة العامة للمكتبة المركزیة / جامعة بغداد  -۱٦
 Information Society 2005 labrary@theتونس (   / عملت ضمن فریق قمة مجتمع المعلومات -۱۷

heart of Arab)       

 الخبرات العلمیة 

 ) DOS, Windows all versionأنظمة التشغیل (  -۱
 مایكروسوفت اوفس  -۲
 opensource systemsاألنظمة المفتوحة المصدر   -۳
٤- Cabling network 
 CDS /ISISبناء الفھارس اآللیة الخاصة بالمكتبات بأستخدام نظام  -٥
 WinISISبناء الفھارس اآللیة الخاصة بالمكتبات بأستخدام نظام  -٦
 Genisisبناء المكتباتالرقمیة بأستخدام نظام  -۷
 Greenstoneبناء المكتبات الرقمیة بأستخدام نظام  -۸
 بناء الماقع االلكترونیة باستخدام نظام جومال ووردبریس -۹

 األرشفة األلكترونیة باستخدام التصویر المایكروفیلمي  -۱۰
 األنظمة المفتوحة المصدر في مجال المعلومات والمكتبات  تخدام وبناء تطبیقااست -۱۱

 
 الدورات التدریبیة 

 ۱۹۹٦مركز الحاسبة األلكترونیة / جامعة بغداد   MS-DOSدورة نظام التشغیل  -۱
 ۱۹۹۳دورة اساسیة لغة برمجة الحاسوب / مركز الحاسبة األلكترونیة / جامعة بغداد  -۲



 ۱۹۹۲كلیة العلوم / جامعة بغداد  CDS/ISISدورة نظام  -۳
 ۱۹۹۳دورة التصویر الفیدیوي وأنتاج البرامج التعلیمیة/ ھیئة المعاھد الفنیة  -٤
 ۲۰۰۰دورة األنترنت / وزارة الثقافة واألعالم  -٥
 ۲۰۰٦معھد الخوارزمي لتدریب الكومبیوتر  –سوریا   ICDLدورة الرخصة الدولیة لقیادة الكومبیوتر  -٦
 الكوریة للتعاون الدولي / كوریا ITدورة  -۷
 ۲۰۰٤عمان  –دورة ادارة مراكز المعلومات / األردن  -۸
 ۲۰۰٦دبي  –دورة تدریبیة (أستخدام الركن الثقافي ) األمارات العربیة المتحدة  -۹

 ۲۰۰٥عمان  –دورة تدریبیة ( استخدام قواعد البیانات ) األردن  -۱۰
 ۲۰۱۱ورشة عمل مھارات القیادة / بغداد  -۱۱
   ورشة عمل المكتبات الرقمیة وبالتعاون مع األتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وجامعة المنصور  -۱۲

 ۲۰۱۱بغداد / كلیة المنصور األھلیة   –األھلیة          
 ۲۰۱۱ورشة تطویر المكتبات الجامعیة العراقیة / بیروت  -۱۳
 ۲۰۱۱المعلومات الرقمیة / وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطویر  ورشة أنظمة  -۱٤
 ۲۰۱۱جامعة بغداد  –ورشة الفھرس العربي الموحد / األمانة العامة للمكتبة المركزیة   -۱٥
 ۲۰۱٤بغداد  –دورة اساسیات اللغة األنكلیزیة / معھد كلوبل لتعلیم اللغة األنكلیزیة   -۱٦
 ۲۰۱۰بغداد  –المكتبات الجامعیة / سفارة الوالیات المتحدة األمریكیة   ورشة عمل تطویر -۱۷
 ورشة عمل ( قواعد المعلومات األلكترونیة وانظمة واجھزة ادارة المكتبات ) االمانة العامة للمكتبة   -۱۸

