
 CVالسيرة الذاتية                               
 عادل ساسي عبدالرحمن عبدهللا االسم :
 جامعة صبراتة –والوثائق  بقسم المكتبات والمعلومات محاضر : الوظيفة

 .مكتبات ومعلومات : التخصص العام
 .والمعلوماتالمكتبات تعليم  : التخصص الدقيق

 ليبيا -براتة ص 1970-9-22 تاريخ ومحل الميالد :
 ليبيا – صبراتةجامعة  –كلية اآلداب  -قسم المكتبات والمعلومات والوثائق  عنوان العمل :

  adelsasi@yahoo.com للمراسلة عبر البريد االلكتروني
 00218913708864رقم الهاتف : 

 :المؤهالت العلمية، حاصل على
جامعة طرابلس  .كلية التربية والعلوم  . تخصص مكتبات ومعلومات بكالوريوس في العلوم والتربية *

 . 1999سنة 
التربية تخصص مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم وتطوير وتصميم  يالدبلومة الخاصة ف *

 .0520سنة  القاهرةجامعة  . كلية التربية .المناهج 
مكتبات :  عنوانباآلداب تخصص مكتبات ومعلومات  يالماجستير ف اإلجازة العاليةحاصل على  *

تاريخ  . طرابلسجامعة  . اآلداب بطرابلسمن كلية .  المصارف في ليبيا : واقعها وآفاق تطويرها
 .2007-1-13المناقشة 

تعليم المكتبات :  بعنوان مكتبات ومعلوماتتخصص  في اآلدابدكتوراه الحاصل على درجة  *
 اآلدابكلية  .تبات والمعلومات والوثائق قسم المك من . هوالمعلومات في ليبيا : دراسة تحليلية تقييمي

 .1420 -3-5تاريخ المناقشة  .بنها جامعة  -
  :عملت بها التيالوظائف 

من  مكتبات ومعلوماتتخصص  ناصر األمميةجامعة  واآلداب مساعد بكلية التربية محاضر *
15/4/7200 - 30/8/1020. 
 – 15/8/2014، من الزيتونةجامعة  دابواآل بقسم المكتبات والمعلومات بكلية التربية محاضر *

30/5/2016. 
 .إلى اآلن 15/8/2014ة، من صبراتمحاضر بقسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة  *

 جامعة صبراتة. –* مشرف عام على مكتبة كلية اآلداب 



 .حاليا   جامعة صبراتة –* رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب 
 سابقة :الوظائف ال

 .2005:  2003مكتب معلومات الطيران بشركة الخطوط الجوية العربية الليبية  *
 .حاليا  جامعة صبراتة  –رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب  *

  : المؤتمرات والندوات العلمية
 .2013األردن  –المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعليم العالي  *
 .2015ديسمبر  20-19مر العلمي األول لكلية اآلداب والعلوم ترهونة / جامعة الزيتونة المؤت *
 .2016أغسطس  9-6المؤتمر الدولي لقياسات المعلومات ومعامل التأثير العربي / اإلسكندرية  *

ولي األول : واقع أنظمة المعلومات والتوثيق في ظل التحوالت الجديدة والرهانات * المؤتمر الد
 .2017مارس  -9-8المستقبلية . 
 :   قمت بتدريسها بالكلية يالمقررات الت

 .األولى السنةالخاص بطالب  مدخل لعلم المكتبات والمعلوماتتدريس مقرر  *
 .الثالثةعلى طالب  المقرر النشر الورقي واإللكترونيتدريس مقرر  *
 .السنة الثالثةتدريس مقرر نظم المعلومات المقرر على طالب  *
 . الرابعةالسنة المقرر على طالب  الدوريات اإللكترونيةتدريس مقرر  *
 .الثانية الثالثةالمقرر على طالب  خدمات المعلوماتتدريس مقرر  *
 .الثالثة السنةالمقرر على طالب  طرق البحث في المكتباتتدريس مقرر  *
  .الثانية السنةالمقرر على طالب  الوعي المعلوماتيتدريس مقرر  *
 .الرابعة السنةطالب المقرر على  واالتصاالتاإلنترنت تدريس مقرر * 
 .تدريس مقرر مدخل لعلم األرشيف المقرر على طالب السنة الثانية  *
 على طلبة السنة الرابعة.تدريس مقرر إدارة المكتبات ومراكز المعلومات المقرر  *
 تدريس مقرر المخطوطات والوثائق المقرر على طلبة السنة الثالثة. *
 تدريس مقرر ثقافة عامة المقرر على طلبة السنة الرابعة. *

 عضوية الجمعيات :
 أعلم. -االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  *
 الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات. *
 ة العلمية.جمعية صبرات *



 الدورات التدريبية :
 –مصر  –جامعة القاهرة  –دورة تدريس علوم المكتبات والمعلومات باستخدام التكنولوجيا الحديثة  *
4201. 
 .2013سبتمبر  –دورة مهارات البحث عن المعلومات والمصادر الرقمية  *
 .2015مايو  RDAورشة عمل الفهرسة الوصفية باستخدام وام  *

 ات العلمية :االهتمام
 إعداد وتحليل المقررات التعليمية الخاصة بعلوم المكتبات والمعلومات. *

 : البحوث المنشورة
 20-19المؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب والعلوم ترهونة / جامعة الزيتونة المشاركة بورقة في  *

سهامها في تسو  بعنوان  .2015ديسمبر   يق خدمات المعلومات.مكتبة جامعة الزاوية المركزية وا 
المشاركة بورقة في المؤتمر الدولي األول : واقع أنظمة المعلومات والتوثيق في ظل التحوالت * 

تخصص المكتبات والمعلومات ودوره . بعنوان 2017مارس  -9-8الجديدة والرهانات المستقبلية . 
 ة.في دعم االقتصاد : دراسة عن مساهمة المكتبات في التنمية االقتصادي

. تصدر عن أقسام الفلسفة  2017بحث منشور بمجلة رواق الحكمة . العدد األول . إبريل * 
 إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في مكتبات جامعة طرابلس.بجامعة الزاوية .  بعنوان 

 


