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 السيرة الذاتية
 

 نسيمة  عمي سعيد داود  0د  0أ االسم   :
 / الجامعة االردنية  قسم االرشاد والتربية الخاصة/ كمية العموم التربوية العنوان :
  عمان /  االردن  

 7068فرعي   – 8688000 تميفون العمل :
  8677455 المنزل :      

  e-mail : nasima @ ju. Edu.jo.  

  اردنية  : الجنسية 
 المؤهالت العممية حسب تسمسل الحصول عميها :

 جامعةالقاىرة/مصر 1971 ادارة  بكالوريوس
 USA/USCجنوب كمفورنيا  1981 عمم نفس تربوي ماجستير
 UCLAكمفورنيا لوس انجموس  1983 عمم نفس تربوي/ارشاد نفسي (PhD)دكتوراه 

  

 ة الدكتوراه الخبرة االكاديمية  قبل وبعد الحصول عمى درج
 1979 - 1971 عمان  مدارس وزارة التربية والتعميم  مدرس

 1988-1984 عمان الجامعة االردنية/كمية التربية محاضر متفرغ
 1996-1988 عمان الجامعة االردنية/كمية التربية استاذ مساعد
 2112-1997 عمان الجامعة االردنية/كمية التربية استاذ مشارك

 وحتى اآلن 4/2/2112 عمان  الردنية/كمية التربية الجامعة ا استاذ
 

 0النشاط العممي واالكاديمي واالداري 
 1991/ 1991 - 1988/1989ادارة المدرسة النموذجية/ الجامعة االردنية خالل الفترة من عام  -
   1986 حضور مؤتمر الطفولة والتنمية الذي عقد في تونس عام -
 لتربية وتعميم االطفال/ مؤسسة نور الحسينعضو مؤسس لمرابطة الوطنية  -
 مؤسس لمجمعية االردنية لعمم النفس عضو -
 1989 -1986من عام   عضو ىيئة ادارية لمرابطة الوطنية لتربية وتعميم االطفال -
، 1996،  1995،  1994،  1993عضو لجنة تأديب الطمبة في الجامعة االردنية لالعوام   -

 1997 1 
  1994/1995سة احوال المنازل الداخمية لمطالبات/ عمادة شؤون الطمبة لمعام عضو لجنة درا -
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 ،  93/94،  92/93عضو لجنة الدراسات العميا في فسم االرشاد والتربية الخاصة لالعوام  -

 2112/2113  ،2116/2117 
 2113، 2112، 2111مقرر لجنة التحقيق في قضايا الطمبة في الكمية لالعوام   -
 ، 2115،  2113القسم في مجمس الكمية   ممثل -
 عمى طمبة الماجستير في االرشاد / الجامعة االردنية  اإلشراف -
 االشراف عمى طمبة الدكتوراه في االرشاد/ الجامعة االردنية -
 

 االنتاج العممي :
 البحوث :

عض خصائصيم " العالقة بين التحصيل االكاديمي لطمبة الجامعة وبين تكيفيم االكاديمي  وب 11
 ) بحث مشترك ( 1987الديموغرافية " مجمة ابحاث اليرموك ،  

"الصعوبات التي يواجييا الطمبة في الجامعة االردنية وعالقتيا بالرضا عن الحياة الجامعية "،  12
 ) بحث منفرد ( 1994مجمة دراسات ، الجامعة االردنية ،  

سادس وحتى العاشر في المدرسة االردنية " الضغوط التي يعاني منيا طمبة الصفوف من ال 13
 وعالقتيا بمتغيرات التحصيل االكاديمي والجنس والصف " ، مجمة دراسات ، الجامعة  
 1( ، ) بحث منفرد (1995االردنية ) 

" العالقة بين ميارات االتصال لدى المرشد وجنسو وعدد سنوات خدمتو وفاعميتو في تقديم  14
 ) بحث منفرد(  1997، الجامعة االردنية ،  مجمة دراسات رشدون " ،االرشاد كما يراىا المست 

