Curriculum Vitae/السيرة الذاتية
Personal Information:

:البيانات الشخصية

Name : Tamara Hamza alamad

 تما ار حمزة أسعد العمد: االسم

Date of Birth : 20/10/1977

0711/02/02 :تاريخ الميالد

Place of Birth: Kingdom of Saudi
Arabia
Rank: Associate Professor
Faculty / Dept: Educational Sciences /
Graduate Studies
Mobile (optional) : 0799126212

 المملكة العربية السعودية:مكان الميالد
 أستاذ مشارك:األكاديمية
الرتبة
ّ
 الدراسات العليا/ العلوم التربوية: القسم األكاديمي/الكلية
ّ
2177009000 :هاتف

E-mail : tamaraalamad81@gmail.com

Education:
University: Jerash University
Major : Bachelor of Business
Administration
Minor : Business Administration
Year : 2000

University: Al - Bayt University
Major : Master of Educational
Administration
Minor : Educational Administration
Year : 2007

University: Yarmouk University
Major : PhD in Educational
Administration
Minor : Educational Administration
Year : 2012

:المؤهالت التعليمية
 جامعة جرش:اسم الجامعة
 بكالوريوس إدارة أعمال:التخصص العام
 إدارة أعمال:التخصص الدقيق
0222 :سنة التخرج
 جامعة آل البيت:اسم الجامعة
 ماجستير في اإلدارة التربوية:التخصص العام
 اإلدارة التربوية:التخصص الدقيق
0221 :سنة التخرج

 جامعة اليرموك:اسم الجامعة
 دكتوراة في اإلدارة التربوية:التخصص العام
 اإلدارة التربوية:التخصص الدقيق
0200 :سنة التخرج

:الدورات العلمية

Training Session:
Name of Session: Tofel Certificate

Tofel Certificate :اسم الدورة

Session Place: Al - Bayt University

 جامعة آل البيت:مكان الدورة
0200 :مدة الدورة

Session Period:

Name of Session: Computer Skills and Use
Session Place: Al - Bayt University
Session Period: One month

Name of Session: Communication
Skills. Course of Measuring the
Outputs of Education
Session Place: University of Applied
Sciences
Session Period: 22/9/2012-2/10/2012

Name of Session: Quality in Education
Session Place: University of Applied
Sciences
Session Period: 22/9/2012-2/10/2012

Name of Session: Handle Safe
Behavior
Session Place: University of Applied
Sciences
Session Period: 22/9/2012-2/10/2012

Name of Session: Participation in the
faculty development program
Session Place: University of Applied
Sciences
Session Period: 1/10/2013-3/10/2013

 مهارات الحاسوب واستخدامه:اسم الدورة
 جامعة آل البيت:مكان الدورة
 شهر:مدة الدورة

 مهارات االتصال دورة قياس مخرجات التعليم:اسم الدورة
 جامعة العلوم التطبيقية:مكان الدورة
0200/02/0- 0200/7/00  في الفترة:مدة الدورة
 الجودة في التعليم:اسم الدورة
 جامعة العلوم التطبيقية:مكان الدورة
0200/02/0- 0200/7/00  في الفترة:مدة الدورة

 التعامل اآلمن مع السلوك:اسم الدورة
 جامعة العلوم التطبيقية:مكان الدورة
0200/02/0- 0200/7/00  في الفترة:مدة الدورة
 مشاركة في برنامج تطوير أعضاء هيئة:اسم الدورة

التدريس

 جامعة العلوم التطبيقية:مكان الدورة
0202/02/2-0202/02/0  في الفترة:مدة الدورة

Experience:
 Head of Curriculum and Teaching
Department/ Classroom Teacher at
the Faculty of Educational Sciences
/ Jerash University from 25/3/2019
until now.
 Associate Professor in the Faculty
of Educational Sciences / University
of Jerash from 2020 Chapter II
until now.
 Member of the Comprehensive
Exam Committee for the Master of
Educational Administration in the
Faculty of Educational Sciences /
University of Jerash.
 Member of the Scientific Research
Council at the University of Jerash
from 21/8/2019 until now.
 Part-time Lecturer, Jerash
University, 2016, Chapter One.
 Full-time lecturer, Applied Science
University from 2013 to 2016.
 Part-time lecturer, Al-Balqa
Applied University, Zarqa Branch,
2011 to 2012.

