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 حنان الصادق بيزان .د

 

 استاذ مشارك في علم المعلومات
E-mail : hanbezan@yahoo.com 

 
 

  خبرات اكاديمية  مؤهالت و 
 1991 - (الفاتح سابقا)طرابلس جامعة  -مكتبات و  معلوماتختصص (  الماجستير) االجازة العاليه  .1
  2002-اكادمييـة الدراسات العليـا  –ختصص علم املعلومات (  الدكتوراه) االجازة الدقيقة  .2

 .2003اىل  9119من  (الفاتح سابقا)طرابلسجامعة  -كلية العلوم االجتماعية ، وكلية االعالم والفنون   – عضو هيئة تدريس متعاون .3

 .2002خريف  – 2001املعهد الوطين لالدارة من الفصل الدراسي ربيع  – عضو هيئة تدريس متعاون .4

اكادمييـــة الدراســـات العليـــا مــن الفصـــل الدراســـي ربيـــع  -مدرســـة العلـــوم اال ســا ية  –قســـم دراســات املعلومـــات  – قوووار تووودريسعضووو هيئوووة  .2
 .حتى اآلن -2002

اكادمييـة الدراسـات العليـا بالفصـل الدراسـي  –مبدرسة الدراسات االسرتاتيجية والدولية وظيفة االمين المساعد للدراسة واالمتحانات بكلفت  .1
 .8002فصل خريف  – 8002ربيع 

 4-1للمؤمتر، املنعقـد برـرابلس بـالفرتة مـن  التحضيرية والعلمية تيناللجنضمن للمؤتمر العالمي االول لالدارة االلكترونية كلفت باالعداد  .2
/6/8010. 

 8015 –8011 مناكادميية الدراسات العليا  –مبدرسة العلوم اال سا ية مهام رئيس قسم دراسات المعلومات بكلفت  .2

 ـ:الليبية منها  يف عدد من الدوريات العلمية بتحكيم عدد من الدراسات والبحوث كلفت .9

 . مجلة المكتبات والمعلومات   .مجلة دراسات   .مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية   -

 .المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات-كلفت مبهام عضو استشاري للدورية .10

 المعلوماتتوثيق و والمجلة العربية لألرشيف للكلفت مبهام عضو استشاري .11

  جامعة بن سويف -المصرية للعلوم المعلومات   مجلةللكلفت مبهام عضو استشاري .12

 .الليبيةكادميية اال  – االكاديمية للعلوم االنسانية واالجتماعيةمجلة ت برئاسة حترير كلف.13
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 المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية 
 3-1طـرابلس بـالفرتة مـن . اقامتهـا اييةـة الوطنيـة للمعلومـات والتو يـ  "  بالجماهيريوة العظموىنحو نظام وطنى للمعلومات والتوثيق "  دوة  ( 1
/10/1225. 

 (اليجاد نظام وطنى موحد للمعلومات والتوثيق بالجماهيرية :أهمية المكانز)  و:ورقة بعنوان 
. لتقنيـــة برعايـــة  اما ـــة اللجنـــة  الشـــعبية العامـــة للصـــناعة واملعـــادن تنظـــيم املركـــيل العـــاا لـــالدارة الصـــناعية وا"  نظوووم ومراكوووز المعلوموووات"  ــدوة  ( 2

 . 6/1221/ 16-14طرابلس 
 ( التقنية الضوئية وتوثيق المعلومات واسترجاعها) و    :ورقة بعنوان 

تنظـــيم ةعيـــة املهندســـ  العلميـــة برعايـــة مركـــيل البةـــوال الصـــناعية واما ـــة االعـــالم وال قافـــة "   شوووبكات المعلوموووات واقووو  وت لعوووات"  ـــدوة  ( 3
 .1222/ 5/ 12- 16طرابلس بالفرتة من .

  (  شبكات المعلومات ودورها في خدمة المستفيدين) و   :ورقة بعنوان 
والتعليميــة بالتعــاون مــع املركــيل الليــ  لالستشــعار عــن بعــد وعلــوم  تنظــيم مركــيل البةــوال الرتبويــة"  التوظيووف االم ووق لتقنيووات الحاسووو  " ــدوة ( 4

  10/1222/  14-18طرابلس بالفرتة من .الفضاء واملنظمة العاملية للراقة واجلمعية الليبية لل قافة والعلوم 
   (واق  وطموح : التعليم المستمر وتحديث المعلومات )   و  :ورقة بعنوان 

تنظيم املركيل الوطين للبةوال واالستشارات العلمية طـرابلس  بالتعـاون مـع احتـاد "  لتعليم  المفتوح بوسائق االتصال الحدي ةا" ندوة الدولية  ال( 2
 .1/1222/  88-80طرابلس . العراق  -جمالس البةث العلمي العربية بغداد 

  ( عصر  المعرفة وحتمية  التعليم عن بُعد) و  :ورقة بعنوان 
تنظيم دار الكتب والو ائ  القومية جبمهورية مصر بالتعاون مـع الفـرا االقليمـي للمجلـس الـدوا "  ادوات البحث في االرشيف"  املؤمتر الدوا( 1

 .8000/ 5/ 2 - 6القاهرة . لالرشيف جبمهورية اجليلائر  
  (  التجربة الليبية: أهمية االرشيف االلكتروني في البحث واالسترجاع )و :ورقة بعنوان 

تنظـيم اييةـة القوميـة للبةـث العلمـي بالتعـاون مـع احتـاد "   للمعلوماتية ودورها في رف  كفاءة الق اعوات االنتاجيوة والمدميوة "الندوة الدولية ( 2
 .10/8000/ 2 - 1طرابلس . العراق -جمالس البةث العلمي العربية بغداد 

  (علوماتية نحو استراتيجية مجتم  المعلومات كمدخق للم) و  :ورقة بعنوان 
الــت تنظمهــا اللجنــة الشــعبية للتعلــيم (  نحووو مشوواركة فاعلووة للشووبا  فووي التنميووة)وحتــت شــعار (  الشووبا  والتنميووة) النــدوة العلميــة بعنــوان ( 2

