
 

 السرية الذاتية

 املعلومات الشخصية:

 نبيلة محمد الشاوش  االسم:

 طرابلس اإلقامة:مكان 

 جامعة طرابلس :العملمكان 

 :العلميةالمؤهالت 

 ف 99-1991بكالوريوس مكتبات ومعلومات   -1

 ف2001ماجستير مكتبات ومعلومات  -2

 تخصص المكتبات والمعلومات  في 2011ة االجازة الدقيقة الدكتورا -3

 .أستاذ مساعدالدرجة العلمية  -4

 .YAHOO.COM MiladGana@  االلكترونيالبريد 

 املعلومات املهنية: 

 ف2000-1991أمينة مكتبة معهد الشموخ للفترة  -1

 ف 2001-2001جامعة طرابلس من  فيينة مكتبة أم -2

 .السواني/ فرع  اآلدابجامعة طرابلس /كلية  في مساعدمحاضر -3

 والمعلومات.منسق الدراسة واالمتحانات بقسم المكتبات  -4

 والمعلومات.استاذ متعاون بالجامعة االسمرية بزليتن / كلية اآلداب /قسم المكتبات  -5

 .والمعلومات  للمكتباتاالتحاد العربي  فيعضو  -1

  منسق الدراسة واالمتحانات بكلية اآلداب السواني -9

 الداخلية:ريبية دالدورات الت



 ( 2003االكسل ) –الوورد   في اآلليدورة تدريبية حول الحاسب  -
-2001الفترة من  فيالطرف االغر بشارع الظل  بمركزدورات على اللغة االنجليزية  -

2012. 
 (2015دورة تدريبية حول االكسل بمعهد التخطيط واالدارة ) -
 ف2013دورة تدريبية حول الصراع واثاره على المجتمع  -
 (.2015العصبية )دورة البرمجة  -
 (.2015دورة التواصل ) -
 .2021 البيانات.دورة تدريبية خاصة عن قواعد  -
الباوربونت( جامعة طرابلس –االكسل -الوورد-دورة أساسيات الحاسب االلى )الويندوز -

 .2022،مركز االستشارات والبحوث ،
 

 اخلارجية:املشاركات 
 ف(.2015 29-20اد االرشيفية )وصف المو 21دورة تدريبية بجامعة القاهرة عن مارك 

 
 علمية:نشاطات 

 

( بفندق 2013ومشاكل ) ليبيا: هموم فيعداد لندوة المكتبات المدرسية المشاركة باإل -1

 بطرابلس. البحرباب 
مكتبة جامعة المرقب لسنة  لموظفيالمشاركة بإعداد برنامج دورة الفهرسة والتصنيف  -2

2015. 
والعشرون( لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات السنوي )الثامن  بالمؤتمر حضور -3

شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتها في مؤسسات المعلومات في العالم العربي 
 .7102نوفمبر 27- 29مصر

المؤتمر السنوي )الثالثون( لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات مؤسسات المشاركة ب -4
سئولية المجتمعية مؤتمر الراحلين األستاذ المعلومات والمعرفة العربية األدوار والم

الدكتور/ شعبان خليفة"بالتعاون مع جمعية صيانة  األستاذ جرجيسالدكتور/ جاسم 
 .7102أكتوبر 01-78تونس –جربة  " جزيرةجزيرة جربة

زيارة علمية بحثية للمكتبة البارونية على هامش مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات  -5
 جربة بتونس.بجزيرة 

عضو لجنة تطوير مكتبة معهد التخطيط بوزارة التخطيط بطرابلس وتحويلها الى مكتبة  -6
 .7170رقمية مارس 

 

 واملؤلفات:األعمال 
 

 9،مج 15مجلة المكتبات والمعلومات ع  فيالمكتبات  فيبعنوان االنترنت  علميمقال نشر  -1
 ف.2011،



 المعلومات: الهيئةفي مؤسسات  االجتماعيمقال علمي عن تأثير شبكات التواصل نشر  -2

 .1002011،س 9ع  نموذجا.ليبيا  فيالعامة للمعلومات 
جموعة م المكتبات الجامعية الليبية القاهرة: فيكتاب بعنوان صراعات العمل المهنية تأليف  -3

 .2011النيل العربية ،
 اتلمكتبا الليبية المؤتمر االول لجمعية فيورقة عمل عن المكتبات المدرسية المشاركة ب -4

 .2014والمعلومات واالرشيف 

 لنفط. فيلمقال علمي بعنوان شبكات المكتبات والمعلومات النفطية بالمؤسسة الوطنية نشر  -5
 .2020، 12، سنة 23والمعلومات، ع مجلة المكتبات 

: طرابلستكنولوجيا المعلومات في المكتبات المدرسية بمنطقة  علمي بعنوانمقال نشر  -1

 .2020 ، ديسمبر31ع الزيتونة  تطويرها، مجلةل لواقعها وسب دراسة
 ددالمعرفة، العأنوار  ومميزاتها مجلة الرقمية: خصائصهاالمكتتبة  علمي بعنوانمقال نشر  -9

 .2020، ديسمبر 4 ، السنة1
المخطوطات الليبية: ماضي عريق وتنمية مستدامة: المكتبة المشاركة بورقة عمل بعنوان : -8

ورقة علمية مقدمة للمؤتمر السنوي الدولى األول لجامعة  .نموذجابتونس  البارونية 
 .7170صبراتة 

، ورقة بحث مقدمة الى لسياسة الوطنية للمعلومات النظام الوطني للمعلومات في ليبياا -2
المؤتمر الثالث والثالثون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في مدينة أبو ظبي في الفترة 

 م. 7177/ 7/00الى -00/01من 
 

 أعمال تحت النشر 
 .طرابلس(جامعة الرقمي ل )المستودعأدوات البحث في المكتبات  -0
 .للتصنيف محلولة تمارين العام مع واإلطار ومكوناته العشري فلسفته ديوي تصنيف -7

 
 
 
 

 
 

 


