
 

 

 

 

 

 

 

 انسٍشه انزاجٍو
 

 

 

 

        إكشاو دمحم يحًٌد   :     ـى ـــــــــاالســ

  7/4/7967 : جبسٌخ انًٍـالد 

 يحزًجة  انحبنة انزًجٍة :

 ال ٌٌجذ     ذد األًالد  :ــعـــ

 يسهًة   :   انذٌـــــــــــبنة

 يعهٌيبت ًيكحببت :             صــانحـخـص

 ٌنة انًكحبة فً انكهٍة جذسٌسٍة ًيسئ:        ةانٌظٍف

 يسبعذ دكحٌس  أسحبر      انذسجة انعهًٍة :

          جبيعة بغذاد /كهٍة طب انكنذي :       عنٌاٌ انعًم

 انعًم   :         ىبجف

   47947244777:       انيبجف اننقبل

 Jalal7001a@yahoo.com : كحشًنًأالنانبشٌذ 

 .أًالً : انًؤىالت انعهًٍة  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة لعلميةالدرجة ا

 بكالورٌوس
 

 0222 االداب  المستنصرية 

 0222 اآلداب  المستنصرية  الماجستٌر

 هالدكتورا
 

 0222 اآلداب  المستنصرية 

المعهد الفني في المنصور /قسم  يئة المعاهد الفنية ه دبلوم فنً
 المكتبات 

7221 

 

 
 

 انظىسج 



 

 

 

 

 

 

 

 ثبنٍبً : انحذسج انٌظٍفً . 

 

 ثبنثبً : انحذسٌس انجبيعً . 

 انى -يٍ انفرشج   انجايؼح )انًؼهذ / انكهٍح(  انجهح خ

لغاية  0222 المستنصرية  قسم المعلومات – اآلدابكلية  1

لغاية  0272  هيئة المعاهد الفنية  قسم المكتبات    – اإلدارةمعهد  2  0222

  اآلنلغاية  0272 بغداد  كلية طب الكندي  3 0272

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 انى -انفرشج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 1881-1891 كهٍح انرًشٌغ /جايؼح تغذاد  كاذثح 1

 1886-1881 كهٍح انرًشٌغ /جايؼح تغذاد يالحع و.  2

 2112-1881 كهٍح انرًشٌغ /جايؼح تغذاد أيٍٍ يكرثح  3

 2116-2113 كهٍح انرًشٌغ /جايؼح تغذاد يذسط يغاػذ  4

 2111-2116 كهٍح انرًشٌغ /جايؼح تغذاد يذسط  5

 _ 2111 كهٍح انرًشٌغ /جايؼح تغذاد أعرار يغاػذ  6



 

 

 

 

 

 

 

 سابعبً : انًقشسات انذساسٍة انحى قًث بحذسٌسيب. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  2116غاٌح ن 2114 التصنٌف العلمً لمصادر المعلومات   والمكتبات قسى انًعهٌيبت /   اآلدابكلٌة  7

 & Abstractingاالستخالص والتكشٌف قسم المكتبات     – اإلدارةمعهد  0

indexing  

 2113نغاٌح  2111 

 نغاٌح االٌ  2114 المعلوماتٌة الطبٌة  كلٌة طب الكندي  2

2  
 

 

5    

2    

1    

8    

2   

 

 

 

 :انحً أششف عهٍيب( انشسبئم  ،االطبسٌح  )خبيسبً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال طروةة  وو األ اسم ت
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0    

2    

2    

5    

2    

1    

  



 

 

 

 

 

 

 

 انحً شبسك فٍيب.انعهًٍة ًاننذًات انًؤجًشات سبدسبً:  

نوع  هامكان ونعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

المشار

 كة 

) بةث 

 /

بوستر 

ةضور

) 