 .8001/ 6/  82-86والتكوين املهين والشباب والرياضة اجلماهريية  بشعبية طرابلس يف الفرتة  
  (لمواجهة التحديات : موية نوالعملية التالمعلوماتية ) و :ورقة بعنوان 

 نبى وتقنيات وكفاءات مت ورة:ل  األلفيه ال ال ه م  المكتبة العربية في "املؤمتر ال اين عشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات حتت شعار( 9
 . 8001/ 11/ 2- 5جبامعة الشارقة " 

   (؟النشر االلكتروني ومستقبق اوعية المعلومات الى أين ) و :ورقة بعنوان 
تنظـــيم واشـــران اللجنـــة الشـــعبية لشـــعبية طـــرابلس بالتعـــاون مـــع منظمـــة املـــدن العربيـــة  - للمنتووودل العربوووي لووونظم المعلومووواتامللتقـــأل ا و  ( 10

8001. 
   (بيمن منظور عر : ومحاولة الرؤيه المستقبلية  …القرية الكونية )و :ورقة بعنوان 

/  80– 12تنظــيم واشــران املركــيل الــوطين لتعرــيو التعلــيم والتــدريب ، طــرابلس بــالفرتة مــن  –  المووؤتمر الوووطني للتعلوويم فووي الجماهيريووة( 11
 .  8008الربيع ، 
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 "التعليم من منظور مجتم  المعلومات " و :ورقة بعنوان 
تنظـيم قسـم املعلومـات بدكادمييـة الدراسـات العليـا بالتعـاون مـع مركـيل الدراسـات  المعلوموات والتنميوة النـدوة العلميـة االوىل للمعلومـات  ـو  ( 12

 . 8008الكا ون  11 -15طرابلس من  –والبةوال بدما ة مؤمتر الشعب العام 
 و انسيا  المعلومات والمشروع الوطني للمعلومات :ورقة بعنوان  

تنظــيم قســم املعلومــات بدكادمييـة الدراســات العليــا بالتعــاون مــع  مجتموو  المعلومووات فووي الجماهيريووة ـو   للمعلومــات  يــةا النـدوة العلميــة ال( 13
 .8003 الفاتح 30 – 82طرابلس من  –مركيل الدراسات والبةوال بدما ة مؤمتر الشعب العام 

 مجتم  المعلومات بالجماهيرية ... التم يط للبنية االساسية لمستقبق  و:ورقة بعنوان  
لالحتـاد العـريب للمكتبـات واملعلومـات   تنظـيم حول هندسة المعرفة في الوطن العربياملؤمتر الرابع عشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات  (14

 .8003الكا ون  83 -12طرابلس من  -بدكادميية الدراسات العليا مع  بالتعاون
 هندسة المعرفة وجودة المحتول المعلوماتي و :ورقة بعنوان  

بالتعاون مع  قابة  استمدام التقنيات المعلوماتية الحدي ة في الزراعةاملؤمتر اخلامس عشر لالحتاد املهندس  اليلراعي  العرب  و   (12
 .8004فرباير / النوار  88 -12طرابلس من  -املهندس  اليلراعي  

  من اجق مستقبلنا بالعالم االفتراضي...ل المعلوماتي ت وير المحتو و :ورقة بعنوان  
يف اجلماهريية تنظـيم قسـم املعلومـات باكادمييـة الدراسـات العليـا بالتعـاون  المجتم  االلكترونياملؤمتر العلمي الوطين ال الث للمعلومات  و  ( 11

 . 8004الفاتح  30 -82طرابلس من  –مع اييةة الوطنية للمعلومت والتو ي  
  نحو استراتيجية وطنية لت بيق الدولة االلكترونية بالجماهيريةو :ورقة بعنوان  

تنظيم ةعية املهندسـ  العلميـة وبرعايـة الشـركة العامـة للربيـد  CIT2004تقنيات االتصاالت والمعلومات العلمية اخلامسة  و   الندوة (  12
 . 8004التمور / اكتوابر  18 – 10طرابلس من  –واالتصاالت السلكية والالسلكية 

  االدارة االلكترونية بالجماهيرية.... االفتراضية ومستقبليات و :ورقة بعنوان  
، تنظـيم اجلمعيـة املصــرية المكتبوة العربيووة والتنميوة ال قافيوة فوي عووالم مت يورملـؤمتر اخلـامس عشـر لالحتـاد العـريب للمكتبــات واملعلومـات  ـو  ا(  12

 . 8004ديسمرب  30-81مبكتبة اإلسكندرية  -واملعلومات للمكتبات 
 .في عالم دائم الت ير ...  ضرورات التالحم ال قافيو :ورقة بعنوان  

بلدية ديب بدولة ا مارات العربية  تنظيم(إدارة است مار المعرفة لدعم اتماذ القرار)  حتت شعاراملؤمتر ال الث للتو ي  واالرشفة االلكرتو ية 19) 
 . 8005سبتمرب   12-11 مبركيل ديب التجاري العاملي  - (UNDP)املتةدة بالتعاون مع بر امج ا مم املتةدة اإلمنائي 

 . رؤية مستقبلية... نحو ادارة عربية للموراد المعلوماتية و :ورقة بعنوان  
التعرــيو برعايــة اللجنــة الشــعبية العامــة للتعرــيو، ، تنظــيم معهــد ( دور التم وويط فووي ظووق إعووادة هيكلووة االقتصوواد الوووطني مفهوووم) ــدوة ( 20

 .18/1/8006-11طرابلس بالفرتة من 
 . ظرة واقعية ورؤية مستقبلية :النظم المعلوماتية والعملية التم ي ية و:ورقة بعنوان

تنظـيم املركـيل العـاملي لدراسـات الكتـاب االخضـر بالتعـاون مـع احتـاد كتـاب اال رت ـت العرب،طـربلس بـالفرتة  لل قافة الرقميةاملؤمتر العريب االو  ) 21
 .6/3/8001-4من 

 تحديات ال ورة الرقمية واستشراف مستقبليات تنمية ال قافة العربية -: ورقة بعنوان 
-82 ،الصـادرة عـن املركـيل العلمـي لدراسـات والـاال الكتـاب االخضـر  " وتكنولوجيا المعلومات الفجوة الرقمية"  عن  دوة جملة دراسات (22

