
 فتحي محمد امحمد الغريباالسم : 

 دكتوراه المكتبات والمعلومات

 الدرجة العلمية: أستاذ

 الجميل اآلدابالكلية: 

 fathi.elghareeb@sabu.edu.ly البريد الجامعي: 

 fathimaghareeb@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 0917774100الهاتف: 

                                                                                                        

 ( Roleلمهام ) ا       
 

 (Career overviewالمسار األكاديمي )   

 تدريس  ھيئة  عضو  صفحة  محتوى  إعداد  1 رقم  نموذج

Staff Profile Form No. 1 
 

 

 م إلى الوقت الحالي 2107عضو ھيئة تدريس كلية اآلداب الجميل جامعة صبراتة اعتبارا من  ➢

 م2021-2017مدير مكتب أعضاء ھيئة التدريس بكلية اآلداب الجميل جامعة صبراتة منذ سبتمبر  ➢

 م.2017-2013الزاوية جامعة كلية اآلداب  –رئيس قسم المكتبات والمعلومات   ➢

 م.2017-2001عضو ھيئة تدريس بجامعة الزاوية  ➢

 .م2007-2001زوارة  -أمين مكتبة كلية اآلداب ➢

 م2001-1993جامعة الزاوية من  -معيد في كلية اآلداب بزوارة  ➢

 م 2014منذ العام  جنزور /األكاديمية الليبية  -بقسم دراسات المعلوماتعضو ھيئة تدريس متعاون   ➢

 م2020-2019عضو لجنة شئون أعضاء ھيئة التدريس بجامعة صبراتة  ➢

  -م2021رئيس تحرير مجلة جامعة صبراتة العلمية منذ أكتوبر   ➢

جامعة سيييدم محمييد بيين عبييد  .   -دكتوراه في اآلداب. تخصص المناھج الحديثة. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   ➢

 . 2011فاس/المغرب. 

م االجتماعييية دكتييوراه فييي علييم المكتبييات والتوصيييم. تخصييص ن.ييم المعلومييات. جامعيية الجزائيير. كلييية العلييو ➢

 . 2009الجمهورية الجزائرية.   -واإلنسانية

 .2001ليبيا.   -ماجستير المكتبات والمعلومات. كلية اآلداب. جامعة طرابلس  ➢

 .1990ليبيا.    -ليسانس آداب. تخصص المكتبات والمعلومات. جامعة بنغازم  ➢

ة صبراتة )الرؤى المعاصييرة لقضييايانا عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب الجميل جامع ➢

 م(.2019مارس   14-13من من.ور العلوم االجتماعية واإلنسانية  
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 (Research Areas) المجاالت البحثية  

 

 (External Activitiesاالنشطة العملية / المهنية )  

 

 

 

 الوصائم والمحفوظات  ➢

 علم األرشيف  ➢

 المجالت العلمية التي تم النشر فيها 

 مجلة كلية اآلداب جامعة الزاوية.  ➢

 مجلة رواق الحكمة. جامعة الزاوية. ➢

 مجلة اإلعالم والفنون، األكاديمية الليبية.  ➢

 محلة العلوم الشاملة، المعهد العالي للعلوم والتقنية رقدالين. ➢

 مجلة منتدى العلوم. المنتدى الليبي للثقافة والحوار. ➢

 الزاوية للكتاب.. دار المجلة الليبية للدراسات ➢

 

 المؤتمرات العلمية 

المؤتمر العلمي األول حول لكلية اآلداب صبراتة جامعة صبراتة ))العلوم اإلنسانية ودورھا فييي بنيياء و دميية المجتميي   ➢

 م2020وتعزيز الهوية الوطنية(( نوفمبر  

ميين من.ييور العلييوم االجتماعييية   المؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب الجميل جامعة صبراتة )الرؤى المعاصرة لقضايانا ➢

 م(.2019مارس   14-13واإلنسانية  

 م. 2014نوفمبر   25-24ولي العلمي الثاني. المجتم  العربي وقضايا التغيير. كلية اآلداب جامعة الفيوم دالمؤتمر ال ➢

حديات المستقبل " المؤتمر األول للجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات واألرشيف "المكتبات والمعلومات واألرشيف وت ➢

 . 16/12/2012-15طرابلس 

 .31/3/2006–28المؤتمر التاريخي السنوم الثامن للجمعية التاريخية العربية الليبية. سرت  ➢

-6الملتقى األول لجمعييية المكتبييات الليبييية حييول دور جمعييية المكتبييات الليبييية فييي بنيياء مجتميي  المعلومييات. طييرابلس  ➢

8/6/2004. 