 ۲۰۱۲المركزیة / جامعة بغداد           
 ۲۰۱۳عمان  –األردن  –ورشة عمل تسویق الكتاب األلكتروني / معھد غوتھ   -۱۹
 ۲۰۱۲جامعة بغداد   –ورشة النظم األلیة / األمانة العامة للمكتبة المركزیة  -۲۰
 ۲۰۱۳المشاركة في المؤتمر الثاني للمكتبات العامة  / محافظة السلیمانیة   -۲۱
 ۲۰۱۳ورشة عمل ادارة مركز مصادر المعلومات / سفارة الوالیات المتحدة األمریكیة / بغداد  -۲۲
 ۲۰۱۳خدام الحاسوب / سفارة الوالیات المتحدة األمریكیة / بغداد ورشة عمل التعلیم باست -۲۳
 بغداد   –ورشة عمل مھارات القیادة / سفارة الوالیات المتحدة األمریكیة  -۲٤
 مركز مصادر المعلومات وبالتعاون مع معھد كلوبل اتعلیم اللغة األنكایزیة /   اإلنكلیزیةة غدورة الل -۲٥

 ۲۰۱۲جامعة بغداد   –المركزیة  األمانة العامة للمكتبة           
 ۲۰۱۱بغداد  –ورشة حمل نحو ادارة ركن ثقافي افضل / سفارة الوالیات المتحدة  -۲٦
 ۲۰۱۱بغداد  –ورشة عمل مھارات القیادة / سفارة الوالیات المتحدة األمریكیة  -۲۷
 األمانة العامة للمكتبة المركزیة /   –ورشة عمل صانعي األفالم الوثائقیة / مركز مصادر المعلومات  -۲۸

 ۲۰۱٤جامعة بغداد           
 ۲۰۱۲ورشة عمل فیرتس والمصادر ذات التخصصات األنسانیة / وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  -۲۹
 ۲۰۱٤األردن  –الكتاب اللكتروني / معھد غوتة   –ورشة عمل توجھات السوق الحدیثة للناشرین  -۳۰
 ۲۰۱۲المشاركة في معرض القاھرة للكتاب العلمي / جمھوریة مصر العربیة  -۳۱
 ۲۰۱۲المشاركة في معرض الكتاب العلمي / األردن  -۳۲
 ۲۰۱۲المشاركة في مھرجان السفیر / النجف األشرف   -۳۳
 لتقى العلمي األول للفھرسة والتصنیف /مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسیة المقدسة  المشاركة في الم -۳٤

 ۲۰۱٥كربالء  –          



 ۲۰۱٥حامعة بغداد  –المساھمة في معرض النتجات المحلیة / مركز بحوث السوق وحمایة المستھلك  -۳٥
 وزارة الثقافة واألعالم شقاء الثاني عشر للھوایات والحرف المتنوعة  / ألالمشاركة في مھرجان ا -۳٦

          ۲۰۱٥ 
 ۲۰۱٥جامعة بغداد  -مشاركة في ملتقى جامعة بغداد للتعلیم األلكتروني / مركز التطویر والتعلیم المستمر  -۳۷
 وكیفیة   المشاركة في معرض بغداد الدولي في جناح السفارة األمریكیة للتعریف كیفیة الحول على منح  -۳۸

 ۲۰۱٥لبرامج التبادل الثقافي التقدیم           
 ۲۰۱٦محافظة كربالء  –المشاركة في ندوة الفھرس العراقي الموحد / العتبة الحسینیة المقدسة   -۳۹
 المشاركة في ورشة عمل التدریسي المبدع اساس التعلیم في المؤسسة التعلیمیة الناجحة / كلیة الھندسة  -٤۰

 ۲۰۱۷جامعة بغداد  –الخوارزمي           
 ي ندوة الثروات المائیة العراقیة من سد الموصل وحتى خور عبد هللا / كلیة الھندسة الخوارزمي  مشاركة ف -٤۱

          ۲۰۱۷ 
 المشاركة في ندوة السیاحة البیئیة في األھوار العراقیة / منظمة المناخ األخضر العراقیة / مركز مصادر   -٤۲