 ،  العموم العالقة بين الضغوط التي يعاني منيا الطمبة ومفيوم الذات لدييم ، مجمة دراسات 15
  1) بحث مشترك (1 1997االردنية ،  ، الجامعة   2، العدد  24التربوية المجمد  

 عالقة الكفاءة االجتماعية والسموك الالاجتماعي المدرسي بأساليب  التنشئة االسرية " 16
،  مجمة دراسات ،  "الدراسي لدى عينة من طمبة الصفوف  السادس  والسابع والثامنوالتحصيل 

 1 1999،  1، العدد  26العموم التربوية ، المجمد 
 ل طمبة الصفوف السابع والثامن والتاسع " عالقة استراتيجيات  التكيف المستخدمة من قب 17

بمتغيرات التنشئة االجتماعية والحالة االنفعالية والصف والجنس " مقبول لمنشر فـي مجمـة 
   1 1999( ايمول ، 2العدد ) 26دراسات ) العموم التربوية (،  المجمد 

 ت الصفوف " اثر التدريب عمى ميارة حل المشكالت في خفض شدة المشكالت لدى طالبا 18
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الخامس والسابع والثامن في المدرسة االردنية ، مجمة  جامعة دمشق لآلداب والعموم االنسانية 
 1 2111 -العدد الرابع  – 16والتربوية ، المجمد 

 عالقة الفاعمية الذاتية  المدركة باالكتئاب والتوتر لدى طمبة كميةالعموم التربوية في الجامعة " 19
 1 2111،  1، العدد  27دراسات ،  العموم التربوية  المجمد    1شترك ( االردنية" ) بحث م 

 فعالية برنامج ارشادي يستند الى االتجاه العقالني االنفعالي في خفض التوتر وتحسين "     111
 2111،   2، العدد  28مجمة دراسات  المجمد  1 "التفكير العقالني لدى طالبات الصف العاشر

1  
مجمة  1ىدة العنف األسري بالتوتر واالكتئاب والتحصيل الدراسي لدى األطفالعالقة مشا 111

 1 2117المجمد الثامن، العدد الثالثون،  1الطفولة العربية
اضطرابات األكل لدى طالبات الصف العاشر في المدارس الخاصة بمدينة عمان وعالقتيا  .12

غذائية و بعض العوامل الديموغرافية قيد بصورة الذات والقمق وممارسة الرياضة و عادات األم ال
 1مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس 1النشر

 
 الكتب :
صدر عن 1ترجمة كتاب " مشكالت االطفال والمراهقين واساليب المساعدة فيها "  04

  2111،  الثالثة، الطبعة  1989لبحث العممي فـي الجامعة االردنيـة اعمادة 
 ، (1998)،  كتاب " تدخالت الصحة النفسية  مع اطفال ما قبل المدرسة " ترجمة 12 

 1لمتربية والثقافة والعموم ، دمشق العربية   المنظمة
 1 1992التكيف ورعاية الصحة النفسية ، جامعة القدس المفتوحة ، عمان ،  13 
 1 1993( ، جامعة القدس المفتوحة ، عمان ،  3عمم النفس التطوري ) 14 
 دائرة التربية  االرشاد االسري  واستخداماتو في المدرسة ، االونروا ، اليونسكو ، 15 
 1 1986والتعميم ،  
التربية االجتماعية والوطنية )كتاب المعمم وكراس الطالب ( الصف االول االبتدائي  16 
 1 1991،  المديرية العامة لممناىج وتقنيات التعميم ، وزارة التربية والتعميم ، االردن  
التربية االجتماعية  والوطنية )كراس الطالب ( الصف الثالث االساسي المديرية العامة  17 
 1 1993لممناىج وتقنيات التعميم ، وزارة التربية والتعميم ، االردن ،   

 1، الرياض2114، مكتب التربية العربي لدول الخميج، ورعاية االبناء االسرة  18
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، المكتب ) مشترك( مصطمحات االعاقة  والتربية الخاصة  والتأىيل الدليل الموحد  ل 19
التنفيذي  لمجمس وزراء  الشؤون االجتماعية  بدول مجمس التعاون لدول الخميج العربية 

  1 2111، الطبعة االولى 