6-8001. 
 .الوسائق الممكنة لتضييقهاالفجوة الرقمية و  اسبا و :عنمداخلة 
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23)   العربيــة ، تنظــيم اجلمعيــة "النشوور اإللكترونوويص الصووحافة الرقميووةص المسوووليه القانونيووة : اإلعووالم اإللكترونووي " املــؤمتر العــريب ا وىل  ــو
 .11/8001/ 1-3ليبيا ، بالفرتة من  -لقا ون اال رت ت ، برعاية املركيل العاملي لدراسات والاال الكتاب االخضر ، طرابلس

 عصر املعلوماتية... و اخالقيات المجتم  مابعد الصناعي :ورقة بح ية بعنوان  
،ضمن الفعاليـات ال قافيـة ملعـرجل اجلماهرييـة الـدوا للكتـاب ، تنظـيم اللجنـة الشـعبية العامـة  أهمية القراءة والت ور االعالمي المعاصر دوة  (24

 .8001-11-14لل قافة واالعالم واللجنة الشعبية العامة للتعليم العاا يف دورته ال امنه 
 و القراءة ودورها في بناء الشمصية بمجتم   المعلوماتية:ورقة بح ية بعنوان 

تنظــيم مركــيل الو ــائ  " بووين مت لبووات اإلعووداد وسووو  العمووق : المكتبووات ومراكووز المعلومووات واألرشوويفاتموووارد البشوورية فووي ال "مــؤمتر  (22
  .8002/فرباير/ 81-12بوظ  بالفرتة من  أ -والبةوال بالتعاون مع عمادة املكتبات جبامعة االمارات العربية 

 حنو رؤية اسرتاتيجيه للتةديث: تعليم علوم المعلومات  والمكتبات واألرشيف و االتجاهات الحدي ة في برامج :ورقة بح ية بعنوان 
تنظـيم املعهـد الـوطين لـالدارة "  اختيوار واعوداد وتنميوة القيوادات االداريوة "الوطني ال اني للتنميوة والتودريا االدارت تحوع شوعار ؤتمرالم (21

 . 8002( ديسمرب)الكا ون  11-16ليبيا بالفرتة من  –طرابلس 
 حنو رؤية مستقبلية... القيادات االدارية تنمية و ادارة المعرفة و :ورقة بح ية بعنوان  

-12، بالفرتة من ليبيا  -جامعة اليلاوية –تنظيم كلية اآلداب  "نحو تجذير العلوم اإلنسانية"المؤتمر العلمي األول للعلوم اإلنسانية  (22
 .2009( ابريل)الرري  12

 رؤية حتليلية معاصره...التم يط للتنمية المستدامة والرأسمال البشرتو :ورقة بح ية بعنوان  
 .  8002 (يوليو)الصيف  23-12بالفرتة من  اإلعالميتنظيم مركيل  ون ال قايف " الكتابة لل فق إشكاليات" دوة  (82

 من اجق ان نكون امة قارئة  ... القراءة و :ورقة بح ية بعنوان 
 ديسمرب 13-22بالفرتة من  ليبيا -، طرابلسالشركة العامة للكهرباءتنظيم  "األرشفة ونظم التوثيق  "املؤمتر التعصصي ا و  يف جما   (82
  .8002 (الكا ون)

 وجودة األداء المؤسسي... لكترونية نظم األرشفة اإلو :ورقة بح ية بعنوان 
المشوووواركة ) .8000مــــار  2 -فربايـــر/12 ،المـــارات العربيـــة املتةــــدةص ا الحووووادت والعشووووريننووودوة الفهرسووووة العربيوووة اآلليووووة فووووي القووورن  (30

 (والمداخالت بالحضور
 اتجاهوات:المعرفوة االفتراضوية فوي مؤسسوات المعلوموات" 8000 املتعصصـة فـرا اخللـيج العـريب جلمعيـة املكتبـات السـاد  عشـراملـؤمتر  (31

 . 8000مار   4 -8 ،االمارات العربية املتةدة" وقضايا
 (والمداخالت المشاركة بالحضور)

 4/6/8010-1ليبيا ، بالفرتة من  -طرابلس -ملؤمتر العاملي االو  لإلدارة اإللكرتو ية ، تنظيم مركيل املدينة للوسائو املتعددة ا (32
  استشرافيهرؤية ... الفجوة الرقمية والتم يط للمشاري  المعلوماتية و :بعنوان  ورقة بح ية

لبنان  –بريوت " الضرورة والتحديات: نا @المكتبة الرقمية العربية عربي"  املؤمتر احلادي والعشرون لالحتاد العربية للمكتبات واملعلومات( 33
 .  2/23/8000-6بالفرتة 

 في مجتم  المعرفة ... هندسة المدمات المعلوماتية و :بعنوان  مقدمة ورقة بح ية
 –، تنظـيم قسـم ايندسـة الكهربائيـة واإللكرتو يـة ، كليـة ايندسـة  الكهربائية وااللكترونيوة والحاسوو  فوي خدموة المجتمو مؤتمر الهندسة  (34

  .8010/  10/  86 -83طرابلس ، بالفرتة منت : جامعة الفاتح 
 رؤية تحليلية  : التحول من مجتم  المعلومات الى مجتم  المعرفة و :بعنوان  غري مقبوله ورقة بح ية

ليبيــا، بــالفرتة مــن  -بنغــازي : تنظــيم احتــاد اجلامعــات العربيــة، بالتعــاون مــع جامعــة قــاريو سالمووؤتمر العربووي الوودولي لتكنولوجيووا المعلومووات  (53
84- 86  /18  /2010.  
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 رؤية استشرافية... ومجتم  المعلومات( IT)المعلومات تكنولوجيا و :بعنوان  غري مقبوله رقة بح يةو *
جامعة –تنظيم كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية" األعمال االلكترونية والتحول في اقتصاديات األعمال " املؤمتر العلمي الدوا ال امن ( 36