 تاحس  اَدابكهٍح  –انًىطم جايؼح  0222 نكهٍح االداب انًؤذًش انؼهًً انصاًَ  1

 حؼىس  تغذاد كهٍح انرًشٌغ /جايؼح  0225 انًؤذًش انؼهًً انؼاشش نكهٍح انرًشٌغ  2

 تاحس كهٍح اَداب –جايؼح انًىطم  0222 نكهٍح االداب انًؤذًش انؼهًً انصانس 3

 يشاسن  تغذاد / فُذق انششٍذ   0222 وسشح ػًم انًكرثاخ انشلًٍح وانشلًُح  4

 حؼىس  جايؼح انكىفح  0272 جايؼٍح نرطىٌش انًكرثاخ ان األولانًؤذًش انؼهًً  5

َذوج ذحذٌاخ انًكرثاخ ويشاكض انًؼهىياخ انجايؼٍح  6

 نهرحىل إنى انًجرًغ االنكرشوًَ
وصاسج انرؼهٍى انؼانً /دائشج انثحس  0277

 وانرطىٌش 

 حؼىس 

جايؼح تغذاد / يشكض انرطىٌش وانرؼهٍى  0277  انُذوج انىؽٍُح األونى نرطىٌش انًكرثاخ انجايؼٍح 7

 انًغرًش 

 حؼىس 

/00/70 وسشح ػًم انًكرثح االفرشاػٍح  8
0277 

جايؼح تغذاد / يشكض انرطىٌش وانرؼهٍى 

 انًغرًش

 

 حؼىس 

/05/77 انُذوج انؼهًٍح نهًكرثح االفرشاػٍح  9
0277 

 حؼىس  جايؼح تغذاد /لاػح انحكٍى 

 حؼىس  انًكرثح انًشكضٌح جايؼح تغذاد  0277 شوٍَح االنكر األسشفحَذوج  10

 حؼىس  انًكرثح انًشكضٌح جايؼح تغذاد  0277 َذوج انٍىو انؼانًً نهًشأج  11

فً انجايؼاخ نهثحس انؼهًً األونى  انُذوج انؼهًٍح  

 انؼشالٍح 
 تاحس  جايؼح دٌانى   0270

 حؼىس  جايؼح تغذاد  انًكرثح انًشكضٌح 0270 انًؼهىياخ  أَظًحوسشح ػًم  12

 حؼىس وصاسج انرؼهٍى انؼانً / لاػح انحكٍى  0270 فً انؼشاق انرؼهٍى انؼانً  إلطالحانًؤذًش انذونً  13

 يشاسكح  األسدٌ   0270 انًؤذًش انحادي ػشش نهًكرثٍٍ االسدٍٍَ  14

 حؼىس  د كهٍح انرًشٌغ /جايؼح تغذا 0272 نهرًشٌغ انجايؼً انصايٍ ػشش انًؤذًش انؼهًً  

 تاحس  تغذاد /يؼهذ اإلداسج انشطافح  0272 انًؤذًش انؼهًً األول نهمطاػاخ اإلداسٌح  15

انًؤذًش انذونً انغادط نكهٍح انؼهىو انرشتىٌح /  16

 جايؼح انضسلاء 
 تاحس  / جايؼح انضسلاء األسدٌ 0275



 

 

 

 

 

 

 

 حؼىس  ء انرشاز /جايؼح تغذاد يشكض احٍا 0275 انُذوج انؼهًٍح نفهاسط انكرة فً انرشاز انؼشتً  17

وانىطىل انحش َذوج انثحس فً لىاػذ انثٍاَاخ  18

 نهًؼهىياخ 
كهٍح انرشتٍح انشٌاػٍح نهثُاخ  / جايؼح  0275

 تغذاد 

 حؼىس 

 حظىس  كهٍح ؽة انكُذي  0272 انًؤذًش انؼهًً انصانس نكهٍح ؽة انكُذي  19

انًكرثح انًشكضٌح نجايؼح تغذاد  0272 ح انُذوٌ انىؽٍُح نًُالشح انرششٌؼاخ انًكرثٍ 20

 /انجادسٌح 

 حظىس 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمٌة  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

