السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية :
االسم

 :بشرى كمال طه صالح الجبوري .

الحالة االجتماعية  :عزباء.
تاريخ الميالد
مكان الميالد
الجنسية

 / 1:ابريل . 1691 /
 :نينوى .
 :عراقية .

المؤهل العلمي

 :دكتوراه في المكتبات والمعلومات.

التخصص العام

 :مكتبات ومعلومات .

التخصص الدقيق  :النظم الحديثة في توثيق المعلومات .
السكن الحالي

 :بغداد .

موبايل

)11690 ( 0019067017 :

بريد اليكتروني bushrakbaghdad@yahoo.com :
bushrakbaghdad2006@gmail.com :
_________________________________________________________________

الشهادات العلمية :
 -1شهادة الدكتوراه في علم المكتبات والمعلومات عام

2002

 -2شهادة الماجستير في علم المكتبات والمعلومات عام

. 8991

 – 3شهادة البكالوريوس في علم المكتبات والمعلومات

. 8991

 -4شهادة دبلوم في علم المكتبات والمعلومات

. 8918

 -1شهادة اإلعدادية /الفرع العلمي

. 8991
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.

شهادات أخرى :
 -1شهادة األرشفة من جامعة( (CEUفي بودابست  /هنغاريا
لمدة ثالثة أشهر.
 -0شهادة اللغة اإلنكليزية من جامعة (: (CEU

. 0119

Central European University / Budapest / June30, 2006.
دورة لمدة ثالثة أشهر .
 -3اإلطالع على واقع المكتبات في دولة ايران ايفاد لمدة عشرة ايام .

0110

 -0شهادة المشاركة في ملتقى المكتبة الرقمية  /جامعة بغداد .

0110

 -5شهادات اجتياز دورات مختلفة ضمن التخصص المكتبي والتوثيقي
والنظم والبرمجيات المكتبية الحديثة ضمن مدد متفاوتة .
 -9شهادة اجتياز دورة كتابة لغة . HTML

الخبرات العملية :
 -امينة مكتبة معهد تطوير تدريس اللغة العربية/وزارة التربية

. 8912

 -امينة مكتبة كلية الشريعة /جامعة بغداد

. 8919 - 8911

 -امينة مكتبة مركز تخطيط اقليمي وحضري /جامعة بغداد

. 8911- 8919

 -سكرتارية التعليم المستمر/كلية اللغات/جامعة بغداد

. 2002-8911

 -مسؤولة قسم مطبوعات األمم المتحدة /المكتبة المركزية /جامعة بغداد .

 القاء المحاضرات في دورات التعليم المستمر/المكتبة المركزية/جامعة بغداد .
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. 2082 -2002

. 2082 -2002

في المجاالت أدناه :
• التنظيم المكتبي  :الفهرسة  ،التصنيف  ،التزويد  ،التنظيم األلكتروني للمكتبة .
• المكتبة الرقمية واأللكترونية .
• األرشيف اإلداري واألرشفة االلكترونية .
• تكنولوجيا المعلومات واالنترنيت.
• أإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز المعلومات .
 نظم النص المترابط

. HYPERTEXT

 مديرة مكتبة كلية العلوم اإلسالمية  /جامعة بغداد . -تدريسية في قسم اللغة العربية  /كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد

. 2082 -2082
.2084 -2082

للمناهج ادناه :





المكتبة .
التأهيل التربوي للتدريسيين ( طرائق تدريس ) .
مناهج طرق البحث .
مهارات الحاسوب .

 -مقررة لجنة عمداء كليات العلوم اإلسالمية في الجامعات العراقية :

.2081 – 2084

 -مقررة امانة مجلس كلية العلوم اإلسالمية :

.2081 – 2084

 تدريسية في قسم األديان المقارن  /كلية العلوم اإلسالمية /جامعة بغداد  .للمناهج ادناه :






المكتبة والبحث العلمي .
تطبيقات ومناهج تدريسية .
طرائق التدريس .
علم النفس التربوي .
علم نفس النمو .
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 -2084وحتى االن.

البحوث المنشورة :
 تصميم وبناء نظام نص مترابط للمعلومات العسكرية في العراق للمدة من
(  ) 2000- 8928اطروحة دكتوراه عام . 2002
 خدمات المعلومات في المكتبة الوطنية العراقية ( رسالة ماجستير . ) 8991
 HYPERTEXT APPLICATION DESIGNING AND CONSTRUCTING
OF THE HYPERTEXT SYSTEM FOR MILITARY LAW
INFORMATION IN IRAQ FOR THE PERIOD 1921- 2000 .
بحث مقدم الى جامعة ( /(CEUعام . 2002
 تصميم وبناء نظام نص مترابط للمعلومات العسكرية في العراق للمدة من
(  / ) 2000- 8928بحث منشور في المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات
العدد  / 40- 29للسنة العاشرة  /ديسمبر . 2082

المهارات الشخصية :
 خبرة في استخدام األنترنيت وبرامجيات الحاسوب المختلفة .
 تكلم اللغة اإلنكليزية .
• متابعة دورات التنمية البشرية .
االهتمامات و الهوايات :
• دراسة القران الكريم واإلستماع له .
• .ممارسة رياضة المشي .

• تصفح االنترنيت .
• السياحة والسفر .

.

العمل التطوعي .
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