 .  8000/مار /21-21ا ردن، –اليلرقاء اخلاصة
 .يف ظل ا عما  االلكرتو ية ... االخالقيات والمسؤولية االجتماعية و :بعنوان  ورقة بح ية

جامعة الفاتح بالتعاون مع اجلمعية العلمية -كلية الرتبية جنيلور تنظيم  "  دور كليات التربية في التنمية البشرية"املؤمتر العلمي ا و  ( 37
 (عقدمل ي  )  .2011/ ابريل /  81 -85جنيلور يف الفرتة  – لكليات الرتبية يف احتاد اجلامعات العربية

 رؤية حتليلية معاصره... ممرجات التمصصات التربوية ومالمتها لسو  العمقو :بعنوان ورقة بح ية
  .8018 /فرباير/2-6 مناملدينة املنورة بالفرتة ب جامعة طيبةتنظيم " التعليم المستمر وتحديات مجتم  المعرفة "مؤمتر( 38

 تحليلية  رؤية ...المجتم  المعرفي وضرورة التنمية المستدامةو :بعنوان مقبولهغري  ورقة بح ية
 .2102ابريل 5-4 ، بالفرتة مملكة البةرينتنظيم اجلامعة اخلليجية ، " لضمان جودة التعليم العالي ال انيالعربي الدولي ""ؤمترامل(93

 استقرائية رؤية ...إعادة تشكيق الجامعة من اجق جودة البحث العلمي و :بعنوان ورقة بح ية*
، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،تنظيم اجلامعة ايامشية "استراتيجيات التعليم العالي وتم يط الموارد البشرية"ملؤمتر العريب ا و ا (40

 .8018 ابريل  86 -84يف الفرتة اململكة ا رد ية ايامشية مكان اال عقاد   –جامعة القاهرة  ،احتاد اجلامعات العربية
 رؤية استشرافيه... ممرجات التمصصات التربوية وسو  العمق المعلوماتية و :بعنوان ورقة بح ية

 -الرياجل" المعرفيالت يير والتحديات في المجتم  : المعلوماتية والمعرفة " السابع جلمعية املكتبات واملعلومات السعودية ؤمترامل( 41
 .  2152 سبتمرب 51-51 منبالفرتة اململكة العربية السعودية 

 .رؤية اسرتاتيجية...  إدارة المعرفة وتحقيق الميزة التنافسية للنظم المؤسسية والمجتمعية و:بعنوان ورقة بح ية
المكتبات والوثائق والمعلومات في عالم مت ير ص الهوية تمصص " املؤمتر العلمي التاسع لقسم املكتبات والو ائ  واملعلومات  و   (42

     .8018مايو / 11-16جامعة القاهرة بالفرتة من  –تنظيم كلية اآلداب " والمنهجية والتكوين
 ماب  العلوم اإل سا ية والبةتة التربيقية ...هوية التمصص في مفتر  ال ر و :بعنوانمقدمة  ورقة بح ية

تحوع عنووان الحكوموة والمجتمو  والتكاموق فوي بنواء المجتمعوات ــ . (اعلـم) واملعلومـات للمكتبـات العـريب لالحتاد والعشرون ال الث ملؤمترا (43
 . 8018  وفمرب  80-12بالفرتة   بالتعاون مع وزارة ال قافة والفنون والرتاال القررية، بالدو ة –.المعرفية العربية

  قراءات تحليلية لتأطير رؤية مستقبلية...الجمعيات المهنية والمجتمعات المعرفيةو:بعنوان ورقة بح ية
 –طرابلس ،  المكتبات والمعلومات واألرشيف وتحديات المستقبق شعارحتت ـ .معية الليبية للمكتبات واملعلومات وا رشيفاجل مؤمتر( 44

 8018  ديسمرب 16-15بالفرتة   ليبيا ،
 رؤية مستقبليةو حتليلية  ةقراء ...الذاتي موعي المعلوماتي ومهارات التعلال و:بعنوان مقدمة ورقة بح ية

 والمعلومات المكتبات لمهنة التقليدية الحواجز كسر" و   العريب  اخلليج فرا املتعصصة املكتبات جلمعية عشر التاسع السنوي ؤمترامل (42

 م8013."الرقمية المهنية البيئة مستقبق نحو والتحول
دراسة تقييمه للرب امج املقرتح بقسم دراسات : مدل جاهزية برامج علوم المعلومات لتمريج عمال المعرفة   و:بعنوان مقدمة ورقة بح ية

 املعلومات يف ليبيا 
المعلومات في المجتم  إتاحة المعرفة وحق الوصول إلى )املعلومات واملكتبات جامعة القاهرة حتت شعـار   ماملؤمتر الدوا العاشر لقس( 41

 .8013مايو   16-15القاهرة  -( التحديات والت لعات: العربي المعاصر 
 بين الم رقة والسندان... وتقاسم المعرفة الوصول الحر للمعلومات   و:بعنوان مقدمة ورقة بح ية*

مهنة ودراسات " بالتعاون مع جامعة طيبة ـ املدينة املنورة (اعلم)املؤمتر السنوي الرابع والعشرون لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات  (44
 . 1322 وفمرب  12-11( السعودية)املدينة املنورة  "الواق  والتوجهات المستقبلية: المكتبات والمعلومات
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  ظر أكادمييةمن وجهة : باملسميات واحملتوى والتبعية... رهان ت وير تمصص المعلومات والمكتبات و:بعنوان مقدمةورقة بح ية *
 االمارات -ديب ، "القيادة والتصميم والتكنولوجيا في خدمة التعليم في القرن الحادت والعشرين" مؤمتر التعليم اإللكرتوين حتت شعار (42

 م1322مار    1 -2بالفرتة من 
 اجملتمعييف التعليم اإللكرتوين ... توظيف شبكات التواصق االجتماعي و:ورقة ل ية مقدمة بعنوان 

  1322( ابريل) 11 - 12مدينة العلوم : ، تو س  التعاون بين المكتبات ومرافق التوثيق والمعلوماتلتقأل املغاريب ا و   و  امل (24
 ب  التةديات واملعاطر... جاهزية ت بيق إدارة المعرفة و:ورقة ل ية مقدمة بعنوان*

