
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

 العـلمية: المؤهالت 

 البلد  الجامعة  \ الكلية  سنة الحصول عليه  المؤهل 

 ليبيا  جامعة طرابلس 2007 ليسانس ال

 ليبيا  كلية الدراسات العليا / بجامعة طرابلس  2011 الماجستير 

 أروى نورالدين محمد الغول  االسم الرباعي: 

 2020/   2019 تاريخ الحصول عليها:  دكتوراه  اإلجازة الدقيقة ال الدرجة العلمية: 

 2022 تاريخ الحصول عليها:  محاضر  الدرجة األكاديمية: 

 علم نفس تربوي  : التخصص التربية وعلم النفس القسم:  كلية التربية طرابلس  جهة العمل: 

تاريخ  2022( لسنة 840رقم ) قرار التعيين 
 التعيين: 

24/3 /2022 

 0926586127/  0916310270 الهاتف المحمول:

 a.alghoo@uot.edu.ly االيميل الجامعي: 

 219850259863 الرقم الوطني: 

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس الصورة

mailto:a.alghoo@uot.edu.ly
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 الدكتوراة 

 

 جمهورية مصر   كلية البنات / جامعة عين شمس  2020

 الخبرات المهنية: 

 جهة العمل  الوظيفة 
 الفترة الزمنية 

 إلى  من 

 2012 بكلية التربية / قسم التربية وعلم النفس/ وقسم التربية الخاصة.  متعاونة 

 2022-   2014 بمركز الصفاء للصحة النفسية . إرشاد وعالج نفسي / وتعديل سلوك 

 2013/ 2012 بمؤسسة ليبيا لحقوق اإلنسان .  قسم الشئون االجتماعية   منسق

 2015/ 2012 أجيال للتنمية وحقوق اإلنسان .  بمؤسسة رئيس قسم الشئون االجتماعية 

 2022/ 2021 باللجنة العليا للطفولة . رئيس فريق الدراسات والبحوث عضو/ و 

 الخبرات التدريسية :  

 الدورات التدريبية: 

 اسم المقرر  رمز المقرر 
 الفترة الزمنية 

 إلى  من 

 2012حتى خريف  2012ربيع  علم نفس ارتقائي .  

 2012حتى خريف  2012ربيع  علم نفس عام .  

 2012حتى خريف  2012ربيع  إرشاد وتوجيه مهني .  

 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد  اسم الدورة 

برنامج تدريبي على الخط الساخن لمكافحة العنف في  
 ليبيا . 

 2012/ 4/  21 – 14 ليبيا / بفندق السرايا . 
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 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية  المهام  اللجنة 

رئاسة فريق البحوث والدراسات باللجنة  
 العليا للطفولة .  

ميدانية انجاز   النفسية    دراسة  األثار  على 
الشهادة   مرحلة  طالب  على  كورنا  لجائحة 

 اإلعدادية . 

21/3 – 24/7 /2021 

 

 المهام اإلدارية: 

 تاريخ التكليف  المؤسسة  المنصب المهني 

 2012/  10/6 أجيال للتنمية وحقوق اإلنسان.  مؤسسة  الشئون االجتماعية . رئيس قسم 

برنامج تدريبي في مجال الدعم النفسي االجتماعي  
 .  األطفال للتعامل مع العنف ضد  وأفضل الممارسات

 2015يناير  26-30 مدينة جرجيس / بتونس ب

دورة تدريبية في إجراء المقابلة اإلكلينيكية ودراسة  

 .  الحالة
 2015/ 8/ 9 -5 بمركز الصفاء للصحة النفسية  

دورة تدريبية على استخدام مقياس استنفورد بينيه   

 لقياس الذكاء )الصورة الخامسة( . 
 2015/  10 / 24 -29 بمركز الصفاء للصحة النفسية 

دورة تدريبية على استخدام برنامج تيتش )للتدخل  

 المبكر الضطرابات الطفولة ( . 
 2015/  8/ 9 -1 الصفاء للصحة النفسية بمركز 

 2016/ 1/8 – 1/7 بمركز الصفاء للصحة النفسية  .  دورة تدريبية في عالج عيوب الكالم والنطق

 2018/  6/9/  - 7/7 بمركز الصفاء للصحة النفسية  .   دورة تدريبية في المهارات اإلرشادية

        دورة تدريبية في برنامج تحليل السلوك التطبيقي  

 (ABA  )برنامج لوفاس  . 
 2022/  2/2 – 1/1 بمركز الصفاء للصحة النفسية 

دورة تدريبية في أساسيات إدارة حاالت العنف المبني  

 .   على النوع االجتماعي
 2022/ 2/  5-2 بمركز الصفاء للصحة النفسية 
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عضو مشارك عن مؤسسات 
 المجتمع المدني . 

 25/10/2018 باللجنة العليا للطفولة . 

 

 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(: اإلنـــتــــــــاج العــــــــــلمــي

 سنة النشر  المجلد  العدد  جهة النشر  عنوان البحث 

/ / / / / 

 الكتب المنشورة:

 سنة النشر  دار النشر  اسم الكتاب 

/ / / 

/ / / 

 المشاركة في المؤتمرات: 

 اسم المؤتمر 
مكان المؤتمر  

 المدينة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد المؤتمر  عنوان البحث 

/ / / / 

/ / / / 

 

 االهتمامات البحثية: 

 التخصص الموضوع 

/   إرشاد وعالج نفسي تطبيقات اإلرشاد المعرفي السلوكي في العالج النفسي الحديث .
 صحة نفسية . 

 علم النفس التربوي .  األطفال والمراهقين وسبل التعامل معها .  المشكالت السلوكية لدى
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 الشهادات اإلضافية: 

 تاريخ االستحقاق  الجهة المانحة  نوع الشهادة 

THE TOEFL TEST   12/5/2013 جامعة القاهرة 

 الجوائز المتحصل عليها: 

 تاريخ الحصول عليها  البلد  الجهة المانحة  نوع الجائزة 

/ / / / 

/ / / / 

 براءة االختراع: 

 التاريخ  جهة التسجيل  عنوان براءة االختراع 

/ / / 

/ / / 

 

 الخدمات المجتمعية: 

 المشاركة تاريخ  مكان المشاركة  نوع المشاركة 

 2012/ 5/1 جمعية الوابل الطيب  محاضرات  توعوية 

 2012/ 21/1 – 7/1 منارة أبي راوي للعلوم الشرعية وتحفيظ القرآن .  محاضرات  توعوية

 5/3/2012 . جمعية النور النسائية الخيرية سبها محاضرات  توعوية

سوق  دية التنمية البشرية المدرسية ببلمشروع  محاضرات  توعوية
 الجمعة ومؤسسة هيا نبدأ. 

4/5/2015 
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 2016/ 4/ 21-16 مخيم طريق المطار / طرابلس     وورش عمل تدريبية  محاضرات توعوية

مدرسة المنار التابعة لمكتب الخدمة االجتماعية   محاضرات  توعوية
 والصحة المدرسية طرابلس . 

11/1 /2018 

 5/1/2018 بفندق السرايا / طرابلس .  محاضرات توعوية  

 2022/  1/4 – 1/3 بمركز الصفاء للصحة النفسية   ورش عمل تدريبية 

 

 العضوية في الجمعيات العلمية:

 التاريخ  نوع العضوية  مقر الجمعية  اسم الجمعية 

 2021 دائمة   طرابلس    لعلم النفس  الجمعية الليبية 

 

 :................................ توقيع عضو هيئة التدريس                                              
 

 

 

 

 

 


