
 

 النشاط البحثي لقسم المعلومات والمكتبات

 اسم المجلة مقبول للنشر منشور الباحث الثاني الباحث االول اسم النشاط البحثي ت

البحث العلمي في المؤسسات االكاديمية بين  1
 التدريس والمنهج والمناقشة واالشراف

 المجلة العراقية للمعلومات 1   د.علي عبدالصمد خضير

المخطوطات المصورة في المكتبة المركزية لجامعة  2
 البصرة: دراسة تحليلية

 مجلة اداب البصرة 1   م.لبنى قاسم دمحم رؤوف

 مجلة اداب البصرة 1  م.م.طارق طه عبود م.عبدالنبي شنته فرج جرائم المعلوماتية 3

ستخدام تقنية الهاتف النقال في العملية التعليمية في ا 4
ابي الخصيب محافظة البصرة : مدارس قضاء 

 دراسة مسحية

 مجلة  الخليج العربي  1  م.م.طارق طه عبود

العالم الرقمي في جامعة البصرة : كليتي اآلداب ا 5
 والقانون انموذجا

م.م.اخالص عبداالمير  ا.م.هاشم شريف حسن
 سوادي

 مجلة اداب البصرة 1 

 استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي باعالم 6
المستفيدين بخدمات المعلومات المقدمة من قبل 
المكتبة المركزية العامة في البصرة : االحاطة 

 الجارية انموذجا

 مجلة الخليج العربي 1   م.م.سامر صباح مجيد

اغلفة الكتب وعالقتها بجذب القراءة: دراسة  7
 استطالعية

 حولية المنتدى 1  يسرى عبدالحميد)باحثة د.امال عبدالرحمن

واقع مكتبة محكمة استئناف البصرة االتحادية  8
 /قصر القضاء:دراسة حالة

 مجلة اداب البصرة 1  احالم عزيز )باحثة( د.امال عبدالرحمن

تسويق المعلومات وخدماتها في مركز علوم البحار  9
 :دراسة حالة

 مجلة اداب البصرة 1  ايمان عدنان)باحثة( د.امال عبدالرحمن



االستشاري البحري ودوره في تسويق المكتب  10
المعلومات وتقديمها للمستفيدين في جامعة البصرة : 

 دراسة حالة

 مجلة دراسات البصرة 1  ايمان عدنان)باحثة( د.امال عبدالرحمن

 مجلة سياقات  1  د.كفاية مذكور شلش سياقات اللغة والدراسات البينية 11

 مجلة اداب ذي قار 1   د.كفاية مذكور شلش تجليات الصوت اللغوي في سورة الرحمن 12

فعل الكالم المركب في وصايا الحكماء الى العلماء  13
 في كتاب جمهرة وصايا العرب

 مجلة سياقات  1  د.كفاية مذكور شلش

 استخدام الموارد البشرية في المكتبة المركزية / 14
جامعة البصرة لشبكات التواصل االجتماعي واثره 

 على ادائهم

 مجلة اداب البصرة  1 نوره محسن)باحثه( د.سلمان جودي داود

الهيكل التنظيمي واثره في االداء في المكتبة  15
 المركزية في جامعة البصرة

اديان ناصر  د.سلمان جودي داود
 حبيب)باحثة(

 مجلة اداب البصرة 1 

االرشفة الذاتية لدى اعضاء هيئة التدريس في  16
والمكتبات في الجامعات المعلومات والمكتبات 

 العراقية: دراسة استطالعية

 مجلة اداب البصرة 1   

 مجلة اداب البصرة  1  د.سلمان جودي داود 17

الملف االستنادي السماء الهيئات العراقية في مكتبة  18
 ودار العتبة العباسية المقدسة

لدراسات المجلة العراقية  1  سجاد دمحم حسن)باحث( د.سلمان جودي داود
 المعلومات والتوثيق

الهيكل التنظيمي واثره في االداء في المكتبة  19
 المركزية فالعامة في محافظة  البصرة

اديان ناصر  د.سلمان جودي داود
 حبيب)باحثة(

المجلة العراقية لدراسات  1 
 المعلومات والتوثيق

الذاتية باستخدام  تحليل المحتوى الفكري لالرشفة 20
 شبكات التواصل االجتماعي :الفيسبوك انموذجا

المجلة العراقية لدراسات  1   د.علي عبدالصمد خضير
 المعلومات والتوثيق

اساليب البحث عن المعلومات في بحوث تخرج  21
 طلبة قسم المعلومات والمكتبات في كلية االداب

اداب البصرةمجلة  1  د.علي عبدالصمد د.امال عبدالرحمن  

الميول القرائية لطلبة المرحلة الرابعة قسم  22
 المعلومات والمكتبات كلية االداب جامعة البصرة

 مجلةحولية المنتدى 1   م.م.شاكر طاهر باشط

 