   2014مايو 21-22عمان  -ا ردن االتجاهات الحدي ة في تكنولوجيا المعلوماتملؤمتر الدوا لتكنولوجيا املعلومات الرقمية ا (30
 رؤية حتليلية... تنمية الرأسميق الفكرية وتجسير الفجوة الرقمية: ورقة ل ية مقدمة بعنوان

اإلخفاقات والصعوبات وبرامج وسبق  :سياسات تم يط التعليم العالي في ليبيا"كلية االقتصاد صرمان لؤمتر العلمي الدوا ا و  امل (30
  2014  وفمرب 22 - 21 صرمان -، جامعة اليلاوية كلية االقتصاد صرمان، ليبيا" التصحيح والنجاح

 رؤية تحليلية... البحث والت وير في ظق االقتصاد المبني على المعرفة  :ورقة ل ية مقدمة بعنوان*
 1بن سويف بالفرتة من : مصر تنظيم جامعة بن سويف  (IA2015)معمارية المعلومات العلمي االو  لعلوم املعلومات بعنوان  ؤمترامل (38
 .م1321ابريل 6 -

 رؤية تحليلية معاصره... معمارية المعلومات واهمية استحداث المهن والوظائف ورقة ل ية مقدمة بعنوان*
مواكبة المكتبات العربية للبيئة "اعلم مبكتبة االسكندرية حتت عنوان / لالحتاد الدوا للمكتبات واملعلومات افال املؤمتر االقليمي ال اين  (35

 1321يو يو  2-2يف الفرتة من " المعلوماتية المتجددة
 من وجهة  ظر معاصره...االستعارة بين فرص البقاء واحتماالت االندثار ورقة ل ية مقدمة بعنوان*
ةعية املكتبات واملعلومات االرد ية بتعاون مع تنظم  "حتديات احلاضر واملستقبل : صناعة املعلومات " الرابع عشر للمكتبي  االرد ي املؤمتر  (34

  1321/سبتمرب/ 10-9لفرتة من باا رد ية جرش جامعة 
 . مستقبلية آنية ورهاناتوما يتبعه من تحديات ... مجتم  معلومات والمعرفة ورقة ل ية مقدمة بعنوان*

بالتعاون ،تنظم اجلمعية الليبية للمكتبات واملعلومات االرشيف "الو يقة وطــــن:"امللتقأل الوطين مبناسبة ا تفالية يوم الو يقة العربية حتت شعار (33
 .1321/أكتوبر 22-22بالفرتة من  ليبيا-، طرابلسمع وزارة ال قافة

 نظرة واقعية ورؤية مستقبلية...الوثائق إلكترونيا لحماية الذاكرة ال قافية أرشفة ورقة ل ية مقدمة بعنوان*
 جامعة املرقب تنظيم"حنو أداء أفضل ملكتباتنا اجلامعية  "حتت شعار  ( الواقع وآليات التروير)املؤمتر العلمي  و  املكتبات اجلامعية يف ليبيا  (35

 1321 وفمرب  2-1: ليبيا -اخلمس مبدينة 
  رهان ت وير المكتبات الجامعية الليبية... المدمات المعلوماتية  ل ية مقدمة بعنوانورقة *

جامعة  -تنظيم معهد علم املكتبات والتو ي   "الذاكرة ورقمنة الرتاال ال قايف ب  حتديات احلفظ وفرص االتا ة "لتقأل الدوا  و امل (34
 .1321ديسمرب  21-22بالفرتة من .تو س -جامعة منوبة  -للتو ي  عبداحلميد مهري قسنرينه اجليلائر واملعهد العاا 

  وتحديات مشاري  الحفظ الرقمي... التقادم التكنولوجي  ورقة ل ية مقدمة بعنوان*
خدمات مستقبق  " حتت شعار جامعة القاهرة –العلمي الدوا احلادي عشر لقسم املكتبات والو ائ  واملعلومات كلية اآلداب  للمؤمتر (32

 /؟؟ /مؤجق ؟؟  القاهرة بالفرتة من  " المكتبات والوثائق والمعلومات ومؤسساتها في ضوء التشريعات العربية التحديات واإلصالحات
 .م1326

 رهان جودة خدمات مرافق المعلومات العربية... توصيف الوظائف وتحديد االختصاصات ورقة ل ية مقدمة بعنوان*
 تنظيم كلية اآلداب جامعة بن سويف "" رؤى معلوماتية : التةو  اىل جمتمع املعرفة "لعلوم املعلومات حتتت شعار "العلمي ال اين  املؤمتر (32

 .م1326ابريل  22-21بالفرتة من
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   مشاهد ورؤل... مالمح وسنياريوهات التحول نحو مجتم  المعرفة ورقة ل ية مقدمة بعنوان*
 .1326ابريل  11-12تو س بالفرتة من  -تنظيم املعهد االعلأل للتو ي  وجامعة منوبه "  وكمة املعارن يف املنظمات"لندوة الدولية ا (50
 رؤت وت لعات مستقبلية... تكوين عمال المعرفة في عصر حوكمة المعارف  ورقة ل ية مقدمة بعنوان*

 1-2بالفرتة من ديب ، - املتةدة االمارات العربية"  الصناعة واحلقوق: الرقمي احملتوى " ت شعارلتقأل احملتوى الرقمي وجمتمع املعرفة حتم (50
 . م1326مايو 

 رؤية حنو جمتمع املعرفة... المحتول الرقمي ومبادرات تشجي  القراءة  ورقة ل ية مقدمة بعنوان
 82-86عمان بالفرتة من:  ا رد يةتنظيم مكتبة اجلامعة " واملتنقلة النشر اإللكرتوين عرب تكنولوجيا احلوسبة السةابية"ملؤمتر الدوا ال اين ا(62
 م8016يوليو 

  من وجهة نظر تحليلية...نظم الحوسبة السحابية وتقديم المدمات المعلوماتية ورقة ل ية مقدمة بعنوان*

اغسرس  11-2 تنظيم مؤسسة دار  شر العلوم الربيعية، باالسكندرية  بالفرتة من لقياسات املعلومات ومعامل التد ري العرىب الدوىلملؤمتر ا (63
8016. 