اداسج يكرثح انكهٍح واجشاء انذساعاخ ووػغ انخطؾ نرطىٌش انؼًم 

 فٍها 

  cd-isisدوسج أونٍح فً َظاو انرىشٍك االنكرشوًَ 

 Win-isisدوسج  فً َظاو انرىشٍك االنكرشوًَ 

 دوسج فً انًكرثاخ انطثٍح  تُاء لىاػذ تٍاَاخ نًظادس انًؼهىياخ فً انًكرثح 

 اعرخذاو لاػذج تٍاَاخ انًذالٌٍ  دوسج فً  انثشٌذ االنكرشوًَذمذٌى خذيح انثس االَرمائً نهًؼهىياخ نهثاحصٍٍ ػثش 

 ً االَرشٍَد دوسج يرمذيح ف نجُح انًكرثح  سئٍظ

 دوسج فً االلشاص انهٍضسٌح  ػؼى انهجُح االيرحاٍَح 

 دوسج فً اعرخذاو َظاو انرظٍُف نهًكرثاخ انطثٍح  ػؼى نجُح االحرفال انغُىي نرخشٌج انطهثح فً كهٍح ؽة انكُذي 

 ػهى تشَايج هٍُاسي دوسج ذذسٌثٍح نهؼًم  انًشاسكح فً تشَايج انرؼهٍى انًغرًش فً انكهٍح 

  2113 إحذازتؼذ  ) كٍح انرًشٌغ ( انًكرثح أػًاس تئػادجًغاهًح ان

 

    دوسج فً انًكرثاخ انشلًٍح وانشلًُح

الايح انًؼشع انغُىي نهُراجاخ انؼهًٍح نهكهٍاخ  انًشاسكح فً يشالثح عٍش االيرحاَاخ

 ٌىو انجايؼح تًُاعثح 

 
ذائًح نرطىٌش انًكرثاخ ػؼى فً انهجُح انىصاسٌح ان سئٍغح نجُح اَشاء يرخف انكهٍح 

 واالششاف ػهى ػًهها انجايؼٍح 

يٍذاٍَح نًكرثح يغرشفى انكُذي  اخصٌاس إجشاء ػؼى نجرح انرؼهٍى انًغرًش فً انكهٍح 

نًُالشح انًشاكم انمائًح ووػغ انًمرشحاخ نحهها ) 

 (انؼهًً انًشرشن تٍٍ انجهرٍٍ فً اؽاس انرؼاوٌ 



 

 

 

 

 

 

 

لغى  االششاف ػهى انرذسٌة انظٍفً نطهثح 

 انًكرثاخ فً يؼهذ االداسج 

 دوسج فً أػًال انهجُح االيرحاٍَح  

نطهثح ػؼى فً نجُح يُالشاخ انشعائم انؼهًٍح  

 انذساعاخ انؼهٍا فً لغى انًؼهىياخ /انجايؼح 

 انًغرُظشٌح 

  انركهٍف ترمٍٍى انثحىز انؼهًٍح فً يجال انرخظض 

 يحاػش ػًٍ َشاؽاخ انرؼهٍى انًغرًش فً جايؼح 

 تغذاد 

 

وو تطوٌر ثامنا: المشروعات البةثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع  

 . التعلٌم

 انسنة اننشش يحم أسى انبحث ت

 2115 سعانح انًكرثح  انًؼانجح انفٍُح نأللشاص انهٍضٌشٌح  7

 2115 انًجهح انؼهًٍح نهرًشٌغ  االعرشهاداخ انًشجؼٍح واخرٍاس انذوسٌاخ فً انرًشٌغ  2

 2119  االنكرشوٍَح   Cyberianيجهح  انخذياخ غٍش انرمهٍذٌح نهثشٌذ االنكرشوًَ  7

 2111 انًجهح انؼشالٍح نركُىنىجٍا انًؼهىياخ    ذمىٌى اعرخذاو َظاو هُاسي فً يكرثاخ انؼهىو انظحٍح انؼشالٍح  4

 انذوسٌاخ انطثٍح انؼشتٍح االنكرشوٍَح : دساعح ذمىًٌٍح  5

 

 الٍح انىؽٍُح نالخرظاطاخ انًجهح انؼش

 انرًشٌؼٍح 

2111 

 2112 سعانح انًكرثح  االَرشٍَد وخذياخ انًؼهىياخ فً يكرثاخ انًجًىػح انطثٍح تثغذاد  6

