
الســــــــــــــــیرة الذاتــــــیــــــــــة
.البیانات الشخصیة: أوالً 

.المبروك أبوبكر امجاور بونعیجة: الدكتور / االسم 

.1969) طبرق ( عكرمة / مكان وتاریخ المیالد

)أربعة أبناء ( متزوج / الحالة االجتماعیة

.والتوثیقوالمعلوماتعلم المكتبات : التخصص العام 

.المعلوماتتكنولوجیا: التخصص الدقیق

mabruk692002@yahoo.com:البرید االلكتروني

0918859151ھــــ 0925446984ھـ 

.المؤھالت العلمیة: ثانیاً 

.تلقى تعلیمھ من المرحلة االبتدائیة حتى الثانویة بمدارس مدینة طبرق-1

جامعة بنغازي بقسم المكتبات والمعلومات من اآلداب فيتحصل على اللیسانس -2

.1995سنة اً جید جدعام بتقدیر 

في علم المكتبات والمعلومات من قسم المكتبات درجة الماجستیر تحصل على-3

.2002والمعلومات بجامعة بنغازي عام

في المكتبات والمعلومات من قسم المكتبات الدكتوراهدرجةتحصل على-4

سنة األولىممتاز مع مرتبة الشرفعام بتقدیر كندریةاإلسجامعة والمعلومات ب

2010    .

.الوظائف التي تقلدھا: ثالثاً 

.2000عام البیضاء- معید بجامعة عمر المختار -1



الجامعي لعام البیضاء في ا–تدریس بكلیة اآلداب ـ جامعة عمر المختار عضو ھیأة -2

2001/2002.

مدیر إلدارة المكتبات والمطبوعات والنشر بجامعة المسیرة الكبرى للعام -3

2004/2005.

.2005المسیرة الكبرىجامعة بالعلمیةنؤوللشمساعد عمید كلیة القانون -4

.2006عمر المختارجامعة –طبرق- كلیة اآلداب برئیس قسم علم االجتماع -5

.فبرایر17الناطق اإلعالمي للجنة االستشاریة بالجامعة أثناء ثورة -6

طبرق -والمعھد العالي للمھن الشاملة بجامعة طبرق،متعاون مع كلیة التربیةأستاذ-7

.المرج-جامعة بنغازي التربیة بكلیة البیضاء و-بجامعة عمر المختارداب اآلوكلیة 

.رقبطاإلداریة والفنیة على مستوى جامعة أس وعمل في العدید من اللجان تر-8

حتى فبرایر2011الذي أنشأه في عام س قسم المكتبات والمعلومات والتوثیقترأ-9

2016.

وحتى الوقت –2016جامعة طبرق من فبرایر بمات عمید كلیة تقنیة المعلو- 10

الحاضر

وحتى - 2016جامعة طبرق بعضو اللجنة العلمیة لشؤون أعضاء ھیأة التدریس - 11

الوقت الحاضر

 ً .األبحاث والمؤتمرات: رابعا

التي عقدت "لیبیا نحو دولة مدنیة دیمقراطیة"الندوة العلمیة بجامعة طرابلس بعنوان -1

.بورقة حول المعلم والتعلیم االلكتروني2011في دیسمبر 

تكنولوجیا "مؤتمر جمعیة المكتبات والمعلومات واألرشیف األول ببحث عنوانھ -2

التي عقدت في فندق كورنثیا : في التعلیمالمعلومات وتأھیل الموارد البشریة

.2012في دیسمبر بطرابلس 

.2012حول المیثاق الوطني عام جامعة مصراتھندوة-3



دراسة الواقع : ت الجامعیة في لیبیاحول المكتبا"المؤتمر العلمي في جامعة بنغازي -4

البحث استخدام أعضاء ھیأة التدریس بكلیة اآلداب "وعنوان "واستشراف المستقبل

.2014الذي عقد بمارس و" لالنترنتوالعلوم طبرق 

تسویق "الورقةوعنوان المعلومات واألرشیف الثاني مؤتمر جمعیة المكتبات و-5

شھر دیسمبر في بجامعة طرابلس والذي عقد " خدمات المعلومات في المكتبات

2014.

وعنوان الورقة المؤتمر العلمي األول للعلوم الھندسیة والبیئیة جامعة طبرق-6

التسویق اإلعالمي لمصادر المعلومات البیئیة آلثار الحرب العالمیة الثانیة بمدینة "

.2016-26-25بتاریخ في جامعة طبرق عقد والذي " طبرق

.نشورةالبحوث الم
منشورة بمجلة دراسة حول استخدام طالب كلیة اآلداب جامعة طبرق لالنترنت-1

.المرج جامعة بنغازي االلكترونیة

دراسة في المفھوم ومعضالت النقل منشورة :دراسة حول تكنولوجیا المعلومات -2

.بمجلة المرج جامعة بنغازي االلكترونیة


