
 

 السيرة الذاتية

 

 

 احمد العزي سالم جاسم عبدهللا  الرباعي:االسم  -

 19/2/1981 الوالدة:تاريخ  -

 2012 تاريخ الحصول عليها :                                         ماجستير   الشهادة:   -

جودة خدمات  التخصص الدقيق :           معلومات ومكتبات               العام:التخصص  -

 املعلومات 

 1/12/2015 تاريخ الحصول عليه :                        مدرس          العلمي:اللقب  -

 / اثنا عشر سنة . 11 العالي:عدد سنوات الخدمة في التعليم  -

 التوجد العالي:عدد سنوات الخدمة خارج التعليم  -

  salam_alezy2005@yahoo.comالبريد االلكتروني : -

 salam.j@uodiyala.edu.iq :  البريد االكاديمي -

 alezysalam .j.abdallh   /librarysalam@gmail.comكوكل سكولر :  -

 https://www.researchgate.net/profile/Salam_Alezy   /Salam Jassimريسيرج كيت :  -

Alezy  

/ قسم املعلومات  اآلداب/ جامعة املوصل / كلية  البكالوريوس: العراقالجهة املانحة لشهادة  -

 واملكتبات 

/ قسم  اآلدابالعراق / الجامعة املستنصرية / كلية  املاجستير:الجهة املانحة لشهادة  -

 املعلومات واملكتبات 

 اآلدابحاليا طالب دكتوراه في الجامعة املستنصرية / كلية  الدكتوراه:الجهة املانحة لشهادة  -

 الثالثة./ السنة 

الحاسوب: قياس منتصف العمر ملصادر املعلومات في مجال علم  املاجستير:عنوان دراسة  -

 ببليومترية . دراسة
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 الدراسة.قيد  الدكتوراه:عنوان رسالة  -

           شغلها:الوظائف التي  -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2007الى  2006 املكتبة املركزية / رئاسة الجامعة م.امين مكتبة  1

 2007/ 2007 املكتبة املركزية / رئاسة الجامعة معاون مدير  2

  2007/2009 املكتبة املركزية مدير  3

 2012/2015 املكتبة املركزية  معاون مدير  4

 /  2018 كلية القانون / املكتبة  مسؤول شعبة  5

 

 فيها:الجامعات او املعاهد التي درس  -

 مالحظات الى –الفترة من  املعهد (/الجهة )الجامعة )الكلية( ت

العام الدراس ي  جامعة ديالى / كلية العلوم اإلسالمية  1

2013/2014 

 

العام الدراس ي  جامعة ديالى / كلية العلوم اإلسالمية  2

2014/2015 

 

جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم  3

 السياسية 

العام الدراس ي 

2017/2018 

 

4    

 

 بتدريسها:املقررات الدراسية التي قام  -

 السنة الدراسية املادة القسم الكلية الجامعة ت

مكتبة ومنهج  الشريعة  العلوم االسالمية ديالى  1

 بحث 

2013/2014 

أصول  العلوم االسالمية ديالى  2

 دين  

مكتبة ومنهج 

 بحث 

2013/2014 

مكتبة ومنهج  الشريعة  العلوم االسالمية ديالى  3

 بحث 

2014/2015 

أصول  العلوم االسالمية ديالى  4

 دين  

مكتبة ومنهج 

 بحث 

2014/2015 

كليه القانون والعلوم  ديالى  

 السياسية 

 2017/2018 أصول بحث  القانون 



كليه القانون والعلوم  ديالى  

 السياسية 

العلوم 

 السياسية 

بحوث 

 سياسية  

2017/2018 

كليه القانون والعلوم  ديالى  

 السياسية 

العلوم 

 السياسية 

 2017/2018 الراي العام  

 

 

 املؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع املشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

االرهاب االلكتروني ومخاطره في  1

 العصر الراهن

كلية القانون 

والعلوم 

السياسية جامعة 

 ديالى 

 2012 بحث 

التعليم عن بعد ودوره في  2

 التنمية البشرية

جامعة التنمية 

البشرية / 

 السليمانية 

 2013 بحث 

نظام كوها املتكامل للمكتبات  3

 ومراكز املعلومات 

جامعة ديالى / 

األمانة العامة 

 املركزية  ةللمكتب

محاضر في ورشة 

عمل ملدة 

 أسبوعين 

2018  

4     

 

 اقامها:الدورات التي شارك بها والتي  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

جامعة ديالى / األمانة  نظام كوها املتكامل للمكتبات  1

 املركزية ةالعامة للمكتب

2017 

جامعة بغداد / املكتبة  االلي للمكتبات   winisisنظام  2

 املركزية

2007 

3    

4    

 

 



 

 التعليم:املشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع او تطوير  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

استخدام الدراسات الببليومترية  1

في مجال علم الحاسوب : دراسة 

 تحليلة

مجلة ديالى / كلية 

 التربية للعلوم اإلنسانية 

2012 

دراسة ببلومترية عن الرسائل  2

الجامعية املجازة في كلية التربية 

 للعلوم الصرفة

مجلة مداد / كلية 

االداب الجامعة 

 العراقية 

2015  

املكتبة املركزية ومكتبات الكليات  3

 في جامعة ديالى : دراسة تحليلة

  2015 مجلة اداب املستنصرية 

املجالت االكاديمية العلمية  4

العراقية : دراسة ببليومترية على 

 ديالى للعوم االنسانيةمجلة 

مجلة ديالى / كلية 

 التربية للعلوم اإلنسانية

2016  

قياس جودة خدمات املعلومات  

التقليدية وااللكترونية في 

مؤسسات املعلومات. املجلة 

 العراقية لتكنولوجيا املعلومات.

 

املجلة العراقية 

لتكنولوجيا املعلومات / 

 بغداد 

2017 . 

 

 والدولية:عضوية الهيئات العلمية املحلية  -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات

الجمعية العراقية  1

لتكنولوجيا 

 املعلومات 

  فعال 2015 محلية 

الجمعة العراقية  2

للمكتبات  

واملعلومات 

 والتوثيق 

  فعال 2015 محلية

3      

4      

 



 : شكر(كتب /شهادات تقديرية  /ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز  -

ما حصل عليه  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة املانحة

 او االبداع

 السنة

كتاب شكر  انجاز عمل  1

 وتقدير

السيد وزير 

التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 2008 

كتاب شكر  انتهاء عمل لجنة 2

 وتقدير

السيد رئيس 

 الجامعة 

 2013 انهاء تكليف

كتاب شكر  القاء محاضرة  3

 وتقدير

كلية اإلدارة 

 واالقتصاد 

 2013 

كتاب شكر  القاء محاضرة  4

 وتقدير

 2014  كلية العلوم  

كتاب شكر  القاء محاضرة  5

 وتقدير

كلية التربية 

 للعلوم الصرفة 

 2016 

كتاب شكر  القاء محاضرة  6

 وتقدير

املساعد 

 االداري 

 2017 

 

 

 

 

 

 

 