 ۲۰۱۷جامعة بغداد  –المعلومات / األمانة العامة للمكتبة المركزیة          
 مشاركة في دورة الیات تربویة في كیفیة ترسیخ ایات القران الكریم في اذھان المتعلمین / مركز البحوث   -٤۳

 ۲۰۱٦التربویة والنفسیة / جامعة بغداد          
 ۲۰۱٦مجلس الشباب العراقي  –المشاركة في مؤتمر قمة الشباب العراقي / فندق الرشید  -٤٤
 ۲۰۱٦جامعة بغداد  –المشاركة في اسبوع النصر لدعم الحشد الشعبي / مركز البحوث النفسیة   -٤٥
 ۲۰۲۰-۲۰۱۷من الورش والدورات التدریبة  خالل األعوام  العدید -٤٦
 ۲۰۲۰-۲۰۱۷محاضر خارجي لمادة الحاسوب في كلیة الزراعة   -٤۷
 للخریطة الرقمیة للمكتبات ومراكز المعلومات العربیة والذي عقد یومي مؤتمر االقلیمي االول ال -٤۸
 جمھوریة مصر العربیة  –جامعة الدول العربیة  /  ۲۰۱۹\ ۷\ ۹ -۸  -٤۹

 المنشورة البحوث 

من أجل أعادة الحیاة الى المكتبات التراثیة العراقیة بعد الدمار الذي حل بھا : دراسة مسحیة . مجلة التراث  -۱
 ۲۰۰۹جامعة بغداد  –العلمي العربي / مركز احیاء التراث العلمي العربي 

واقع استخدام طلبة كلیتي العلوم والھندسة في جامعة بغداد لوحدة األنترنت في األمانة العامة للمكتبة   -۲
 ۲۰۰٥دبي   –، مؤتمر الموارد البشریة  ۲۰۱٥المركزیة جامعة بغداد 

 ۲۰۰٥محركات البحث على شبكة األنترنت : ماھي وكیفیة عملھا ، مجلة كلیة األداب ، جامعة الموصل  -۳
 ۲۰۱۷أللكترونیة لمواقع المكتبات الجامعیة العراقیة على شبكة االنترنت الخدمات ا -٤
المؤتمر العلمي  (( المنصات العلمیة العالمیة ودورھا في تعزیز البحث العلمي والتواصل بین الباحثین -٥

ي یتم اعتماده من مجلس اعتماد المؤتمرات العلمیة الدولي "التحدیات الدولي العاشر أول مؤتمر عرب
 ۲۰۱۹رة ))  الجیوفیزیائیة واالجتماعیة واالنسانیة والطبیعیة في بیئة متغی

 
 المؤتمرات والندوات 

 ۲۰۰۲الندوة العلمیة الثالثة للمكتبات الجامعیة / األمانة العامة للمكتبة المركزیة /  -۱
 ۲۰۰٥دبي  –المؤتمر الثالث للتوثیق واألرشفة اللكترونیة  -۲
 ۲۰۰٥العین  –المؤتمر الحادي عشر لجمعیة المكتبات المتخصصة / األمارات العربیة المتحدة  -۳

javascript:void(0)


 ۲۰۰٦جامعة الموصل  –المؤتمر الثالث للمكتبات والمعلومات / مؤتمر كلیة األداب  -٤
 ۲۰۱۳لیمانیة المؤتمر الثاني للمكتبات العامة / محافظة الس -٥
المؤتمر العلمي حول تكنلوجیا ادارة المعرفة الرقمیة واثرھا على مستقبل المكتبات في القرن الحادي   -٦

 ۲۰۱۷اربیل   -والعشرین / كوردستان العراق 
 ۲۰۲۰محاضرة منصات التواصل العلمي واثرھا على المجتمع األكادیمي (( منصة ارید انموذجا ))  -۷

 

