المعمومات الذخرية:

االسم  :سسيخ مجحت سعيج العداوي

السختبة العمسية الحالية  :أستاذ مداعج

التخرز العام  :السعمهمات والسكتبات

التخرز الجقيق  :السكتبات الخقسية

محل وتاريخ الهالدة  :البرخة 5691
الحالة االجتساعية  :متدوج

العسل الحالي  :االمين العام لمسكتبة السخكدية في جامعة تكخيت مشح  3152ولحج اآلن .

عشهان العسل  :العخاق – صالح الجين – تكخيت – جامعة تكخيت – االمانة العامة لمسكتبة

السخكدية .

البخيج االلكتخوني samersaed31153113@gmail.com :

الذهادات الجامعية:

البكـالهريـهس  :السعمهمات والسكتبات  ،جامعة البرخة  ،البرخة  -العخاق.5611 ،
الســاجدـتـيـ ــخ :السعمهمات والسكتبات  ،الجامعة السدتشرخية  ،بغجاد  -العخاق.5663 ،
عشهان رسالة الساجدتيخ

((السكتبات العامة في العخاق  :دراسة مدحية لهاقعها ومقتخحات لتصهيخها ))

الوظائف التي مارسها :

 -5أمين عام السكتبة السخكدية لجامعة البرخة . 5662-5663
 -3مجيخ مكتبة كمية الهشجسة . 3152 - 3111

 -2معاون األمين العام لمسكتبة السخكدية . 3116 - 3111
 -4عزه الهيئة التجريدية في كمية اآلداب . 5661-5663

 -1عزه الهيئة التجريدية في كمية الهشجسة مشح .3151 -3111
 -9عزه الهيئة التجريدية في كمية اآلداب مشح  -3151ولحج اآلن .

المذاريع العممية -:

 -5إنذاء مكتبة رقسية جامعية تحتهي عمى (  ) 110111كتاب .

 -3ترسيم بخنامج لتدجيل مشتدبي كمية الهشجسة بالسكتبة االفتخاضية .
 -2ترسيم بخنامج تعميسي الكتخوني لمسكتبة االفتخاضية .

 -4ترسيم مكتبة رقسية لمخسائل الجامعية في جامعة تكخيت .
 -1إنذاء قاعجة بيانات لمكتب العخبية واالنكميدية في مكتبة كمية الهشجسة.
 -9إنذاء قاعجة بيانات لمكتب العخبية في السكتبة السخكدية .
 -7إنذاء قاعجة بيانات لكمية الهشجسة .

 -1إنذاء قاعجة بيانات السدتعيخين في السكتبة السخكدية .
 -6إنذاء قاعجة بيانات لمخسائل الجامعية في العخاق .

األبحاث العممية المنذورة :

 -5تبديط اإلجخاءات الفشية في السكتبة السخكدية لجامعة البرخة .

 -3الشتاج الفكخي العخبي في مجال السكتبات والسعمهمات ك دراسة تحميمية ( مذتخك)
 -2التفهيس اإلداري في السكتبات ومخاكد السعمهمات( مذتخك )
 -4الدخقة في السكتبات .

 -1الجهدة في السكتبات الجامعية مع إشارة إلى السكتبة السخكدية في جامعة تكخيت .
 -9اإلشار القانهني لإلعارة في السكتبات .

 -7إنذاء مكتبة رقسية لمخسائل الجامعية بريغة  ( PDFمذتخك )
 -1قمق السكتبة  :مجخل لمتعخيف مع وجهة نظخ عخبية .

 -6الججوى االقترادية لمسكتبات مع إشارة خاصة لمسكتبات العامة في العخاق .

 -51السحتهى الخقسي لمسهاقع االلكتخونية لمحكهمة العخاقية  :دراسة تحميمية وكسية .
 -55حق السكتبة في الخقابة عمى مرادر السعمهمات غيخ السذخوعة .
 -53الفداد اإلداري في السكتبات .

 -52أخصاء كتابة االسم العخبي بالمغة االنكميدية وأثخه عمى التصبيقات السكتبية .

