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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 بان اوميد رشيد: االسـم
 1/4/1791تاريخ الميـالد:

 غير متزوجةالحالة الزوجية:

 :عدد األوالد
 مسلمةانة:الدي

 علم المعلومات والمكتباتص:ــالتـخـص
 مدرسة حاسوب _ الموقع االلكتروني للكلية واالعالم:الوظيفة

 مدرس مساعدالدرجة العلمية:

 بغداد / الجادرية / كلية التربية الرياضية / جامعة بغدادعنوان العمل:
 العمل: هاتف

 29721110999:الهاتف النقال
 banrashid75@gmail.com:أاللكترونيالبريد 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت

 المستنصرية بكلوريوس 1
قسم  –كلية االداب 

المعلومات 
 والمكتبات

1991 

 المستنصرية ماجستير 2
قسم  –كلية االداب 

المعلومات 
 والمكتبات

2222 

3     
    أخرى 4
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 التدرج الوظيفي .ثانياً :  

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 ) مدرس مساعد ( مدرسة حاسوب 1
كلية التربية البدنية جامعة بغداد/ 

/ فرع العلوم وعلوم الرياضة 
 النظرية

 ولحد االن 2222

 الموقع االلكتروني للكلية واالعالم  2
كلية التربية البدنية جامعة بغداد/ 

 ولحد االن 2212 وعلوم الرياضة

 مدير الموقع االلكتروني للكلية  3
جامعة بغداد/ كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة
 2211شهر تشرين االول 
 ولحد االن

جامعة بغداد/ كلية التربية البدنية  الموقع االلكتروني للمجلة العلمية  4
 وعلوم الرياضة

 ولحد االن 2212

2    
6    

 

 الجامعي .ثالثاً : التدريس  

 إلى -من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

كلية التربية في تدريس مادة الحاسوب  1
 البدنية وعلوم الرياضة

 ولحد االن 2222 بغداد

2    
3    
4    
2    
6    
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 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 ولحد االن 2222 الحاسوب فرع العلوم النظرية 1
2    
3    
4    
2    
6    
1    
2    

 
 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ)خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
1    

2    

3    

4    

2    
6    
1    
2    
9    
12    
11    
12    
13    
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 ) بحث / بوستر حضور(

1 

شهادة مشاركة في مؤتمر دولي " 
ملتقى جامعة بغداد للتعليم االلكتروني 

" / مركز  0214الموسم الثالث 
 التطوير والتعليم المستمر

02-
01/1/0214 

جامعة بغداد / كلية 
الهندسة/ قاعة مهدي 

 حنتوش
 حضور وشهادة مشاركة

0 

شهادة مشاركة في ندوة " اتجاهات 
/  وتطبيقات حديثة في طرائق التدريس

في الجامعات العراقية / مركز التطوير 
 والتعليم المستمر

جامعة بغداد/قاعة علي  09/3/0214
 حضور وشهادة مشاركة الوردي

3 
ندوة موقع المجالت االكاديمية العلمية 

/ دائرة البحث  IASJالعراقية 
 والتطوير

جامعة بغداد / قاعة  09/11/0213
 الشهيد الحكيم

 حضور

4 
مشاركة في ورقة عمل في ورشة عمل 

 11/7/0213 " تطوير الموقع االلكتروني للجامعة
جامعة بغداد / قاعة كلية 

 ورقة عملمشاركة في  الهندسة الخوارزمي

1 

ورشة عمل الموقع االلكتروني ) 
موضوعات المكتبة االفتراضية وموقع 
الكلية االلكتروني وبريد سمارت ميل 

 االلكتروني (

جامعة بغداد / كلية  11/3/0210
 مشاركة التربية الرياضية 

9 
ندوة " تحديات المكتبات ومراكز 
المعلومات الجامعية للتحول نحو 

  المجتمع االلكتروني
مقر وزارة التعليم العالي  04/11/0211

 حضور والبحث العلمي

جامعة بغداد/ قاعة السيد  01/12/0211 الندوة العلمية للمكتبة االفتراضية 9
 الشهيد الحكيم

 حضور

-19 المؤتمر الدولي االول لعلوم الرياضة 1
11/10/0210 

جامعة بغداد /كلية التربية 
 الرياضية

 حضور

7 
المؤتمر الدولي العلمي السنوي الثامن 
عشر " الصحة النفسية في الجامعات 

 العراقية " لمركز البحوث النفسية 

09-
09/3/0214 

جامعة بغداد /كلية التربية 
 حضور الرياضية

" المواصفات القياسية الدولية  12
ISO26000   جامعة بغداد كلية  01/7/0214الطريق نحو التنمية

 حضورالهندسة/قاعة الدكتور 
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 مهدي حنتوش " المستدامة للعراق الجديد

