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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 نسرين نبيل روحي عطيه االســـــــم 
  3/7/1989عمان/بيادر وادي السير    تاريخ ومكان الميالد 

 االداب الكلية 

 العمل االجتماعي القسم 

 ju.edu.jo@n.atieh االيميل 
attiehnesreen1989@gmail.com 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ تقدير الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 8/2/2022 امتياز الجامعة األردنية الفلسفة في علم اجتماع الدكتوراه  
 17/6/2014 امتياز الجامعة األردنية العمل االجتماعي الماجستير  
 13/6/2011 جيد جدا الجامعة االردنية العمل االجتماعي الباكالوريوس 
 

ان: درلألفراد  االجتماعيأثر جائحة كورونا على السلوك اطروحة الدكتوراه:   لوجيَّةاسة سوسيوفي محافظة العاصمة َعمَّ

 ي.سر افق األبالتو  وعالقته الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة بنظام المناوبات في القطاع الطبيرسالة الماجستير:     
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 الفلسفة في علم االجتماع التخصص العام 
 علم االجتماع التخصص الدقيق 

 السلوك االجتماعي/االسرة/العمل االجتماعي/ العمل االجتماعي الطبي مـجاالت االهتمام 
 الشباب /مناهج البحث/والطفولة

 

mailto:n.atieh@ju.edu.jo
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  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ عنوانهاجهة العمل و  الوظيفة 
 2020-2021 الجامعة األردنية متفرغ غيرمحاضر  
 2019-2018 مدرسة المدار الدولية معلمة 

 2018 -2015 مدرسة عالم التعليم معلمة 

 2015-2014 مركز الحسين للسرطان اخصائية اجتماعية 

 
 

  األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
 

 
 

 نوان البحث والناشر والتاريخ ع اسم الباحث )الباحثين( 
 The Impact of Using Internet on the Behavior of the Students نسرين نبيل روحي عطيه 

enrolled at the University of Jordan 

 نتظار القبولا -امعة ال البيتج-مجلة المنارة

 
 باحث رئيسي: نسرين عطيه 

 باحث مشارك: هيا الطراونة
Choosing the ideal husband from the university girl's 

point of view: A field study on a sample of undergraduate 

female students at the University of Jordan 

 القبول مت -المجلة االردنية للعلوم التطبيقية

 نسرين نبيل روحي عطيه 
مجلة  -علم نفس  رسةمد جلةم -معوقات عمل المرأة في المجتمع األردني

 2022 -علم نفس المدرسة اإليجابي

 نسرين نبيل روحي عطيه 
 -اتجاهات الطالب في الجامعات األردنية نحو التعليم عن بعد خالل جائحة فيروس

 2020-ة التربية والممارسةمجل-كورونا
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 ات عمل:ورش

حاب . جلسة نقاشية لتقييم المخاطر المتعلقة بحماية الطفل بالتعاون مع قسم البرامج والشركاء واص
 21/12/2022 -نماعفندق ديز ان -قرى االطفال -المصلحة

مهارات الممارسة المهنية لألخصائي االجتماعي مع ضحايا الحرب والتعذيب واآلثار النفسية • 
يب واالجتماعية لصدمات الحرب والتعذيب لألفراد والعائالت "من خالل مركز مينيسوتا لضحايا التعذ

CVT - 2021 
من خالل مركز مينيسوتا ، تعذيبمهارات الممارسة المهنية لألخصائي االجتماعي مع ضحايا ال• 

 2021 -ساعات تدريبية  3، بواقع  CVTلضحايا التعذيب 
 -لو(ورشة عمل تنمية األطفال واالحتياجات االجتماعية )التسلسل الهرمي لالحتياجات البشرية لماس• 

 جدة.-2016
 عضوية اللجان:

 الجامعة االردنية–كلية االداب  –اللجنة االجتماعية  -

  الدورات التدريبية

 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 

 التاريخ

 17/1/2023 لجامعة االردنيةا -الجودة مركز اعتماد وضمان – لمتمركز حول الطلبةالتعليم ا 

 -دةالجو مانركز اعتماد وضم -الذكاء االنفعالي واثره بالتعامل مع الطلبة والعملية التعليمية 

 الجامعة االردنية

12/1/2023 

/13/12 لجامعة االردنيةا -الجودة مركز اعتماد وضمان -مهارات التفكير الناقد 

2022 

ة ة المهنممارسدورة استخدام طرق التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعلم في التدريس والتعلم ل 

 االردنية الجامعة–مركز االستشارات والتدريب  -االكاديمية

2022 

اذ سسة انقؤم -يةورشة عمل تدريبية حول حماية الطفل وإدارة الحالة واالسعافات األولية النفس 

 الطفل

2021 

 2018 منظمة تعليم بال حدود  -الرخصة الدولية للتدريس 

 2014 لسرطانلمركز الحين  -تقديم دورات خدمات نفسية واجتماعية ممتازة 

 BDCركز تتطوير االعمال م - إدارة األداء والتدريب في المجال: برنامج مهارات: 

 . بناء الفريق1

 . مهارات االتصال2

 القيات العمل. أخ3

 الوقت. إدارة 5

 . كتابة السيرة الذاتية والمقابلة6

 . التفكير النقدي9

 . حل المشاكل واتخاذ القرارات10

2011 
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  التدريسيةاألنشطة 
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 قام بتدريسها
 البكالوريوس

  1تدريب ميداني  
  2تدريب ميداني  
  3تدريب ميداني  
  مدخل الى العمل االجتماعي  
  مناهج البحث في العمل االجتماعي 
  متطلب جامعة: الثقافة الوطنية 
  مشكالت مجتمع محلي 

  االجتماعي مع الشبابالعمل  

  العمل االجتماعي الطبي 

 
 تالمهارات والمؤهال -اللغات 

 اللغة العربية )اللغة األم( واإلنجليزية )جيد جًدا(.• 
 بين األشخاص. الممتازالتواصل • 

 . القدرة على إدارة وبناء عالقات فردية ومؤسسية.
 ".حل المشكالت "القدرة على تحديد المشكالت وحلها• 
 إدارة الوقت.•
 القدرة على العمل تحت الضغط.•

 .القدرة على استخدام التكنولوجيا والتعليم عن بعد• 
 روح العمل الجماعي • 