فً انًكرثاخ انطثٍح  SDIاعرصًاسا نهىاذف انزكٍح فً خذيح  7

 وػاللرها تجىدج  انثحس انؼهًً 

انًؤذًش انذونً انغادط نكهٍح انؼهىو انرشتىٌح 

 / جايؼح انضسلاء 

2115 

واششها ػهى عهىن ويهاساخ انثاحصٍٍ فً انثحس ػٍ انًؼهىياخ  8

 . انؼهًً  انثحس

 

نهًكرثاخ انًجهح االسدٍَح يُشىس فً 

 انًؼهىياخ 

2116 

 

 .الهٌئات العلمٌة المةلٌة والدولٌة عضوٌة  :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

     العراقية  /عضو جمعية المكتبات والمعلومات 

     

 و شهادات التقدٌر. الجوائز ب الشكر ، كتعاشراً:  

الجائزة وو شهادة  كتاب الشكر وو ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانةة

 2111 دٌىاٌ انشئاعح  جائضج انطهثح انًرفىلٍٍ  1

 2114 يُظًح انظحح انؼانًٍح  هٍح ٍذأهو شهادج ذمذٌشٌح  2

  انؼاشش  شهادج ذمذٌشٌح فً انًؤذًش انؼهًً 3

 

 

 رًشٌغانؼاشش نه 

 2115 ػًادج كهٍح انرًشٌغ 

 2111 يكرثح انكىَكشط األيشٌكٍح   شهادج ذأهٍهٍح  4

 2111 سئٍظ جايؼح انكىفح  شهادج ذمذٌشٌح  5

 2112 سئٍظ جايؼح دٌانى  مذٌشٌح شهادج ذ 6

 2112 ػًٍذ كهٍح انرًشٌغ  شهادج ذمذٌشٌح ودسع انًؤذًش  1

 2112 اسج انرؼهٍى انؼانً انىكٍم انؼهًً نىص كراب ذصًٍٍ جهىد  9

 2113 ػًٍذ كهٍح انرًشٌغ  شهادج ذمذٌشٌح ودسع انًؤذًش  8

 شهادج ذمذٌشٌح ودسع انًؤذًش وانجائضج انصانصح  11

 

 2113   اإلداسٌحنهمطاػاخ  األولسئاعح انًؤذًش انؼهًً 

انًؤذًش انذونً انغادط نكهٍح انؼهىو انرشتىٌح /  شهادج ذمذٌشٌح  11

 سلاء جايؼح انض

2115 

 2111،2111 وصٌش انرؼهٍى انؼانً وانثحس انؼهًً كراب شكش   2 12

 2114، 2112 سئٍظ جايؼح تغذاد  كراب شكش   2 13

  2113 ٌحانغ 1891يٍ كهٍح انرًشٌغ /جايؼح تغذاد  كراب شكش  21 14

 2113انى  2111  اإلداسجػًٍذ يؼهذ  كراب شكش  3 15

 2111 تاتم  ػًٍذ جايؼح كراب شكش  1 16

 2114 /انجايؼح انًغرُظشٌح  اَدابػًٍذ كهٍح  كراب شكش  1  11

 2116 -2114 ػًٍذ كهٍح ؽة انكُذي /جايؼح تغذاد  كراب شكش  1  19

/جايؼح يذٌش يشكض احٍاء انرشاز انؼهًً انؼشتً   شهادج ذمذٌشٌح  18

 تغذاد 

2116 

 2115 انرؼهٍى انًغرًش /جايؼح تغذاد  يشكض شهادج يشاسكح تذوسج انهجاٌ االيرحاٍَح  21

 

 .وو المترجمة الكتب المؤلفة: ةادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر وسم الكتاب ت
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0   

2   

2   

5   

2   

 

 

 ات .ــثانً عشر :اللغ 

              

              

  

 

 

 

 

 

   CD يهحىظح : ٌرى ذغهٍى َغخح ػهى  