 العضویة 

 جمعیة المكتبات العراقیة عضو  -۱
 عضو نقابة المعلمین العراقیة  -۲
 عضو الجمعیة العراقیة لتكنلوجیا المعلومات -۳
 عضو في جمعیة أختصاصي المعلومات والمكتبات والتوثیق العراقیة  -٤
 عضو في اتحاد الصحفیین العراقیین  -٥
 مستشارة في جریدة الشرق العراقیة  -٦
 الجامعیین العراقیة عضو في رابطة التدریسیین  -۷
 ۲۰۰۸-۲۰۰٦كتروني في جامعة بغداد لعضو تطویر التعلیم اال -۸
 عضو لجنة تطویر المكتبات الجامعیة العراقیة / وزارة التعلیم العلي والبحث العلمي -۹

 عضو لجنة تدریبیة / المكتبة األفتراضیة العلمیة العراقي / وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  -۱۰
 المناھج / وزارة التعلیم العالي والبحث العلميعضو لجة تطویر  -۱۱
 عضو لجنة الفھرس العربي الموحد / وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -۱۲
 عضو لجنة انشاء المكتبة األلكترونیة الصینیة في جامعة بغداد / وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -۱۳
 والتوثیق / جامعة بغداد عضو لجنة انشاء المعھد العالي للمعلومات  -۱٤
 عضو لجنة انشاء بانوراما جامعة بغداد  -۱٥
 الحصول على درع التمیز / جمعیة اخصائي المكتبات والمعلومات العراقیة  -۱٦
 العراقیة الجامعیة عضو شبكة المكتبات  -۱۷

   ۲۰۰۸ – ۲۰۰٦عضو تطویر التعلیم االلكتروني في جامعة بغداد    -۱۸
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي   –عضو لجنة تطویر المكتبات الجامعیة العراقیة    -۱۹
 عضو لجنة تدریبیة المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة   -۲۰
 الي والبحث العلمي وزارة التعلیم الع –عضو لجنة تطویر المكتبات الجامعیة العراقیة    -۲۱
 مدرب ولي في التنمیة البشریة  -۲۲

 حضور محاضرات عن بعد  

 ۲۰۱۳محاضرة ((الدبلوماسیة في عصر المعلومات )) قاعة الیسیر للتعلیم عن بعد /   -۱
محاضرة (( تحویل ونقل بیانات المكتبات بین النظم اآللیة المتكاملة ألدارة المكتبات : التحدیات والحلول   -۲

 ۲۰۱۳ة )) قاعة الیسیر للتعلیم عن بعد /والمقترح 
محاضرة (( سوق العمل في مجال المعلومات والمكتبات  : التحدیات والفرص ))  قاعة الیسیر للتعلیم عن   -۳

 ۲۰۱۳بعد / 



محاضرة (( قراءة الصورة : مدخل للتكشیف وأسترجاع الصور الصحفیة )) قاعة الیسیر للتعلیم عن بعد /  -٤
۲۰۱۳ 

محاضرة (( قواعد وصف وأتاحة المصادر : األسس والمفاھیم والتحدیات  التي تواجھ اللغة العربیة    -٥
Basic ,Concepts and Challenges Facing The Arabic Catalogs RDA    قاعة الیسیر ((

 ۲۰۱۳للتعلیم عن بعد / 
 Reading : Importance Skills andمحاضرة (( القراءة : أھمیتھا , مھاراتھا  , سبل تنمیتھا   -٦

Factors of Developing    / ۲۰۱٤)) قاعة الیسیر للتعلیم عن بعد 
   ۲۰۰۸ –  ۲۰۰٦عضو تطویر التعلیم االلكتروني في جامعة بغداد   -٥
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي   –عضو لجنة تطویر المكتبات الجامعیة العراقیة   -٦
 تبة االفتراضیة العلمیة العراقیة  عضو لجنة تدریبیة المك  -۷
 عضو لجنة أنشاء بانوراما جامعة بغداد  -۸
 حصولي على لقب ناشط دولي في منصة ارید للباحث العربي  -۹

