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 Arabic-CV والوظيفي العلمي التاريخ

 :الشخصية البيانات أولا 

 طارق ميالد علي ابوغمجة االسم

 ليبي الجنسية

 قصر بن غشير 1691 تاريخ الميالد ومكانه

 عضؤ هيئة تدريس الوظيفة 

 جامعة طرابلس / كلية التربية قصر بن غشير جهة العمل 

 0202استاذ مساعد  الدرجة العلمية ودرجة الحصول عليها  

 t.abugamja@uot.edu.ly البريد االلكتروني 

 tarekmiladail@gmail.com البريد االلكتروني 

 2615313261     رقم الهاتف 

 

 : العلمية ثانيا / المؤهالت 

متحرل على درجة البكالهريهس من كلية العلهم االجتساعية قدم التهجيو واإلرشاد الشفدي  •
 (1551)واالجتساعي

تخرص تخبية كلية اآلداب  ،جامعة طخابلذ  متحرل على درجة اإلجازة العالية)الساجدتيخ( •
 (.                            2003) وعلم نفذ)علم نفذ تخبهي(

كلية البشات .تخرص علم  ،سذ شعين  اإلجازة الجقيقة الجكتهراه من جامعةمتحرل على  •
 (.     2012الشفذ التعليسي)

متحرل على اإلجازة الجقيقة الجكتهراه من جامعة تهنذ ، كلية العلهم االندانية واالجتساعية  •
 .(2014)تخرص علهم التخبية

ا   :واإلدارية العلمية المناصب ثالثا

 / خخيف 2004لفرل خخيف ربيع  تةمشدق الجراسة واالمتحانات بقدم معلم فرل فخع العها •

 . 2005ربيع 

الخخيف  2009رئيذ لجشة التأديب بكلية التخبية قرخ بن غذيخ لفرل الخخيف والخبيع  •
 . 2010والخبيع 
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الخخيف  2010، لفرل الخخيف الخبيع رئيذ قدم معلم فرل كلية التخبية قرخ بن غذيخ •
 2012الخخيف  /  2011الخبيع 

ومن   2012الخخيف  الخبيع 2011الخخيف الخبيعلفرل  والعامة مشدق لقدم السهاد التخبهية• 
 .2022الي  2020

 .(2013) ( الى2011)وكيل كلية التخبية قرخ بن غذيخ • 

 (.2011احج مؤسدين للجسعية الليبية للسشاىج واستخاتيجيات التجريذ)• 

 عزه بسجلة علهم التخبية للجسعية الليبية للسشاىج واستخاتيجيات التجريذ. •

    .2022/خخيف 2021/ ربيع 2021ة لفرل خخيف رئيذ لجشة االمتحانات بالكلي •

  :التدريسية الخبرات  :رابعأ •

 عجد سشهات الخبخة اربعة عذخ سشة بالتعليم الجامعي  •
 عجد سشهات الخبخة اثشى عذخ سشة بالتعليم االساسي  •
 

  :الجامعية للمرحلة تدريسها تم التي الدراسية المقررات : خامسا

سيكهلهجية السهىهبين والتفهق / علم الشفذ العام / علم الشفذ التخبهي / ثقافة أصهل التخبية /  •
طفل / علم الشفذ االجتساعي / ميارات االترال / علم الشفذ االرتقائي / فخوق فخدية / طخق 

 بحث تخبهي / تخبية عسلية / سيكهلهجية اللعب  / حلقة نقاش.
 االشخف علي مذاريع التخخج . -
 مذاريع التخخج.مشاقذة بعض  -
 

ا    :العليا الدراسات لمرحلة تدريسها تم التي الدراسية المقررات  :سادسا

•.............................................................................................. 

•.............................................................................................. 

•.............................................................................................. 

•............................................................................................ 
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ا    :والرسائل المنشورة األبحاث :سابعا

 إعداد للمؤتمر عنوان البحث 

نحه رؤية مدتحدثة في إعداد السعمم وتشسيته  1
 مهشًيا في ضهء االتجاهات السعاصرة  

جهدة تكهين السعمم في ليبيا تحديات الهاقع ورؤى التطهير كمية التربية قرر بن غذير 
  جامعة طرابمس  (2013)مايه (20-22)  قدم معمم فرل 

لسعمم السدتقبل في ليبيا  إلدواررؤى جديدة  2
 في ضهء التعميم االلكتروني

ضهء التغيرات السجتسعية رؤية استذرافية لسدتقبل التعميم في مرر و العالم العربي في 
   السشرهرة كمية التربية( 2013)فبراير  21)-(20"خالل الفترة من  السعاصرة