ندوة دور المكتبة االفتراضية في  11
 تطوير البحث العلمي

17-
01/11/0210 

جامعة بغداد/ قاعة 
 حضور الشهيد الحكيم

المؤتمر العلمي الدولي الثااث لعلوم  10
 الرياضة

نيسان  11-13
0219 

كلية  –جامعة بغداد 
البدنية وعلوم التربية 

 الرياضة

مشاركة ببحثين +  شهادة
 عضو في اللجان المشكلة

 
حلقة نقاشية عن كيفية التسجيل بـ 

Google Scholar  وخطوات انشاء
 حساب على نطاق الجيميل

12/1/2017 

كلية  –جامعة بغداد 
التربية البدنية وعلوم 

قاعة مختبر  -الرياضة 
 الحاسوب

 مشارك كماحضر

 

علمية عن مراحل وخطوات محاضرة 
 9فرمتتة الحاسوب ) تنصيب ويندوز 

) 
 م. م. رشا عبد الحسين

 م.م. بان اوميد رشيد

32/1/0219 
كلية  –جامعة بغداد 

التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

 مشارك كماحضر

ورشة عمل الباحث العلمي في جامعة  
 بغداد

11/3/2017 
قاعة  –جامعة بغداد 

 مشاركةتاييد  مهدي حنتوش

 
الندوة العلمية ) االختبارات المعيارية 

في اللغة االنكليزية : ايجابيات 
 وسلبيات

1/3/2017 
قاعة  –جامعة بغداد 

 تاييد مشاركة علي الوردي

محاضرة ) االعشاب الطبية للنساء  
 خالل فترة انقطاع الطمث (

4/4/2017 

قاعة  –جامعة بغداد 
مركز التطوير والتعليم 

 المستمر

وتأييد  –تكليف من الفرع 
 مشاركة

 
 SPSSدورة في البرنامج االحصائي 

 د. زهرة شهاب
 د. فارس سامي

ابتداءا من 

12/3/2017 

كلية  –جامعة بغداد 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 مشارك وشهادة مشاركة

" المؤتمر الوطني لدعم القوات  
 المسلحة والحشد الشعبي الباسلين "

تكليف بالحضور مع طلبة  جامعة بغداد 20/3/2017
 الكلية

 مؤتمر حوار بغداد 
 41-41 من

 الثاني كانون
7142 

كلية  –جامعة بغداد 
التربية البدنية وعلوم 

الرياضة قاعة 
 االجتماعات الكبرى

 حضور

كانون  72-72المؤتمر العلمي الدولي االول والسابع  
 7142االول 

 شهادة مشاركةكلية  –جامعة بغداد 



 

 

 

 

 

 

 

 1 

محليا التخطيط الحضري واالقليمي في 
 العراق لما بعد الحداثة 

التربية البدنية وعلوم 
الرياضة قاعة 

 االجتماعات الكبرى

 72/4/7142 ورشة اللغة االنكليزية السنوية الثالثة 

كلية  –جامعة بغداد 
 التربية البدنية وعلوم

الرياضة قاعة 
 االجتماعات الكبرى

 مشاركة وحضور

حضور االجتماع المركزي للمواقع  
 االلكترونية واالعالم في الجامعة

11/3/2017 
قاعة  –جامعة بغداد 

 مهدي حنتوش
 حضور

 
 محاضرات نوعية في

" طرق واساليب توصيل المعلومات 
 ورفع المستوى العلمي للطلبة "

62/01/6102 

كلية  –جامعة بغداد 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 قاعة الدراسات العليا

 مشارك كماحضر

 

دورة الوصول المجاني لمصادر 
المعلومات االلكترونية ذات الجودة 

 Research 4العالمية عبر برنامج 

life -  نظمها مركز التطوير والتعليم
 المستمر في جامعة بغداد

د. اكرام محمد محمود   -المحاضر:
 كلية طب الكنديمن 

62/01/6102 
مركز التطوير والتعليم 
 المستمر في جامعة بغداد

 مشارك وتأييد مشاركة
 ترشيح

 
محاضرة نوعية في مستجدات البحث 

 العلمي
 المحاضر د يعرب خيون

30/10/2017 

كلية  –جامعة بغداد 
التربية البدنية وعلوم 

قاعة  -الرياضة
 االجتماعات الكبرى

 حضور

 

ورشة عمل حول )كيفية تحويل حساب 
 Smarterالبريد االلكتروني الرسمي 

mail   الى حسابGmail  من
Google) 

18/1/2018  
قاعة مختبر الحاسوب في 

 مشارك كمحاضر الكلية

 دورة اللغة العربية 
 81-81للفرتة من 

 108اكنون الاول 

كلية  –جامعة بغداد 
التربية البدنية وعلوم 

اللغة  قاعة -الرياضة
 العربية

 مشارك في الدورة

 مشارك كماحضركلية  –جامعة بغداد  14/12/2017 مشكلة المخدرات وتداعياتها على ندوة  
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التربية البدنية وعلوم  االمن االنساني في المجتمع العراقي
الدراسات  قاعة -الرياضة

 العليا
 

 . األخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
 الموقع االلكتروني واالعالم في الكلية  ديرم -1

 

مسؤول عن تحرير النصوص والتصوير  -0
والكرافيك وهندسة وبرمجة الويب سايت 
وادارته ) مسؤول رفع االخبار والصور على 

 الموقع االلكتروني للكلية 
تكليفي بتجميع نشاطات الكلية من مؤتمرات   -3

 ات وبطوالت شهريا وسنويا الرسالهاوندو 
 للجامعة ونسخة لشعبة ضمان الجودة

والهيئة  في لجان هيئة التحريرعضو  -4
االستشارية لمجلة الكلية ) ادارة الموقع 

 االلكتروني.