 .9/10/2003-6سنوم السادس للجمعية التاريخية العربية الليبية. غات المؤتمر التاريخي ال ➢

 .30/9/2003-28الندوة العلمية الثانية للمعلومات حول مجتم  المعلومات/ أكاديمية الدراسات العليا. طرابلس  ➢

 

 مجاالت اإلشراف على رسائل الماجستير      

 أمن الوصائم  ➢

 إدارة األرشيف. ➢

 العضوية في الجمعيات والهيئات العلمية واألهلية

 عضو مجلس إدارة الجمعية الليبية للفكر والتراث المجتمعي ➢

 م.2019رئيس مجلس إدارة مشروع ذاكرة المدينة التاب  للمجلس البلدم لبلدية رقدالين منذ يناير  ➢

 الدورات التدريبية وورش العمل والمساهمة في المجتمع المدني

 م2020دورة تدريبية للعاملين )المهارات األساسية( في مكتبات جامعة الزاوية يناير  ➢

 .16/4/2013زاوية الواق  والطموح"ورشة عمل بعنوان "مكتبات مدينة ال ➢

ورشة عمل بعنييوان " الدسييتور بييين الواقيي  والطموحييات " االتحيياد الييوطني لمن.مييات ومؤسسييات المجتميي  المييدني،  ➢

 .8/12/2012طرابلس 

 10/7/2012الجميل  –ملتقى مؤسسات المجتم  المدني غرب طرابلس ➢



 ( Publicationsالمشورات ) 

االنتخابييات. االتحيياد الييوطني لمن.مييات ومؤسسييات المجتميي  المييدني. ورشة إعداد مدربين ومراقبين للتوعية بمفهييوم   ➢

 .22/4/2012-21طرابلس 

 م  2007دورة تدريبية للعاملين بالمكتبات بقطاع التعليم العام. مركز تدريب المعلمين، يونيو   ➢

 

 

 بحوث منشورة:
األ • الزاوية،    رشيفواقع  اآلداب  كلية  مجلة  دراسة وصفية،  ليبيا:  مدن غرب  بعض  في  المسموعة  المحلية  بالقنوات  اإلذاعي 

 . 2022مارس  

الشاملة، مج جامعة بكليات واالمتحانات الدراسة  بأقسام النتائج أرشيف واقع • العلوم  م.  2021، سبتمبر  17، ع 5صبراتة محلة 

 . 2022، مارس  19، ع5مج

،  10م: دراسة دبلوماتية، مجلة رواق الحكمة، ع1970-1957وثائق عقود الزواج المحفوظة بمحكمة رقدالين الجزئية للفترة   •

 . 2021، ديسمبر 4س

،  8، غ3الزاوية بليبيا، مجلة اإلعالم والفنون، س الملفات الطبية بالمستشفيات الحكومية ببعض مدن غرب  و  المحفوظاتإدارة   •

 م  2022مارس  

، سبتمبر 17، ع5إدارة السجالت بدوائر األحوال الشخصية والمدني: محكمة الجميل الجزئية نموذجا، محلة العلوم الشاملة، مج •

 م. 2021

الدراسية   • للسنة  للبنين  االبتدائية  رقدالين  مدرسة  سجالت  ألحد  دبلوماتية  الشاملة، س 1953/ 1952دراسة  العلوم  مجلة  ،  3م. 

 م. 2018،  5، ع2مج

تدري  • العلوم  واقع  منتدى  مجلة  تحليلية.  دراسة  الليبية:  بالجامعات  والمعلومات  المكبات  بأقسام  الوثائق واألرشيف  مقررات  س 
 م  2017العدد الرابع ديسمبر  

ليبيا   • في  السياسية  التحوالت  ظروف  في  واألرشيف  الوثائق  ديسمبر  2012-1951حفظ  األول  العدد  العلوم  منتدى  مجلة  م 

 م 2016

المؤتمر الولي العلمي الثاني. المجتمع العربي وقضايا    . والمراكز الثقافية الليبية: واقعها وفرص النهوض بها  المكتبات العامة •
 م.  2014نوفمبر   25-24التغيير. كلية اآلداب جامعة الفيوم 

،  5ية للدراسات، عالسلوك غير السوي للمستفيدين: مثال لطبيعته ومظاهره في المكتبة المركزية بجامعة الزاوية" المجلة الليب  •

2014 . 

 . 2013، 16ع  الزاوية-اآلدابمجلة كلية  .التعليم الببليوجرافي: واقعه ومتطلباته في البيئة األكاديمية الليبية •

الهجريين • والرابع عشر  األول  القرنين  بين  فيما  الموضوعية  واتجاهاتهم  الليبيون  ع  .المؤلفون  الزاوية  اآلداب.  كلية    ، 5مجلة 
  .2007 ، 3س

  ، 2س  ،3مجلة كلية اآلداب. الزاوية ع  .اإلشارات إلى الوثائق في اإلنتاج الفكري حول تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر   تطور •
2006 . 

مجلة جمعية المكتبات    . انسياب المعلومات في مؤسسة خدمية: مثال للسياسة واإلجراءات واإلشكاليات من شعبية النقاط الخمس •
 . 2005، 1الليبية، ع

 عداد كتب: إ

االجتماعية    العلوم  منظور من لقضايانا المعاصرة  الرؤى  :بعنوان  صبراتة  جامعة الجميل  اآلداب  لكلية  األول  العلمي لمؤتمرا •

     .م2019م، أعده للنشر فتحي محمد الغريب، طرابلس: منشورات دار الفسيفساء، 14/3/2019-13واإلنسانية، 
 : إنتاج فكري غير متخصص

والزمان"   • المكان  سيرة  "رقدالين  لكتاب  مشارك  بنغازي  م  2017مؤلف  الوطنية  الكتب  بدار  اإليداع  الرقم  2017/ 55رقم  م 
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