السعمهمات واالتراالت في  دور تكشهلهجيا 3
 أساليب واستراتيجيات التدريس

رؤية استذرافية لسدتقبل التعميم في مرر و العالم العربي في ضهء التغيرات السجتسعية 
   السشرهرة كمية التربية( 2013)فبراير  21)-(20السعاصرة" خالل الفترة من 

 -تداالسدتج –الهاقع :ية عالسؤتسر التربهي الدولي الخامس )التربية والتحديات السجتس تكشهلهجيا الحاسهب كسدخل العسمية التعميسية  4
 جامعة الطفيمة /كمية العمهم التربهية(2013)ابريل (25 -(23الطسهح(خالل الفترة من 

اليات مقترحة لمرعهبات التي تهاجه مذرفين  5
 التربية العمسية بكمية التربية قرر بن غذير  

 -تدالسدتجا –الهاقع ية :عالسؤتسر التربهي الدولي الخامس )التربية والتحديات السجتس
 جامعة الطفيمة /كمية العمهم التربهية(2013)ابريل (25 -(23الطسهح(خالل الفترة من 

الخجل وعالقته بأساليب السعاممة الهالدية لدى  6
عيشة من تالميذ مرحمة التعميم األساسي 

 الرابع الرف الذق الثاني

 التعميم ..وآفاق ما بعد ثهرات الربيع العربي في الفترة من
 كمية التربية بجامعة بشها( 2013( يهليه)2 – 1) 

أهسية أدوار األستاذ الجامعي الستجددة في  7
عسمية التدريس كسدخل لجهدة األداء في 

 العسمية التعميسية

  التعميم ..وآفاق ما بعد ثهرات الربيع العربي في الفترة من
 كمية التربية بجامعة بشها( 2013( يهليه)2 – 1)

الزغهط االجتساعية وعالقتها بزعف  8
 االنتساء لدى طالب السرحمة الجامعية  

السؤتسر اإلقميسي الثاني لقدم عمم االجتساع )دور االنتساء الهطشي في تحقيق التشسية 
 بكمية اآلداب جامعة السشرهرة .  3/2016/ 24 -23الذاممة (الفترة من 

برنامج تدريبي لتشسية الرالبة الشفدية  9
لتحدين درجة الرضا عن الحياة لدى طالب 

 الجامعة

جامعة عين  –كمية البشات    )مجمة عمسية محكسة (مجمة البحث العمسي في التربية
 2012شسس العدد الدابع عذر 

دواعي استخدام التعميم االلكتروني في العسمية  11
التدريدية من وجهة نظر أعزاء هيئة 

 التدريس

  (.2002)مارس 12)-(11السؤتسر العمسي األول السشعقد بكمية التربية تيجي في الفترة 

قمق االمتحان وعالقته بدافعية االنجاز لدى  11
 يرذطالب كمية التربية قرر بن غ

جامعة السرقب العدد الثالث)يهليه(  –مجمة التربية الرياضية والعمهم األخرى , كمية التربية 
2012. 

السهارات االجتساعية وعالقتها بالعهامل   12
 الخسدة الكبرى لمذخرية

 ( الجزء الثاني2020مجمة عمهم التربية العدد الرابع مارس)

الشفدية وعالقتها بالذكاء االجتساعي  الرالبة 13
 لدي عيشة من طالبات كمية التربية 

 ( الجزء الثاني2020مجمة عمهم التربية العدد الرابع مارس)
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ا    .اللجان وعضوية والعلمية والجتماعية الثقافية  المناشط  :ثامنا

 .2007إلى نياية  1551أخرائي اجتساعي بسجرسة الدبيخ بن العهام من  •

مذاركة في مجال البحهث االجتساعية بالسلتقي األول لألخرائيين االجتساعيين بالسؤسدات • 
 .2001التعليسية  بذعبية تاجهراء الشهاحي األربع 

  2004عزؤ ىيئة تجريذ للجورة التجريبية لحسلة شيادة ثانهية العلهم األساسية     . 
  / السذاركة في الهرشة العلسية األولي لقدم التخبية العسلية / كلية التخبية / قرخ بن غذيخ

. 3.(21تحت شعار التخبية العسلية بين تحجيات الهاقع ورؤى التظهيخ ، والحي عقج في 
(2013. 

  ( دورة بخنامج الحدم اإلحرائيةSPSS مخكد تظهيخ التعليم الجامعي بكلية التخبية / جامعة ، )
 (.2011)عين شسذ

  ( " وتم 2015دورة في مؤسدة مانياتن للتجريب واالستذارات " بخنامج الرحة الشفدية الستكاملة )
 مانياتن .شيادة  -شيادة نيهيهرك .  -شيادة البهرد العخبي .  -الحرهل على 6 

  

*************************************** 