           .           دراسة سيانتومترية... قياس أداء النشاط العلمي لقسم دراسات المعلومات باألكاديمية الليبية بعنوان ورقة ل ية مقدمة *
 .1321 مار  2-2 بالفرتة من  املستقبليةو  والرها ات اجلديدة التةوالت ظل يف والتو ي  املعلومات أ ظمة واقع: ا و  الدواملؤمتر ا (54

 لدل دارسي قسم دراسات المعلومات باألكاديمية الليبية ...لدافعية إلى المهن والوظائف المعلوماتيةابعنوان ورقة ل ية مقدمة *
53) 

 
 

 محكمةية  ماالوراق المنشورة في دوريات عل 
 (1222-الفاتح) 15، جملة البةوال الصناعية ، ا شبكات المعلومات ودورها في خدمة المستفيدين(  1
 (  8000 -الربيع  )  12، جملة البةوال الصناعية  ، ا عصر  المعرفة وحتمية  التعليم عن بُعد(  2
 (8000الفاتح ـ ) 12، جملة البةوال الصناعية  ، ا وتوثيق المعلومات واسترجاعهاالتقنية الضوئية ( 3
، ، جملة االجتاهات احلدي ة يف علم املكتبات واملعلومات  اليجاد نظام وطنى موحد للمعلومات والتوثيق بالجماهيرية: أهمية المكانز ( 4

 .  8001،  15، اجبمهورية مصر 
 . 8001 ،1للعلوم اال سا ية ،ا، جملة اجلديد  نحو رؤية استراتيجية: معلوماتية مجتم  المعلومات كمدخق لل( 2
 .8008، 2ااالجتماعية واال سا ية،  ،جملة العلوم واق  وطموح: التعليم المستمر وتحديث المعلومات ( 1
 .  8008،  2الكتاب االخضر ،اتصدر عن املركيل العاملي لدراسات وألاال  :، جملة دراسات المعلوماتية والعملية التنموية( 2
   . 8008،  18-11لالرشيف والتو ي  واملعلومات، جبمهورية تو س ، ا عربية اللة اجمل،  النشر االلكتروني ومستقبق اوعية المعلومات (2
 11،ع لكرتو ية شبكة اخصائي املكتبات واملعلومات اإل دورية،  من منظور عربي: ومحاولة الرؤيه المستقبلية ... القرية الكونية  (9

 :متاح يف . 18،13،8003،
   www.librariannet.com  

جبمهورية تو س لالرشيف والتو ي  واملعلومات، عربية اللة اجمل صالتجربة الليبية : مية االرشيف االلكتروني في البحث واالسترجاع هأ (10
 . 8003،  14-13،ا
  . 8004، 5،مج 8جملة عامل املعلومات واملكتبات والنشر، جبمهورية مصر ، ا ص  انسيا  المعلومات والمشروع الوطني للمعلومات( 11

متاح .8004، 6بالسعودية، اشرة فصلية تصدر عن املكتبة املركيلية بوزارة املعارن : ، املعلوماتية  عصر المعلوماتية ماذا يمفي بين طيته( 12
 :يف 

http://www.librariannet.com/
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   www.informatics.gov.sa 
(  مايو) 8، ا2، دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات، جبمهورية مصر  ، مج  هندسة المعرفة وجودة المحتول المعلوماتي (13

8004. 
 .8004، 1ليبية للمعلومات والتو ي  ، ال، اجمللة ا االلكترونيةالمعلوماتية وحتمية االدارة  (14
 . 8004،  8، اجمللة الليبية للمعلومات والتو ي  ،ا من اجق مستقبلنا بالعالم االفتراضي...ت وير المحتول المعلوماتي (12
لمكتبات بوابة العربية لجملة ال ،رؤية تحليلية : الليبية  التم يط للبنية االساسية لمجتم  المعلومات بالجماهيرية (11

 :،متاح يف 8004، 3،القاهرة، ا(دورية الكرتو ية) cybrarians journalواملعلومات

http://www.cybrarians.info/journal/no3/infosociety.htm 
  .8005، 15،ااالجتماعية واال سا ية ، تصدر عن اييةة القومية للبةث العلمي  جملة العلوم،   لتعليم من منظور مجتم  المعلوماتا (12

، 18بالسعودية، افصلية تصدر عن املكتبة املركيلية بوزارة املعارن  جملة: املعلوماتية ،  التحديث المؤسسي وجودة المحتول المعلوماتي18) 
 :متاح يف .8005

   www.informatics.gov.sa  
جبمهورية  ،  جملة االجتاهات احلدي ة يف علم املكتبات واملعلومات ص الليبيةنحو استراتيجية وطنية لت بيق الدولة االلكترونية بالجماهيرية  (19
 . 6800،  ا25، مصر 
دورية ) cybrarians journalلمكتبات واملعلوماتبوابة العربية لجملة الص 1رؤية مستقبلية ... المعلوماتيةنحو ادارة عربية للموراد ( 20

 www.cybrarians.info/journal/no8/info.htm: متاح يف .6002 مار ،8ا.(الكرتو ية

ابريوق )،  2،  شـرة جمتمـع املعلومـات تصـدر عـن اجلمعيـة السـعودية للمكتبـات واملعلومـات ، امن األسالك النحاسية الى األلياف البصورية ( 21
8006). 