Skills:

 Communicate with students and
interact with their issues.
 Teamwork.
 Carrying pressure and
workloads.

:الخبرات العملية
 معلم صف في كلية/ رئيس قسم المناهج والتدريس
 جامعة جرش اعتبا ارً من تاريخ/العلوم التربوية
. وحتى اآلن0207/2/02

 جامعة جرش من/ أستاذ مشارك في كلية العلوم التربوية
. الفصل الثاني وحتى اآلن0202

 عضو لجنة امتحان الشامل لماجستير اإلدارة التربوية
. جامعة جرش/في كلية العلوم التربوية

 عضو في مجلس البحث العلمي في جامعة جرش من
. وحتى اآلن0207/8/00

 الفصل0209  جامعة جرش من، محاضر غير متفرغ
.االول

0202  جامعة العلوم التطبيقية من، محاضر متفرغ
.0209 وحتى

 فرع، جامعة البلقاء التطبيقية، محاضر غير متفرغ
.0200  وحتى0200،الزرقاء

:المهارات

. التواصل مع الطالب والتفاعل مع قضاياهم
. العمل بروح الفريق

. تحمل ضغط وأعباء العمل

العلمية – مقاالت منشورة:
المنشورات
ّ
التصنيف
Index

السنة
Year
0202

Publication / Articles:

العدد
Volume

المجلة
Journal

المؤلفون
Authors

عنوان البحث
Article Title

العدد ( )091الجزء ()2

مجلة التربية – جامعة األزهر

د .تمارة حمزة

اثر استثمار راس المال البشري في تحقيق

المجلد ( ،)07العدد(،)0

المجلة األردنية للعلوم التطبيقة

د .تمارة حمزة

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو اعتماد

ص ص 008 – 027

"سلسلة العلوم اإلنسانية".

العمد

اختبار القدرات كمتطلب للقبول في الجامعات

مجلة جرش للبحوث والدراسات

د .تمارة حمزة

واقع األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية

د .أحمد محمد

أعضاء هيئة التدريس فيهما

د .منال عنبتاوي

Influence of Social Capital on the
Experience of Married Syrian
Women Refuges in Al-Mafraq
Governorate
مصادر التوتر النفسي لدى مديري المدارس

ISSN
1110323X
Ulrich's

0201

Ebsco

0208

تم الحصول على قبول

Scopus

2019

Vol. 62. Issue 2.
PP. 640 – 652

Journal International
Social work. UK.

-

0207

تم الحصول على قبول

الشاعر ،مجلة فصلية محكمة.

د .تمارة حمزة

Arcif

0208

المجلة العربية لجودة

فندق الماريوت – عمان

د .تمارة حمزة

نموذج التقييم الذاتي إعداد المعلمين قبل

العمد

الخدمة في مؤسسات التعليم العالي

ISI

0207

المجلة اإللكترونية الشاملة

د .تمارة حمزة

المسؤولية المجتمعية للقادة األكاديميين

متعددة المعرفة لنشر األبحاث

العمد

بالجامعة األردنية التحديات والصعوبات

مجلة "دراسات" – عدد العلوم

د .منال عنبتاوي

Impact of Syrian Refugees Crisis
on Al-Mafraq Hosting
Community: Lessons for
Intervention with Social Work
Profession

ص ص 822–172

للنشر 0208/00/00

العمد

جامعة العلوم التطبيقية

العمد
ربيع

د .تمارة حمزة
العمد

للنشر 0207/2/08

تونس

العمد

التفكير االبداعي لدى طلبة المرحلة الجامعية

No.

