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 .و�یل الشؤون العلم�ة لكل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة صرمان حال�اً  •
 .2022منسق الجودة �قسم المحاس�ة وعضو في لجنة الجودة �الكل�ة لعام  •
 
 
 

 المؤهالت العلم�ة:
 .2018المحاس�ة، قناة السو�س، مصر د�توراه في  •
 .2008المحاس�ة، جامعة الزاو�ة، ماجستیر في  •
 .1998العجیالت، جامعة الزاو�ة،  –محاس�ة �ل�ة االقتصاد  �كالور�وس •

 الخبرات العلم�ة: 

 .في ثانو�ة العلوم االقتصاد�ة ثمان سنوات تدر�س في مرحلة التعل�م الثانوي  •

 تسع سنوات تدر�س جامعي. •

 و�یل الشؤون العلم�ة لكل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة صرمان حال�ًا. •

 .2022�الكل�ة لعام منسق الجودة �قسم المحاس�ة وعضو في لجنة الجودة  •
 

 الخبرات العملیة: 
 ثمان سنوات تدر�س في مرحلة التعل�م الثانوي في ثانو�ة العلوم االقتصاد�ة. •
 تسع سنوات تدر�س جامعي. •

 :التدر�ب�ة الدورات
 دورة في طرق التدر�س تم إجرائها في معهد أبي ع�سى.  •

 .االسم: ناد�ة میالد محمد المبروك الماقوري  
 أستاذ مساعدالدرجة العلم�ة: 

 جامعة صبراتة، �ل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة صرمانالكل�ة: 
 nadia.melad@sabu.edu.lyالبر�د االكاد�مي: 
 nadia.melad2015@gmail.comالبر�د االلكتروني: 

 0927835601رقم الهاتف: 

 career overviewنبذة عن المسار االكادیمي 

Role ملمھاا 

 )External Activitiesاالنشطة العملیة / المھنیة (  
 

mailto:nadia.melad2015@gmail.com


 في مصر. ICDLدورة حاسوب   •
 .صبراتةدورة نقل الخبرة وتنم�ة المهارات �كل�ة الهندسة  •
 .صبراتةدورة التعل�م عن �عد �كل�ة الهندسة  •
 �كل�ة الهندسة صبراتة. ICDLدورة ق�ادة الحاسب االلي  •

 

 
عار من أجل نهضة تعل�م�ة فعالة ومجد�ة، (اللجنة مؤتمر التعل�م في شعب�ة الزاو�ة الواقع والطموح تحت شحضور  .1

 .  2005)/ 21/12-20الشعب�ة للتعل�م �الزاو�ة، جامعة السا�ع من أبر�ل، 
وسى، أ. م "واقع التعل�م المحاسبي وأثره على التأهیل المهني لخر�جي الجامعات"، د.علي محمدالمشار�ة بورقة �عنوان  .2

ول التعل�م ح "التعل�م المحاسبي بین الواقع النظري والتطبیق العملي"، المؤتمر العلمي الثاني ناد�ة میالد الماقوري.
 -27/ 3/ 2007 ).. واقعه و�مكان�ات تطو�ره، (طرابلس: أكاد�م�ة الدراسات العل�ا، معهد التخط�ط،المحاسبي في لیب�ا

26   
، أ. ناد�ة د. علي محمد موسى�ة احت�اجات سوق العمل اللیبي" المشار�ة بورقة �عنوان " دور البرنامج التعل�مي في تلب .3

 -28ط، طرابلس: معهد التخط�( -مؤتمر تخط�ط التعل�م والتدر�ب بین الواقع واحت�اجات سوق العملمیالد الماقوري. 
29 /7 /2008.( 

ب�ق�ة على ي لیب�ا دراسة تطالمشار�ة بورقة �عنوان " دور نظام الرقا�ة الشرع�ة في ض�ط خدمات المصارف اإلسالم�ة ف .4
 أ. د. مصطفى ساسي افتوحة، د. ناد�ة میالد الماقوري، أ. �ر�مة الهادي ابوشعالة،مصرفي الجمهور�ة والصحاري"، 

ل�ة العلوم � طرابلس: األكاد�م�ة اللیب�ة،( -مؤتمر الخدمات المال�ة اإلسالم�ة الرا�ع تحت شعار نحو تطبیق أفضل 
 ).2021/ اكتو�ر/ 13 -12 طب�ق�ة طرابلساإلدار�ة والمال�ة الت

معوقات ومشاكل تطبیق منتجات الصیرفة االسالم�ة في المصارف اللیب�ة (دراسة تطب�ق�ة المشار�ة بورقة �عنوان "  .5
أ. د. مصطفى ساسي افتوحة، د. ناد�ة میالد الماقوري، أ. صالح ابوعجیلة "، على المصارف والنوافذ االسالم�ة في لیب�ا)

 مجلة الر�ادة لل�حوث واألنشطة العلم�ة. لزواغي،صالح ا
فى ساسي أ. د. مصطالمشار�ة بورقة �عنوان " أثر التفكیر االبداعي ألسلوب هندسة الق�مة على تخف�ض التكلفة"،  .6

 مجلة نقا�ة المحاسبین اللیب�ة. افتوحة، د. ناد�ة میالد الماقوري،
 

 أعمال تحت اإلنجاز:
صطفى أ. د. مالمشار�ة بورقة �عنوان "معوقات تطبیق المسؤول�ة االجتماع�ة في المصارف اللیب�ة دراسة میدان�ة،  .1

  ساسي افتوحة، د. ناد�ة میالد الماقوري، أ. نسر�ن خم�س.
ى . د. مصطفالمشار�ة بورقة �عنوان "محددات عمل المصارف المتخصصة في دعم وتنم�ة المشروعات الصغیرة"، أ .2

 سي افتوحة، د. ناد�ة میالد الماقوري، أ. �ر�مة الهادي أبو شعالة.سا
المشار�ة بورقة �عنوان "دور المحاس�ة البیئ�ة في تحقیق التنم�ة المستدامة، دراسة میدان�ة �شر�ة الزاو�ة لتكر�ر النفط"،  .3

 م.أ. د. مصطفى ساسي افتوحة، د. ناد�ة میالد الماقوري، أ. فاطمة السید محمد أبوالقاس
المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان المسؤول�ة االجتماع�ة وواقع االقتصاد اللیبي، �ل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة  .4

  صرمان.

Publications راتلمنشوا 



لى دراسة حالة ع-المشار�ة بورقة �عنوان "معوقات تطبیق المحاس�ة عن المسؤول�ة االجتماع�ة في منظمات االعمال .5
ادي، د. ناد�ة میالد الماقوري، أ. أ�ة أبوالقاسم، المؤتمر العلمي الدولي د. عبداللط�ف الهمصلحة ضرائب صرمان"، 

 تحت عنوان المسؤول�ة االجتماع�ة وواقع االقتصاد اللیبي، �ل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة صرمان.
 
 
 