 دورية) cybrarians journalلمكتبات واملعلوماتبوابة العربية لجملة الص 2رؤية مستقبلية ... نحو ادارة عربية للموراد المعلوماتية(  (22
 www.cybrarians.info/journal/no8/info.htm: متاح يف .6002 يو يو،9ا.(الكرتو ية

  .8006، 1تصدر عن احتاد املغرب العريب ،ا ، جملة اجلامعة املغاربية  صجمتمع املعلومات واملعرفة...بزوغ كيان مجتمعي إرهاصات( 23
دورية ) cybrarians journalلمكتبات واملعلوماتبوابة العربية لجملة الاالدارة االلكترونية الليبية ص .... االفتراضية ومستقبليات (24

  mangament.htm-http://www.cybrarians.info/journal/no12/e :متاح يف  8001مار   18اص(الكرتو ية
، 3،ا  18مـج  شـرة ةعيـة املكتبـات املتعصصـة فـرا اخللـيج العـريب ، ص؟موقعنوا عليهوا نتمكن مون إيجوادسو كيوف...خارطة القرية الكونية (22
 . 8001 هي يو 

بالسعودية، جملة فصلية تصدر عن املكتبة املركيلية بوزارة املعارن : املعلوماتية ،  التقنيات المعلوماتية ادوات آنية ومستقبلية  (21
 :متاح يف . 8001،ديسمرب،80ا
   www.informatics.gov.sa 

، 82ا تصـــدر عـــن املركـــيل العـــاملي لدراســـات وألـــاال  الكتـــاب االخضـــر ،:جملـــة دراســـات ،الفجووووة الرقميوووة وبوووؤرة الصوووراعات المجتمعيوووة (22
8001 . 

 .1،8001،اجملة أعلم تصدر عن االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات ص السياسة الوطنية للمعلومات كمنهجية نحو عصر الت يير (22
سـوريا  - العـريب للمعلومـات يالنـادتصـدر عـن  3000، جملة العربيـة  تحديات ال ورة الرقمية واستشراف مستقبليات تنمية ال قافة العربية( 29
 .8002، 8ا، بالتعاون مع مركيل املعلومات واملكتبة جبامعة الدو   -

، جملـة دراسـات املعلومـات  حنو رؤية اسـرتاتيجيه للتةـديث: االتجاهات الحدي ة في برامج تعليم علوم المعلومات والمكتبات واألرشيف ( 30
ــــــــــــــــــــــــــــوبر، 3تصــــــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــــــــــن ةعيــــــــــــــــــــــــــــة املكتبــــــــــــــــــــــــــــات واملعلومــــــــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــــعودية، ا:    .8002، اكت
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، لــوال ومقــاالت ةتــارة مــن وقــائع مــؤمتر مفهــوم ودور التعرــيو ، نظوورة واقعيووة ورؤيووة مسووتقبلية :الوونظم المعلوماتيووة والعمليووة التم ي يووة (50
 2002 معهد التعريو ،: ـ  طرابلس .اخرون ...حترير بشري عاشور 

  .8002، 84ا بالســــــعودية،جملــــــة فصــــــلية تصــــــدر عــــــن املكتبــــــة املركيليــــــة بــــــوزارة املعــــــارن : املعلوماتيــــــة  ـــــــ.الووووووور انهيووووووار حضووووووارة  (32
www.informatics.gov.sa 

  :متوفرة من خال  2009 أكتوبر 12Knol .30النسعة  ص دراسات االفادة من المعلومات في عصر المعلوماتية (33
http://knol.google.com/k. 

ربيع  اين  ، 8، ا 14ـ  شرة ةعية املكتبات املتعصصة فرا اخلليج العريب،مج. أت تعامق؟ وألت مجتم ... خالقيات المعلوماتية ا (34
 . 8002ابريل / هـ 1430

  :متوفرة من خال  8002أكتوبر  12Knol .1النسعة  صمن اجق ان نكون امة قارئة  ... القراءة  (32
http://knol.google.com/k. 

ربيع  اين  ، 8، ا 14ـ  شرة ةعية املكتبات املتعصصة فرا اخلليج العريب،مج. أت تعامق؟ وألت مجتم ... خالقيات المعلوماتية ا (31
 . 8002ابريل / هـ 1430

دورية فصلية تصدر عن املكتبة املركيلية بوزارة املعارن : اجمللة املعلوماتية  ـ بناء الشمصية بمجتم  المعلوماتيةالقراءة ودورها في  (32
  www.informatics.gov.sa.8010، 82ع بالسعودية،

بالتعاون  -سوريا  - العريب للمعلومات يالنادتصدر عن  3000العربية  جملة ص وجودة األداء المؤسسي... لكترونية نظم األرشفة اإل (52
 8010 ،32ا 10،  ،مع مركيل املعلومات واملكتبة جبامعة الدو  

 cybrarians journalلمكتبات واملعلوماتبوابة العربية لال ـ جملة.حنو رؤية مستقبلية... ادارة المعرفة وتنمية القيادات االدارية  3)2

 /http://www.cybrarians.info/journal/no22. 2010، 88يوليو اص(الكرتو يةدورية )

  2010، 3جملة املكتبات واملعلومات الليبية تصدر عن دار النعلة ، ا_ .القراءة ودورها في بناء الشمصية بمجتم  المعلوماتية (40

 .1080 يو ية/  رجب ، 8، ا 51املتعصصة فرا اخلليج العريب،مجـ  شرة ةعية املكتبات . الق اع القائد:  ق اع المعلومات والمعرفة( 41
، ربيع 1ا،16مجـ  شرة ةعية املكتبات املتعصصة فرا اخلليج العريب ، .مشاري  المعلوماتيةالتم يط للضرورة و ... الفجوة الرقمية (42
 .1180فربير / االو 

 .2011 تصدر عن مركيل الفهر  العريب املو د ديسمرب،ا  ، التسجيلةجملة "  تجهيز وتهيئة المعلومات... ركائز " (43
، مج ،ا ،  شرة ةعية املكتبات املتعصصة فرا اخلليج العريب "ما بين المجانية والمقابق...  إلفادة من المعلومات لتحقيق القيمةا (44