عضو اللجان الخاصة بالمؤتمر العلمي  -1
 0219و0219و0211الدولي لالعوام 

عضو في لجان اختبارات الطلبة الجدد  -9
 0219و0219لالعوام 

تنصيب وتحديث ل دائمية لجنة عضو في -9
 البرامج الضرورية لحاسبات مختبر الحاسوب

عضو في لجان جرد لالعوام  -1
لجنة جرد المجانية  0211و0219و0219

 ، لجند جرد االثاث.

عضو لجنة دائمية بخصوص الية تطبيق  -7
بعض المتطلبات من قبل مجلة الكلية 

  SCOPUSالدراجها ضمن قاعدة بيانات 
العلمية في تسجيل اساتذة المساهمة  -12

 وطلبة الدراسات العليا في المكتبة االفتراضية
المساهمة العلمية في تسجيل اساتذة  -11

الباحث العلمي  وطلبة الدراسات العليا في
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Google Scholar  
تقديم خدمة للباحثين بتجميع المجالت االكاديمية  -1

العلمية العراقية في اختصاص التربية الرياضية ونشرها 
على الموقع االلكتروني للكلية مما يوفر لهم الوقت 

 والجهد في البحث في المواقع المتعددة .
ترجمة بعض االخبار المنشورة في الموقع  -9

 .االلكتروني الى اللغة االنكليزية 
تغطية كافة المؤتمرات والندوات  -10

وورش العمل والمحاضرات النوعية والبطوالت 
لتوثيقها مع التصوير واالحتفاالت في الكلية 

 وتحرير االخبار الفوتغرافي لها
تكوين حسابات رسمية ) بريد  -13

 الكتروني الساتذة الكلية (
 
  
  
  
  
  

 
أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

 )البحوث المنشورة(التعليم

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1 
 ةياضيالر  ةيخاص لموضوعات الترب فيتجربة بناء نظام تصن

 ةيالعراق ةيالكولون للرسائل الجامع فيبتصن باالستعانة
 جامعة بغداد – ةياضيالر  ةيالترب ةيكل لمكتبة

مجلة كلية  –جامعة بغداد 
 التربية للبنات

0211 

 المجالت العلمية في المواقع االلكترونية لكليات جامعة بغداد على الويب 0
مجلة كلية  –جامعة بغداد 

 0214 التربية للبنات

3 

أثر استخدام المجال المغناطيسي ومصاحبة برنامج غذائي وتمارين تأهيلية 
 سنة 42-32القطني للنساء باعمار لعالج اصابات االنزالق 

بحث مشترك   م.د. بيداء رزاق جواد ، م.م. بان اوميد رشيد ، م.م. رشا 
 عبد الحسين

المؤتمر العلمي الدولي 
الثالث لعلوم الرياضة 

0219 
0219 

 تأثير تازر اليدين في تعلم مهارة الدفاع عن الملعب في لعبة الكرة الطائرة 4
ن جاسم محمد   أ.م. ماهر عبد االله عبد بحث مشترك   أ.م.د. وس

المؤتمر العلمي الدولي 
 0219الثالث لعلوم الرياضة 
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 0219 الستار   م.م. بان أوميد رشيد
1    
9    
9    
1    
7    
12    
11    
10    
13    
14    
11    
19    
 
 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضوفي لجنة الموقع االلكتروني واالعالم / جامعة بغداد 
  لمادة الحاسوبعضو اللجان العلمية 
 عضو لجنة تحرير المجلة العلمية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
  
 

 الجوائز و شهادات التقدير.كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

1 
شكر وتقدير للجهود المبذولة والعمل المتميز 
في الموقع االلكتروني وحصول الكلية على 

 المركز االول بتقييم المواقع االلكترونية

جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية / 
 مكتب العميد

10/1/0213 

0 
شكر وتقدير للجهود المبذولة والعمل المتميز 

 في الموقع االلكتروني
جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية / 

 07/9/0214 مكتب العميد

3 
شكر وتقدير للجهود المبذولة والعمل المتميز 
في الموقع االلكتروني وحصول الكلية على 

جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية / 
 12/0214/ 1 دمكتب العمي
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المركز االول بتقييم المواقع االلكترونية 
 واصدار الجريدة الرياضية 

4 
شكر وتقدير للجهود المبذولة في لجنة 

 0219اختبارات الطلبة للعام 
جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية / 

  مكتب العميد

1 
شكر وتقدير للجهود المبذولة في لجنة 

 0219اختبارات الطلبة للعام 
جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية / 

 17/12/0219 مكتب العميد

9    
9    
1    
7    
12    
11    
10    
13    
14    
11    
19    
19    
11    
17    
02    

 
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

0   
3   
4   
1   
9   
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 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 .نعمالعربية 

 .نعماالنكليزية 


