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.قسم المكتبات والمعلومات والتوثیق-الجامعة الغربیة، كلیة اآلداب: العنوان البریدي

.لیبیا-طبرق

المؤھالت العلمية

بریطانیا-، جامعة شیفیلدالمعلومات، مدرسة 2014دكتوراة في علم المعلومات .
 لیبیا-، كلیة اآلداب، جامعة قاریونس، بنغازي2002علم المكتبات والمعلومات في ماجستیر.
 لیبیا-، كلیة اآلداب، جامعة قاریونس، بنغازي1994علم المكتبات والمعلومات في لیسانس.

الخبرة الوظيفية 

وحتى الوقات الحالي، رئیس قسم المكتبات والمعلومات والتوثیق، بكلیة اآلداب، جامعة 2016مارس 
. لیبیا-طبرق

.لیبیا-أستاذ علم المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة طبرقوحتى الوقت الحالي، 2002
.لیبیا-سیرة الكبرى، طبرقمدیر إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر بجامعة الم2004-2003أكتوبر



.مدیر المكتبة المركزیة بجامعة المسیرة الكبرى، طبرق لیبیا2002-2003
.لیبیا-معید بكلیة العلوم االجتماعیة بجامعة عمر المختار، طبرق2001_1996
. لیبیا-أمین مكتبة مدرسة أبوبكر الصدیق اإلعدادیة بمدینة بنغازي1994-1996

الخبرة التدريسية 

المدخل لدراسة مهارات المعلومات،المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات،:بتدریس عدد من المواد أهمهاقمت
، مصطلحات إدارة المكتباتالتكشیف واالستخالص، صناعة المعلومات، األرشیف،المراجع، المراجع المتخصصة، 

. )أ، ب ( ونصوص إنجلیزیة

األنشطة المھنية

العلميةورقات المؤتمرات 

 المؤتمر العلمي الثاني للطالب اللیبیین الدارسین في . یوتیوب مثاالً : في التعلیم العالي2.0تطبیقات ویب
.20/06/2009مدینة برادفورد، المملكة المتحدة . الجامعات البریطانیة

للطالب المؤتمر العلمي الثالث . استخدام االنترنت من قبل أعضاء هیئة التدریس في جامعة قاریونس
.12/06/2010الدراسین بالجامعات البریطانیة، جامعة شیفیلد هاالم، المملكة المتحدة 

الملصقات العلمية

المرتمر العشرون لالتحاد العربي للمكتبات . استخدام االنترنت من قبل األساتذة الجامعیین في لیبیا
.2009دیسمبر 11-9والمعلومات، الدار البیضاء، المغرب، 

ث العلميةاألحادي

مدرسة المعلومات، . الثقافیة واستخدام االنترنت من قبل أعضاء هیئة التدریس الجامعيبعادالعالقة بین األ
: الملخص متاح على الرابط. 11/09/2011جامعة شیفیلد، المملكة المتحدة، 

http://sheffieldischoolresearchers.blogspot.com/2011_09_01_archive.html

أوراق علمية تحت اإلنجاز

بنغازي،ة التدریس بجامعة دراسة تأثیر العالقة بین األبعاد الثقافیة واستخدام االنترنت من قبل أعضاء هیئ
:متاح على الرابطملخص رسالة الدكتوراة

http://copac.jisc.ac.uk/browse?key=2741043741512F4B4D3733274D3743410437414D4



3044D352F043741313D4F2F412B2F044331042B4F3D4D4F49273D042D373F2F414B
3743414B044341044D352F044F4B2F044331044D352F0437414D2F49412F4D042957

.&offset=0043D372957274104272B272D2F3F372B4B

استخدام تكنولوجیا التعلیم في كلیة اآلداب بجامعة طبرق.
أهمیة استیعاب فلسفة البحث ودورها في تقریر نوع وجودة البحث العلمي.
مهارات المعلومات في التعلیم العالي.

الدورات التدريبية

، )إدارة األرشیف والمحفوظات(الدورة التدریبیة لموظفي جامعة طبرق في السكرتاریة والطباعة باللمس 
.م بجامعة طبرق26/11/2016-15/10طبرق خالل الفترة من المقامة في جامعة

.2003الدورة التدریبیة لموظفي المكتبة المركزیة بجامعة المسیرة الكبرى بطبرق، 
. 2005بنغازي، والمقامة بمعهد اإلدارة بمدینة الدورة التدریبیة لموظفى المكتبات العامة بمدینة بنغازي

المھارات األساسية

اللغات

 المستوى األكادیمي(العربیة واإلنجلیزیة(

مھارات المعلومات واستخدام الكمبيوتر

إجادة مهارات المعلومات وتصفح االنترنت.
لألغراض اإلداریة والتعلیمیةإجادة مهارات الكمبیوتر واستخدام تكنولوجیا المعلومات.

مھارات االتصال 

 مهارات متقدمة في االتصال والتفاعل مع اآلخرین اكتسبت من خبرة العمل الطویلة في مجال المكتبات
.والتدریس الجامعي

مهارات فعالة في االتصال الشخصي وقیادة المجموعات على كافة المستویات.

القيادة والعمل الجماعي

 الرسمیةعضو فریق  فعال ومتحمس على كافة الصعد الرسمیة وغیر.
مهارات قیادیة وٕاشرافیة متطورة على الصعیدین الفردي والجماعي.
مهارات متطورة في تحفیز اآلخرین ودعمهم وقیاس مستوى أدائهم .