2011. 
. 8011،ابريل 34ا، املعلوماتية، جملة رؤية استشرافيه ... الفجوة الرقمية والتم يط للمشاري  المعلوماتية (42

http://informatics.gov.sa/articles/gpic1_1339572330.pdf  
املكتبات واملعلومات السعودية، تصدر عن ةعية : دراسات املعلومات جملة، في مجتم  المعرفة...  مرافق المعلوماتهندسة خدمات  (41
 .8018مايو  14ا

http://informationstudies.net/issue_list.php?action=getbody&titleid=146  
 cybrariansلمكتبات واملعلوماتبوابة العربية لال ـ جملة. ا ية والبةتة التربيقيةماب  العلوم اإل س ...هوية التمصص في مفتر  ال ر  (42

journal (دورية الكرتو ية)8018،سبتمرب،82 اص.http://www.journal.cybrarians.info / 
 .8018حمكمة تصدر عن مركيل التو ي  واملعلومات االعالمي ،: جملة البةوال االعالمية ـ . من منظور معلوماتي...حماية التراث ال قافي  (42
من " اخالقيات مهنة املكتبات واملعلومات : فصل من كتاب بعنوان "أت تعامق؟ وألت مجتم ؟: اخالقيات المجتم  ما بعد الصناعي (49

 .1322 منشورات االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات ،
 .8013، (آذار) 11ا - 42اجمللة االرد ية للمكتبات واملعلومات ، _. التحول من مجتم  المعلومات الى مجتم  المعرفة( 20

http://www.informatics.gov.sa/
http://knol.google.com/k
http://www.informatics.gov.sa/
http://informatics.gov.sa/articles/gpic1_1339572330.pdf
http://informationstudies.net/issue_list.php?action=getbody&titleid=146
http://www.journal.cybrarians.info/
http://www.journal.cybrarians.info/
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لمكتبات بوابة العربية لال جملة _.قراءات لتأطير رؤية عربية مستقبلية: الجمعيات المهنية والمجتمعات المعرفية (21
 / http://www.journal.cybrarians.info.8013،سبتمرب،38 اص(الكرتو يةدورية ) cybrarians journalواملعلومات

 3،ا( دورية الكرتو ية)اجمللة العربية للدراسات املعلوماتية  -و.في ظق االعمال االلكترونية ... االخالقيات والمسؤولية االجتماعية  (22
 .2013يوليو،
جملة _.دراسة تقييمه للرب امج املقرتح بقسم دراسات املعلومات يف ليبيا: مدل جاهزية برامج علوم المعلومات لتمريج عمال المعرفة  (23

 .8014يناير  41ا، االجتاهات احلدي ة يف علم املكتبات واملعلومات 
 اآلخرة ةادى – احملرم ،1 ا ،13 مج ،مكتبة امللك فهد الوطنية  ـ جملة. تحليلية رؤية ...المجتم  المعرفي وضرورة التنمية المستدامة (24

 م 1322 أبريل – م 1322  وفمرب /ه 1371
يو يو 1اجمللة الليبية للمكتبات واملعلومات واالرشيف،ا _ .قراءة تحليلية ورؤية مستقبلية... لوعي المعلوماتي ومهارات التعلم الذاتي ا (22
،8014. 

 حترير كتاب لتكرمي املر وم د عبداللريف الصويف-. ب  التةديات والفرص... ممرجات التعليم العالي ومت لبات سو  العمق الليبي (21
 .1322،  ، اكتوبراليلهري سعد
جملة املركيل العريب للبةوال ودراسات يف علم املكتبات  -. في التعليم اإللكتروني المجتمعي... وظيف شبكات التواصق االجتماعيت( 22

 . 1321 يناير ،2واملعلومات ،ا
يناير  22، االليبية جملة املكتبات واملعلومات الصادرة عن دار النعله -. رؤية حتليلية... تنمية الرأسميق الفكرية وتجسير الفجوة الرقمية (22
،1321  . 

 -يناير  8،مج  1اجمللة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات ،ا_ .قراءة حتليلية ورؤية مستقبلية:التعلم الذاتيلوعي المعلوماتي ومهارات ا (29
 .8015مار  ،
جملة أعلم تصدر عن االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات  -. من وجهة  ظر معاصره...االستعارة بين فرص البقاء واحتماالت االندثار (10
 .8015، يوليو،15،ا

يناير  16جملة املكتبات واملعلومات الصادرة عن دار النعله الليبية، ا -.ب  التةديات واملعاطر... جاهزية ت بيق إدارة المعرفة (11
،2016 . 

 8016، ديسمرب ،  40اص اجمللة العربية لالرشيف والتو ي  واملعلومات  -. اجلامعيةاخلدمات املعلوماتية ورهان تروير املكتبات  (62

املكتبات بعنوان ( كتاب حمّكم)فصل من  ـ. نحو رؤية مسقبلية... بين التعولم والتهميش :  مرافق المعلومات العربية األكاديمية(31
 .(لنشرا حتت)  ـ منشورات االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات ،.سـعد اليلهري حترير / ا كادميية يف الوطن العريب ب  الواقع واملستقبل

 حتت) ليبيا - ساتل تصدر عن جامعة مصراتهالجملة _ . رؤية استشرافية... ممرجات التمصصات التربوية وسوف العمق المعلوماتيىة (41
 (للنشر
  (للنشر حتت)ترهو ة  -جملة كلية اآلداب  جامعة اليليتو ة _ . رؤية استراتيجية... اعادة تشكيق الجامعة من اجق جودة البحث العلمي ( 65
 (حتت للنشر)جامعة طرابلس  -جملة كلية اعداد املعلم   -. رؤية تحليلية... البحث والت وير في ظق االقتصاد المبني على المعرفة (16

جملة املكتبات  -. من وجهة نظر أكاديمية: والمحتول والتبعية بالمسميات ... رهان ت وير تمصص المعلومات والمكتبات (67
 (مقدمة للنشر)واملعلومات العربية 

مقدمة )اجمللة املغاربية للتو ي  واملعلومات  -.رؤية استراتيجية... إدارة المعرفة وتحقيق الميزة التنافسية للنظم المؤسسية والمجتمعية (68
 (للنشر

http://www.journal.cybrarians.info/
http://www.journal.cybrarians.info/
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 (مقدمة للنشر( )الجزائر)مجلة المكتبات والمعلومات  -. بين الم رقة والسندان... وتقاسم المعرفة الوصول الحر للمعلومات (69
 جامعة الدو  العربية -جملة املكتبات واملعلومات والتو ي  يف الوطن العريب  -. وتحديات مشاري  الحفظ الرقمي... التقادم التكنولوجي  (20
 (مقدمة للنشر)
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