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 ةــــــــــالذاتي يرةـــــــلسا
Curriculum vitae(cv)  

 

 يالقريش خرميط علي عبد فاضل .أ.د :االسم 

 1/1/1980 النعمانية/ واسط :الوالدة تاريخو مكان 

  متزوج :الزوجية الحالة 

  6: األطفالعدد 

  مسلم :الديانة 

 معلومات ومكتبات :التخصص 

  نظم معلومات :الدقيق التخصص 

 جامعي أستاذ :  الوظيفة 

   استاذ :العلميةالدرجة 

 واسطواالقتصاد/جامعة  اإلدارة كلية/المحاسبة قسم: عنوان العمل  

  07810337343 :لالعمهاتف 

 07810337343 :نقاللا الهاتف  

 االلكتروني البريد :  fadhilabdali@gmail.com  
                           fkhirmeed@uowasit.edu.iq       

 

 المؤهالت العلمية أوالً:

 

 العلميةالشهادات 

لكلية /الجامعية الشهادة  التخصص ا
specialization 

 الى من الفترة

 ومكتبات معلومات اآلداب/المستنصرية بكالوريوسال
Information and libraries 

1997-2001 

 معلومات شبكات اآلداب/المستنصرية ماجستيرال
Information networks 

2002-2004 

 معلومات نظم اآلداب/المستنصرية دكتوراهال
Information systems 

2014-2018 

 

 
 :عليها الحصول يخوتار العلمية االلقاب

 العلمي اللقب
 The scientific 

title 

 مساعد مدرس
Assistant 
lecture 

 مدرس
lecture 

 مساعد استاذ
Assistant 

Professor 

 أستاذ
Professor 

 25/11/2019 28/4/2013 26/4/2010 14/3/2006 التأريخ
 

 المحاسبة قسم/ واالقتصاد االدارة: بها يعمل التي الكلية

 واسط جامعة 18/5/2005: فيها خدم التي والدوائر تعيين اول ومكان تاريخ

 .  شهور 4و سنة،16 :الفعلية الخدمة سنوات

  -07810337343: الموبايل

 

 المهام االدارية :ثانيا

 شغلها التي االدارية المناصب
 2007-2006واسط جامعة المركزية المكتبة مدير معاون .1

 363 الجامعي االمر 15/1/2009-1330 الجامعي االمر 11/3/2007واسط جامعة المركزية المكتبة مدير .2
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 االداري االمر 76 المسائي االداري االمر2010 /25/10 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية اإلحصاء قسم مقرر .3
 والصباحي 161 المسائي االداري االمر 30/9/2012-2151 الصباحي

 االداري االمر 2669  الصباحي االداري االمر 2012 /1/11واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية المحاسبة قسم مقرر .4
 7المسائي االداري االمر9/1/2014-118 العدد 2/10/2013المسائي

 2016 - 2013واالقتصاد االدارة كلية في التدريسيين ممثل .5
 

 يجيدها التي الحاسوب برامج

 Androidو Windows نظام .1
 Office (Access, Word، Excel، Power Point) برامج مجموعة .2

 االحصائي SPSS برنامج .3
 Joomla الرقمي المحتوى إدارة برنامج .4

 Greenstone برنامج .5
 Photoshopو CorelDraw برنامج .6
                                        االجتماعي التواصل برامج .7

(Watsap,Facbookk,Twitter,Instagram,YouTube,Viber,Telegram,Messnger, ) 

 .متصفحاتها استخدام ويجيد( World Wide Web) الدولية العنكبوتية الشبكة على العمل يجيد .8

 (Gmail, Google Drive, Google Classroom) ادواته استخدام ويجيد( Google) على العمل يجيد .9

 Google Scholar و  Research Gate  الباحثين بوابة في مسجل .10
 Moodle االلكتروني التعليم برنامج .11