 

 المشاریع  

 ۲۰۰۳جامعة بغداد  –االمانة العامة للمكتبة المركزیة  –مشروع الخدمة المرجعیة االلكترونیة   -۱
 مشروع األعارة األلكترونیة والبوابة اآللیة   -۲
 خادم وعمیل  –تطویر وربط االنترنیت الخاصة بجامعة بغداد  -۳
 مشروع خدمة تحدث مع امین المكتبة  -٦
 مشروع المكتبة األلكترونیة  -۷
 مشروع اذاعة مكتبة جامعة بغداد على شبكة األنترنت  -۸
 األمانة العامة للمكتبة المركزیة انشاء خدمة تحدث مع امین المكتبة على موقع  -۹
 انشاء الخدمة المرجعیة األلكترونیة على موقع األمانة العامة للمكتبة المركزیة  -۱۰

 انشاء خدمة تحدث مع امین المكتبة على موقع األمانة العامة للمكتبة المركزیة  -۱۱
 العمیل / الخادم –) في جامعة بغداد  ٤۰( LANتطویر الشبكة المحلیة  -۱۲
 ۲۰۰۰ادارة شبكات جامعة بغداد باستخدام سیرفیر  -۱۳

 الدورات وورش العمل التي تم القاؤھا

 ۲۰۱۱  –األمانة العامة للمكتبة المركزیة دورة الفھرس العربي الموحد  /  -۱
 ۲۰۱۱محركات البحث على األنترنیت وطرق البحث فیھا / األمانة العامة للمكتبة المركزیة  -۲
 ۲۰۱۲األمانة العامة للمكتبة المركزیة األرشفة األلكترونیة وتنظیم الكتب / -۳
معھد اللیزر والبالزما للدراسات  دورة محركات البحث في قواعد المكتبات على شبكة األنترنت /  -٤

   ۲۰۰۱العلیا
 ۲۰۱٤األمانة العامة للمكتبة المركزیة  /محاضرة كیفیة صیاغة األستشھادات المرجعیة   -٥
 ۲۰۱٤األمانة العامة للمكتبة المركزیة  دورة التزوید األلكتروني / -٦
 ۲۰۱٤دورة الوصول الحر للمعلومات والبحق في قواعد البیانات / كلیة التربیة الریاضیة للبنات  -۷
 ۲۰۱٥دورة الفھرس العربي الموحد / األمانة العامة للمكتبة المركزیة  -۸
 ۲۰۱٥  األمانة العامة للمكتبة المركزیة /  البحثوطرق  دورة المكتبة األفتراضیة العلمیة العراقیة -۹



 ۲۰۱٦ورشة عمل الفھرس العربي الموحد ودوره في توحید الفھارس / األمانة العامة للمكتبة المركزیة  -۱۰
 ۲۰۱٦دورة تدریبیة حول نظام كوھا للمكتبات / مستشاریة األمن الوطني  -۱۱
 ۲۰۱٦للمكتبة المركزیة ورشة عمل حول نظام كوھا / األمانة العامة  -۱۲
 ۲۰۱۷األمانة العامة للمكتبة المركزیة   ورشة عمل البحث في قواعد البیانات والمكتبات األلكترونیة / -۱۳
 ۲۰۱۷ورشة عمل حول األتصال الرقمي / األمانة العامة للمكتبة المركزیة   -۱٤
مانة العامة للمكتبة المركزیة  األ حلقة نقاشیة األبتكار وأتجاھاتھ الحدیثة في المكتبات ومراكز المعلومات / -۱٥

۲۰۱۷ 
 دورة امن المعلومات / مستشاریة األمن الوطني  -۱٦
 ۲۰۲۰-۲۰۱۷العدید من الورش والدوارات في مجال البحث منذ عام  -۱۷

 

 

 
 

 

 


