
 

 

 السيرة الذاتية  
 

 

 أوال : البيانات الشخصية:  

 
  التارقى بوبكر القادر عبد خميس ميرفت .االسم

 

 االسكندررية .  3/11/1975مكان و تاريخ الميالد : 

 

   بنغازي السكن:
 

 متزوجة  االجتماعية:الحالة 

 

 ليبيا   :الدولة 

 

   0925301761: الهاتف  رقم

 

 . gmail.com   @ dr.m.eltarky:  االلكترونيالبريد  

 

  استاذ مساعد :العلمية الحالية  الدرجة

 

  التربويعلم النفس   :الدقيق  التخصص 

 

  بنغازي جامعة : األصلية المؤسسة

 

 

 المؤهالت العلمية :ثانيا :

 
 : قسم التربية وعلم النفس   آدابليسانس   - 1

 . بنغازيمكان الحصول عليها : جامعة 

 . 1997تاريخ الحصول عليها : 

 

 : الماجستير  العاليدرجة التخصص  - 2

 التربوي تخصص : علم النفس 

 بنغازي مكان الحصول عليها : جامعة 

 .8/7/2002تاريخ الحصول عليها : 

 

 درجة التخصص الدقيق : دكتوراه   - 3

 . 26/2/2012تاريخ الحصول عليها : 

 .  اإلسكندريةمكان الحصول عليها : كلية التربية جامعة 

 
 

 



 

 

 

 :  العلمي اإلنتاجثالثا : 

 

 المجالت  في  أوال: األبحاث المنشورة
 

 الليبية المجلة " تحليلية  دراسة " فبراير 17 ثورة بعد الليبيين المراهقين لدى العدواني السلوك ظاهرة  - 1
 . 2014 ديسمبر ، ا العدد  ، العالمية

 

 التربية كلية  مجلة  . بليبيا  الدراسية المناهج تطوير فئ  الحديثة  االتجاهات كأحد  االلكتروني  التعليم  - 2
 .. 2015 ، 2 العدد  ، العلمية 

 

لدى طلبة المرحلة الجامعية   الدراسي تنمية التحصيل    في الخرائط المفاهيمية   إستراتجية فعالية استخدام   -3

 .  2016، المجلة الليبية العالمية ، العدد الثامن ، يوليو ، 

 

استراتجيات ما   -4 استخدام بعض  الطلبة    فيوراء المعرفة    فعالية  للتدريس لدى  تنمية مهارة التخطيط 

  .2016 العاشر،العدد   اإلنسانية،المعلمين " دراسة تجريبية " . مجلة العلوم و الدراسات 

 

تطبيق    التيالصعوبات    -5 التدريس    أعضاءمن وجهة نظر    االلكترونيالتعليم    إستراتجيةتواجه  هيئة 

 .   2016العدد األول ، ديسمبر، ،  الدولية  البحر المتوسطجامعة جلة م،  بنغازيبجامعة 

 مهارات التدريس  -6

 
 

 ثانيا: األبحاث المنشورة  في المؤتمرات العلمية  

  / نالوت التربية  بكلية  األول الدولي  المؤتمر . المتعلم أداء  تقويم في  الحديثة  االتجاهات كأحد  البديل  التقويم  - 1

 . . 2014 ابريل 21-20 من الفترة في ليبيا 

 

القرار لدى    -2 طلبة المرحلة  األلعاب االلكترونية وتأثيرها على التحصيل الدراسي والقدرة على اتخاذ 

ألبحاث الموهبة والتفوق في الوطن العربي بعنوان    س الخام  الثانوية بمدينة بنغازي ، بحث منشور بالمؤتمر

في مدرج محمد     2016/  8/  3  -   2خالل الفترة من    " التعليم ووسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات 

 .األردن –عمان األردنية الجامعة    الجامعة مبنى رئاسة  - علي بدير

 

تصور مقترح إلستراتجية دمج األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد أكاديميا بالمؤسسات التعليمية    -3

بليبيا مقدمة للمؤتمر العلمي  األول الموسوم  بـــ  “اضطراب   طيف التوحد  في  ليبيا  )الواقع والمأمول ( في   
 الفترة  من 5-6 نوفمبر 2016  طبرق  / ليبيا . 

)       اتخاذ القرار لدى الطالب/المعلم  القدرة علىفاعلية برنامج التربية العملية في تنمية  -4
األول من اجل إعداد معلمين   العلميمقدم للمؤتمر  المرج (    –دراسة تجريبية بكلية التربية  

جامعة الجبل الغربي كلية   2017مارس /    12-11مؤهلين علميا وتربويا في الفترة من  
 .  تيجى   –التربية 



 

 

تطوير مناهج التعليم التقني بليبيا في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء    -5
. التدريس   واآلفاق والمعوقات، الواقع، :ليبيا في التقني  التعليم تطوير  مؤتمرلمقدم    هيئة 

 . بمدينة البيضاء. 2017مارس /  27-25  في الفترة من المستقبلية

تصور مقترح لتطوير دور المشرف التربوي في التنمية المهنية لمعلمي القطاع الخاص.   -6
 . 2/5/2017مقدم للمؤتمر العلمي األول الئتالف المدارس الخاصة بمدينة بنغازي،  

 

   والدورات التى قمت بها  الورش التعليمية ا:ثالث
 
  2016نوفمبر  16-6سيكولوجية العملية التعليمية بتاريخ    بعنوان: ورشة عمل بقسم التربية وعلم النفس    -1

 بنغازي.( بمركز البحوث و االستشارات جامعة 14بقاعة رقم )
 
 محاضرات بعنوان :   -
 . استراتجيات التدريس الحديثة   -
 .  توظيف تكنولوجيا التعليم في عملية التدريس -
 حلقة نقاش رسم تصورات للتدريس الجامعي مقدمة   -
 
يوم    -2 األداء،  مستوى  تحسين  بعنوان  عمل  المتوسط  2016/  3/11ورشة  األبيض  البحر  بجامعة   ،

 بنغازي. الدولية، 
 االختبارات التحصيلية .  محاضرة بعنوان  -
 
الفعال    دورة  -3 التدريس  لتنمية مهارات  ب  ألعضاءتدريبية  التدريس  ل   معهدالهيئة    الطبية، لمهن  العالي 

 ساعة .   30مدة الدورة  بنغازي. 
 

 بتدريسها : قمت  التيرابعا : المواد 

توجيه   التربوي،علم النفس  تربية،  أصول مقارنة،تربية  طرق تدريس ، نفسية،صحة 

 . تربية خاصة تعليمية،وسائل  بيئية،تربية  عملية،تربية  تربوي،وإرشاد 

 

 خامسا : المؤلفات :

 اإلعداد.  قيد  الفعال.كتاب بعنوان تكنولوجيا التعليم والتدريس  -

   النشاطات::  سادسا

 / ليبيا.  بنغازي  وطني،نبنى   مجمعية بالعل إدارةعضو و مؤسس مجلس  -

 / ليبيا.   بنغازي االجتماعي،عضو في جمعية أيادينا للتكافل  -