12.  Google Classroom 

13. Google Meet, 

14.  Cisco Webex Meetings 

15. Zoom 

16. FCC 
 

 ( :الماجستير) رسالة عنوان

 (تقويمية دراسة) العراقية الجامعات في واستخداماتها االنترنيت شبكة

Internet & It’s Uses In Iraqi Universities: Reformative Studies 
 :(الدكتوراه) اطروحة عنوان

 (.انموذجا واسط جامعة) العراقية الجامعات في االلكترونية الحوكمة انظمة لتطبيق االستراتيجي التخطيط 

Strategic planning to apply systems of electronic governance at the Iraqi universities: 

Wasit University as a model 
 

 

 الدراسية التى قمت بتدريسها. ثالثا: المقررات

 الدراسة األولية

 واسط جامعة اآلداب كلية – العلمي البحث منهاج .1

 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية – اإلنسان حقوق .2

 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية – بيانات قواعد .3

  واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية – البرمجة .4

 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية -2 وحاسوب 1حاسوب .5

 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية IT المعلومات تكنولوجيا .6

 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية الجاهزة والتطبيقات الحاسوب .7

 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية الحاسوب في محاسبية تطبيقات .8
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 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية 2 حاسوب ومهارات 1 حاسوب مهارات .9

 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية العلمي البحث منهاج.10

 .جميلة الفنون كلية المكتبية وتطبيقاته الحاسوب اساسيات.11

 .جميلة الفنون كلية: الحاسوب.12

 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية العلمي البحث واخالقيات مناهج .13

 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية – للطلبة التخرج بحوث على اإلشراف.14

 العليالدراسات ا

 اقتصاد والماجستير محاسبة الماجستير لمرحلة االلكتروني االستاللوطرائق بحث  مادة
 واسط جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية – .اقتصاد دكتوراهالو اقتصاد العالي والدبلوم

 اإلدارة كلية – اقتصادية جدوى دراسات للماجستير الكتروني واستالل بحث اخالقيات مادة
 واسط جامعة واالقتصاد

 

ً ر  التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : ابعا
 

  في العديد من المؤتمرات وعشرات الندوات العلميةالمشاركة 

 العلمية.األنشطة  خامساً:
 والجامعة. على مستوى القسم والكلية واألدرية اإلمتحانية والعلميةلعديد من اللجان المشاركة في ا 

 المشاركة في العديد من الورش والسيمنارات 

 

 فيها شارك التي لجانال
 واسط جامعة رئاسة النادرة التخصصات تحديد لجنة في االشتراك .1

 2013-2012 االمتحانية اللجنة في االشتراك .2

 .الحاسوب بكفاءة العليا الدراسات طلبة اختبار لجنة عضو .3

 .واالقتصاد االدارة كلية في الفرعية الترقيات لجنة عضو .4

 .الجامعات في والمؤتمرات الندوات نتائج لتقييم الوزارية الجنة عضو .5

 .المركزية للمشتريات لجان أربعة في االشتراك .6

 .انسانية منظمة من المركزية الكتب استالم لجنة في االشتراك .7

 .واسط محافظة في الطفل مكتبة تكوين على اإلشراف لجنة في االشتراك .8

 .المركزية الكتب جرد لجنة في االشتراك .9

 .واالقتصاد اإلدارة لكلية واالستنساخ الطباعة لجنة في االشتراك .10

 .واالقتصاد اإلدارة كلية في االمتحانية الدفاتر لتصحيح لجنتين في االشتراك .11

 .واالقتصاد االدارة كلية مكتبة جرد لجنة في االشتراك .12

 االفتراضية المكتبة استخدام على االشراف لجنة في االشتراك .13

 واسط جامعة واالقتصاد االدارة كلية في االمتحانية اللجان في االشتراك .14

 واسط جامعة واالقتصاد االدارة كلية لمؤتمر التحضيرية اللجنة في االشتراك .15

 االدارة كلية في التأسيسات لجنة الجديدة الكلية بناية الى الماء ايصال لجنة في االشتراك .16
 واالقتصاد