 -54مهارات استخجام السرادر الخقسية  -.السؤتسخ العمسي الدشهي لكمية اآلداب . 3155
 -51السكتبة االفتخاضية العمسية العخاقية  :دراسة تقهيسية .

 -59البهابات االلكتخونية  :دراسة تصبيقية في جامعة تكخيت .
 -57حساية حق السؤلف  :رؤية تحميمية معاصخة .

 -51مرجاقية السعمهمات السشذهرة في مهاقع التهاصل االجتساعي  :الفيدبهك أنسهذجا

كتب الذكر والتقدير الحاصل عميها:

 -5كتاب شكخ من رئيذ مجمذ القزاء األعمى . 3151

 -3كتاب شكخ من رئيذ مجمذ محافظة صالح الجين .3159
 -2عذخات كتب الذكخ من رئيذ جامعة تكخيت .

 )33( -4كتاب شكخ من عسيج كمية الهشجسة في جامعة تكخيت .
 -1كتاب شكخ من السداعج العمسي لجامعة تكخيت .
 -9كتاب شكخ من رئيذ اتحاد السؤرخين العخاقيين .

 -7عذخات كتب الذكخ من عسجاء الكميات في جامعة تكخيت .

المؤتمرات والندوات العممية المذارك فيها -:

 -5السؤتسخ العمسي التاسع لمسكتبات والسعمهمات  ،بغجاد . 5616

 -3الشجوة العمسية الخامدة لقدم السكتبات والسعمهمات في جامعة البرخة . 5667
 -2السؤتسخ العمسي األول لتكشهلهجيا السعمهمات في جامعة الكهفة . 3151
 -4السؤتسخ العمسي الخامذ لكمية اآلداب في جامعة السهصل . 3151
 -1السؤتسخ العمسي الدشهي لكمية اآلداب في جامعة البرخة . 3155
 -9نجوة التعاير الدمسي في جامعة بغجاد . 3154

 -7مؤتسخ السكتبات العامة الثالث في دههك . 3151
 -1نجوة الفهخس العخاقي السهحج في كخبالء . 3159

المواد التي قمت بتدريدها-:
 -5تقشيات السعمهمات .

 -3خدن واستخجاع السعمهمات .
 -2االتراالت

 -4السخاجع الستخررة في العمهم البحتة والتصبيقية .
 -1بشاء السجسهعات السكتبية .

 -9الفهخسة الهصفية لمسخحمتين األولى والثانية .
 -7الترشيف لمسخحمتين األولى والثانية .
 -1الترشيف السقارن .

 -6السكتبات العامة والسجرسية .

-51

السكتبات الجامعية والستخررة .

-55

إدارة السكتبات .

-52

الحاسبات االلكتخونية .

-53

التغيخ االجتساعي .

الدورات المذارك فيها-:

 -5دورة شخق التجريذ في جامعة البرخة . 5661

 -3دورة مهارات الحاسهب في جامعة تكخيت . 3119

 -2الجورة التصهيخية لمسكتبات الجامعية في بيخوت .3153
المناقذات -:
 -5عزه لجشة مشاقذة الصالية شيساء هاشم ( سمهك السدتفيجين في الحرهل عمى السعمهمات
في مجتسع جامعة السهصل )

 -3عزه لجشة مشاقذة الصالبة زيشة جسيل( ادارة السعخفة وتصبيقها في مكتبات جامعة السهصل)
 -2عزه لجشة مشاقذة الصالبة ديسا ايجن جالل ( حساية السمكية الفكخية لمكتاب السشذهر في
بيئة االنتخنت )

 -4عزه لجشة مشاقذة الصالب رافت رجب ( السكتبات السجرسية في مجيشة السهصل )
 -1عزه لجشة مشاقذة الصالبة زيشب هادي ( التعميم السدتسخ في السكتبات الجامعية )

 -9عزه لجشة مشاقذة الصالبة اسساء عبج هللا ( االدوات الجاعسة لمعسميات الفشية في السكتبات
الجامعية )

تقييم البحوث العممية -:
 -5االرشفة االلكتخونية في مجيشة الجمام ( الدهدان ) . 3159
 -3أهميت استخدام نظبم  OAREفي مكتبت وزارة البيئت العخاقية . 3159