 الكلية في الكتب شراء لجنة في االشتراك .17

 .المحاسبة قسم في االمتحانية اللجنة عضو .18

 .الجامعية المكتبات على لإلشراف الوزارية اللجنة عضو .19

 . الطلبة تخرج بحوث مناقشة لجنة عضو .20
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  النهائية لالمتحانات التدقيقية اللجنة عضو .21

  للجامعة التابعة السكنية الدور متابعة لجنة عضو .22
 االلكتروني التعليم لجنة عضو .23
  الجودة لجنة عضو .24
 المستنصرية الجامعة دكتوراه وثالثة اطاريح ماجستير رسالتي مناقشة لجنتا .25
 واالقتصاد اإلدارة كلية في العليا للدراسات االمتحانية اللجنة .26

 لجنة 06:  من اكثر فيها اشترك التي اللجان مجموع 

 

 الجامعية والرسائل البحوث من لعديدا ستة رسائل ماجستير و العلمي التقييم في المشاركة
لندوات عشرات في شاركت  . والدورات العمل وورش ا

 

لتدريب دولي اعتماد على حاصل  IREX منظمة من االلكتروني للتعليم TOT المدربين وتدريب المهني ل
 GLP ،GCLPالجيد، التعليمي المختبر نظام وفق المختبرية للممارسات مثلاال المسار دورة في اشترك

 .واسط جامعة لمختبرات

لمتقدم الجامعي الفريق عضو  االلكتروني للتعليم ا
 2030 العام حتى العراق في العالي التعليم استراتيجية لصياغة الوزاري الفريق عضو

 توجد ال _:العقوبات

 

 المنشورة ثالبحو سادسا:

 

  اإلنسانية للعلوم واسط مج /واسط جامعة في التدريس هيئة أعضاء قبل من االنترنت استعمال واقع .1
 (. 2008- 7 العدد) 

(  2009-5 العدد) التربية كلية مجلة/  والمشكالت المزايا واالحتياجات المفاهيم المعاصرة المكتبات .2
. 

 اإلنسانية للعلوم     واسط مجلة/  المهام تقيم ومعايير الجامعية المكتبات خدمات اداء قياس وسائل .3
 .(2010 -13 العدد)

 المكتبات في والفني اإلداري العمل إجراءات تطوير في المعاصرة المعلومات وتكنولوجيا نظم دور .4
 2011/   18 العدد اإلنسانية للعلوم واسط مجلة المعلومات مراكز و

 المكتبات في المعلومات السترجاع التقليدي للفهرس كبديل واستخدامها بيانات قاعدة بناء .5
 2012  /10 العدد الرك مجلة Access نظام باستخدام

 كلية مجلة والعاملين الخدمات: والمكتبات المعلومات مراكز في الشاملة الجودة تطبيق اسس .6
  2013 /العدد 13 التربية

 مجلد االنسانية للعلوم واسط مجلة. واسط جامعة في االلكتروني للتعليم التحول الجراءات التخطيط. 7
 2016, 35 العدد 12

 الحيوي االقتصاد مجلة. االكاديمية المؤسسات في تطبيق واليات مفاهيم االلكترونبة الحوكمة. 8
 2016 3 ع 1 مج الحيوية البيئية والسياسات

 في األداء مستوى لرفع البشرية الموارد قدرات على اعتمادا االلكترونية الحوكمة مبادئ تطبيق -9
 2018/ 29ع 2ج الرك مجلة .المعلومات مؤسسات

 للعلوم واسط مجلة. الجامعات في االلكترونية الحوكمة توطين في ودوره االستراتيجي التخطيط -10
 .41/2018ع 14 مج االنسانية

 المجلة وتطويرها، اإللكترونية المعلومات نظم بناء في وسياساتها المعلومات مؤسسات استراتيجيات إثر واقع -11
 2019-46 العدد في ينشر-تونس– والمعلومات والتوثيق لالرشيف العربية
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 مؤسسات في EFQM األوربي التميز لنموذج الممكنات على المبنية إللكترونية اإلدارة نظم واقع قياس -12
 في ينشر-سوريا-والمعلومات المكتبات علوم في والدراسات للبحوث العربي المركز مجلة النتائج، في ودورها المعلومات

 .2019-13 العدد

 2019، 20 العدد تنموية اشراقات ،مجلة االجتماعية القيم على االفتراضي الواقع نظم اثر -13

 مجلة ،المعلومات مؤسسات في اإلدارية القرارات صنع في ودورها EIS االلكترونية المعلومات نظم استخدام واقع -14
 2020، 25 العدد اعلم

 باستخدام الجامعة مهام في البشرية الموارد قدرات على اعتمادا االستراتيجية المعلومات نظم تطبيق مستوى قياس -15
  2020 /39  العدد 1ج اإلنسانية للعلوم التربية كلية مجلة (SWOT( تحليل

 مؤسسات في العلمية العمليات هندسة جودة ادارة في ودورها االستراتيجية االلكترونية المعلومات نظم أهمية -16
 .االكاديمية المعلومات

 

 .والتقديركتب الشكر : سابعًا

 

 .لطفي الدكتور واالقتصاد اإلدارة كلية عميد السيد من وتقدير شكر كتاب .1

 .حسن عبد مناف الدكتور العلمية للشؤون الجامعة رئيس مساعد السيد من وتقدير شكر كتابا .2

 .الموسوي مطر جواد الدكتور الجامعة رئيس السيد من وتقدير شكر كتب اربعة .3

 .جهيد كاظم الدكتور للشؤون الجامعة رئيس مساعد السيد من وتقدير شكر كتاب .4

 .الموسوي علي تقي الدكتور الجامعة رئيس السيد من وتقدير شكر كتابا .5

 .الوائلي محيبس طالب الدكتور الجامعة رئيس السيد من وتقدير شكر كتب ثالثة .6

 .لفته عباس الدكتور واالقتصاد اإلدارة كلية عميد السيد من وتقدير شكر كتاب 21 .7

 .يسر هاشم الدكتور العلمية للشؤن واسط جامعة رئيس مساعد من شكر كتاب .8

 .الجميلة الفنون كلية عميد من شكر كتابا .9

 .غفوري عماد الدكتور واالقتصاد اإلدارة كلية عميد من وتقدير شكر كتب 4 .10

 .زرزر دويج هادي الدكتور واسط جامعة رئيس من وتقدير شكر كتب ثالثة .11

 مجيد حسام الدكتور واسط جامعة رئيس من وتقدير شكر كتاب .12
 العلمي والبحث العالي التعليم وزيرالسيد  من وتقدير شكر كتب أربعة .13
 نوار عباس الدكتور واالقتصاد اإلدارة كلية عميد من وتقدير شكر كتابا .14
 الحسني مازن الدكتور الجامعة رئيس السيد من وتقدير شكر كتبستة  .15

 .وتقدير شكر كتاب 60 من أكثر الكلي المجموع

 

 :والمترجمة المؤلفة الكتب :ثامنا

 

  2017 االمارات_ الجامعي الكتاب دار ،الحديثة واتجاهاته الرقمي االعالم -1
  2020الرضوان،األردن، دار ،وادائها المعلومات مؤسسات إدارة لنظم وتقنية تخطيطية قراءات -2
 2020الرضوان،األردن، دار ،االلكترونية واإلدارة المعلومات نظم في اكاديمية دراسات -3
 2021 العليا الدراسات دار في طبع  الجدوى دراسات في االستراتيجيات وبناء الستراتيجي التخطيط -4

 

 يجيدها التي اللغات :تاسعا

 العربية-

  اإلنكليزية -
 