1

2

األردنية

في جامعتي جرش واليرموك من وجهة نظر

الثانوية الحكومية في محافظة جرش كما يراها

3

4

5

المديرون
التعليم
العدد ()08

العلمية والتربوية

2020

اإلنسانية واالجتماعية -
الجامعة األردنية

د .تمارة حمزة

العمد

األطروحات والرسائل التي شارك في مناقشتها:
Theses and messages that participated in the discussion:
.0

"دور مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواءي الطيبة
والوسطية في بناء مجتمع المعرفة من وجهة نظر المعلمين"

للطالبة دينا علي مصطفى العالونة ،إشراف د.تما ار العمد،

بتاريخ  .0208/1/08جامعة جرش.
.0

"األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة جرش وعالقتها باالنتماء الوظيفي لدى المعلمين من
وجهة نظرهم" للطالب محمد عوني عتوم ،إشراف د .أحمد

ربيع ،بتاريخ  .0208/2/02جامعة جرش.

"The Role of Directors of Government Secondary Schools
in Al-Taybeh and Al-Mustasiyya Universities in Building
"the Knowledge Society from the Teacher's Point of View
for the student Dina Ali Mustafa Al-Olawneh, Tamara
Al-Amed, on 18/4/2018. University of Jerash.
"Leadership Patterns in the Principals of Secondary
Schools in Jerash Governorate and Their Relation to
Teachers' Functional Commitment from Their
Perspective" for the student Mohammed Awni Atoum,
Ahmed Rabea, on 15/5/2018. University of Jerash.

6

7

8

"The technical and administrative problems faced by
high school principals in the northern Jordan Valley
region from their point of view" for the student student
Amna Khalil Abdullah Ghanem, Mohammed Eid
Dirani, on 4/6/2018. University of Jerash.

"المشكالت الفنية واإلدارية التي يواجهها مديري المدارس

الثانوية في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظرهم" للطالبة

.2

، محمد عيد ديراني.د. إشراف أ،آمنة خليل عبد اهلل غانم

. جامعة جرش.0208/9/1 بتاريخ

"The role of the educational administration in the
development of the community from the point of view
of workers in the Directorate of Education Jerash" for
the student Siham Ayman Zahir Al-Qar'an, supervised
by Dr. Ahmed Mohammed Rabie, on 9/1/2019.
University of Jerash.
"The role of school administration in government high
schools in Ajloun governorate in forming awareness
among students about the seriousness of extremist
thought and violence in its forms from the point of view
of teachers" for the student Al-Montaseer Be-Allah
Abdulsalam Maarouf Al-Fatimat, Ahmed Mohamed
Rabea, on 9/1/2019. University of Jerash.
"Obstacles to Organizing Sports Activity in Public
Schools in Jerash Governorate from the Point of View
of School Principals" for the student Mohammed Najih
Al-Zeidana, Prof. Juma al-Kubaisi, on 29/4/2019.
University of Jerash.

"دور اإلدارة التربوية في تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر

"The reality of the application of electronic
administration in Jerash from the point of view of the
teachers" for the student Mujahid Ahmed Mohammed
Thamer, supervision of a. Prof. Juma al-Kubaisi, on
30/4/2019. University of Jerash.
"The Administrative Role of Directors of Secondary
Government Schools in Al-Mafraq Governorate in
Sponsoring the Programs of Talented Students from the
Teachers' Perspective" for the student Sabreen Fares
Ahmad Al-Zayyud, Supervised by Prof. Juma AlKubaisi, on 30/4/2019. University of Jerash.
"The Degree of the Practice of Innovative Leadership
and its Relationship with Creativity in Performance
Among Secondary School Principals in Jerash from the
Teachers' Point of View" for the student Wafa Hussein
Makableh, supervision d. Tamara the mayors, on
11/6/2019. Jerash University.
"Human Relations with the Principals of Government
Secondary Schools in Jerash Governorate and Their
Role in Enhancing the Functional Performance of
Teachers from their Perspective" for the student Malik
Adel Ramadneh supervision of Dr. Maan Ayasrah, on
4/8/2019. Jerash University.
"The degree of delegation of principals of public schools
in Amman Governorate their powers to teachers and
their relationship to the preparation of future leaders"
for the student and the presence of a limited number of
supervising Dr. Maan Ayasrah, on 6/8/2019. Jerash
University.

"واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية بمحافظة جرش من وجهة نظر

.1

العاملين في مديرية تربية جرش" للطالبة سهام أيمن ظاهر

.0207/0/7  بتاريخ،أحمد محمد ربيع. إشراف د،القرعان

.جامعة جرش

"دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة

عجلون في تشكيل الوعي لدى الطلبة حول خطورة الفكر

.2

المتطرف والعنف باشكاله من وجهة نظر المعلمين" للطالب

 أحمد. إشراف د،المنتصر باهلل عبد السالم معروف الفطيمات

. جامعة جرش.0207/0/7  بتاريخ،محمد ربيع

"معوقات تنظيم النشاط الرياضي في المدارس الحكومية

بمحافظة جرش من وجهة نظر مديري المدارس" للطالب محمد

.9

 بتاريخ، جمعه الكبيسي. د. إشراف أ،ناجح الزيادنة

. جامعة جرش.0207/1/07

 جمعه. د. إشراف أ،المعلمين" للطالب مجاهد أحمد محمد ثامر

.1

. جامعة جرش.0207/1/22  بتاريخ،الكبيسي
"الدور اإلداري لمديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظة

المفرق في رعاية برامج الطلبة الموهوبين من وجهة نظر

.8

 إشراف،المعلمين" للطالبة صابرين فارس أحمد الزيود

. جامعة جرش.0207/1/22  بتاريخ،جمعه الكبيسي.د.أ
"درجة ممارسة القيادة االبتكارية وعالقتها باالبداع في االداء
لدى مديرات المدارس الثانوية في محافظة جرش من وجهة

.7

 تما ار. إشراف د،نظر المعلمات" للطالبة وفاء حسين مقابله
. جامعة جرش.0207/9/00  بتاريخ،العمد
"العالقات االنسانية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية

.02

بمحافظة جرش ودورها في تعزيز االداء الوظيفي للمعلمين من

معن.وجهة نظرهم" للطالب مالك عادل رماضنة إشراف د

. جامعة جرش.0207/8/1  بتاريخ،عياصرة

"درجة تفويض مديري المدارس الحكومية بمحافظة عمان

صالحياتهم للمعلمين وعالقتها بإعداد قادة المستقبل" للطالبة

.0207/8/9  بتاريخ،معن عياصرة.وجود محد نوافلة إشراف د

.جامعة جرش

.00

"The Role of Participatory Leadership among
Headmasters of Government Schools in Improving
the Level of Academic Achievement for the First
Grades in Jerash Governorate" for the student
Sawsan Musa Hasinat, Supervision Prof. Ahmed
Mohamed Rabie, on 2/9/2019. Jerash University.
"The level of job performance of the headmasters
of public schools in Ain al-Basha brigade from the
point of view of teachers." for the student Omar
Darwish Abu Hadhal, Prof. Ahmed Mohamed
Rabie, on 2/9/2019. Jerash University.
"The degree of transparency practice in taking
administrative decisions and their obstacles to the
directors of government secondary schools in the
Jerash Education Directorate from their point of
view," by the student Razan Younis Ahmed
Shaaban. Dr. supervision for Ayasrah, on
11/24/2019
"The degree of practice of heads of academic
departments at the University of Jerash for
servant leadership and its relationship to the job
satisfaction of faculty members." The student
Najoud Shams Al-Din Hamadenah. Dr.
supervision for Al-Ayasrah on 12/17/2019
"The role of kindergarten principals in developing
the career performance of female teachers in
Jerash Governorate from their point of view." For
the student Najla Amin Taha. Supervised by Dr.
Tamara Al-Amad on 12/22/2019
"The role of kindergarten principals in developing
the career performance of female teachers in
Jerash Governorate from their point of view." The
student has a good call to Afif. Supervised by of
Dr. Tamara Al-Amad on 5/1/2020
"The role of information technology in improving
educational services in secondary schools in the
university district directorate from the teacher’s
point of view." The student Nabila Hussein
Freihat. Supervision of Prof. Ahmed Rabie on
January 26, 2020
"The problems facing educational counselors in
public schools in the northern Jordan Valley, in
their view." The student Jabr Ali Al-Kayed
Supervision of Dr. Maan Alayasrah on 27/1/2020
"The Role of Creativity Among the Principals of
Al-Hatoumiya Schools in the Ain Al-Basha
District and its Relationship to their
Administrative Performance from the Teachers'
Point of View". Student Mai Abu Fares.
Supervision of Prof. Ahmed Rabie on 13/4/2020
"The Role of Community Centers Administration
in Developing Students' Skills in North District
Schools Inside the Green Line: Problems and
Proposed Solutions". PhD thesis for Student Alaa
Al-Hib Supervision of Prof. Khalifa Abu Ashour
on 07/29/2020.

"دور القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الحكومية في تحسين

مستوى التحصيل الدراسي للصفوف االولى في محافظة جرش من

.00

 أحمد. د. إشراف أ،وجهة نظرهم" للطالبة سوسن موسى حسينات

. جامعة جرش.0207/7/0  بتاريخ،محمد ربيع

"مستوى االداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في لواء عين

،الباشا من وجهة نظر المعلمين" للطالب عمر درويش ابو هذال

.02

. جامعة جرش.0207/7/0  بتاريخ، أحمد محمد ربيع. د.إشراف أ
"درجة ممارسة الشفافية في أتخاذ الق اررات اإلدارية ومعوقاتها لدى

مديري المدارس الثانوية الحكومية في مديرية تربية جرش من وجهة

.01

، معن العياصرة. إشراف د.نظرهم" للطالبة رزان يونس أحمد شعبان

.0207/00/01 بتاريخ

"درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة جرش للقيادة

.02

 للطالبة."الخادمة وعالقتها بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

معن العياصرة بتاريخ. إشراف د.نجود شمس الدين حمادنه

0207/00/01

"دور مديرات رياض األطفال في تطوير األداء الوظيفي للمعلمات في

.09

 إشراف. للطالبة نجال امين الطه."محافظة جرش من وجهة نظرهن

0207/00/00 تما ار العمد بتاريخ.د

"دور مديرات رياض األطفال في تطوير األداء الوظيفي للمعلمات في

.01

 إشراف. للطالبة نداء حسن العفيف."محافظة جرش من وجهة نظرهن

0202/0/2  تما ار العمد بتاريخ.د

"دور تكنولوجيا المعلومات في تجويد الخدمات التعليمية في المدارس

.08

 للطالبة نبيلة."الثانوية بمديرية لواء الجامعة من وجهة نظر المعلمين

0202/0/09 د أحمد ربيع بتاريخ. إشراف أ.حسين فريحات

"المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في

.07

 للطالب جبر علي الكايد."لواء األغوار الشمالية من وجهة نظرهم
0202/0/01  معن العياصرة بتاريخ.إشراف د

"دور اإلبداع لدى مديري المدارس الحطومية في لواء عين الباشا

.02

 للطالبة مي أبو."وعالقته بأدائهم اإلدتري من وجهة نظر المعلمين

0202/1/02  أحمد ربيع بتاريخ. د. إشراف أ.فارس

"دور إدارة المراكز الجماهيرية في تنمية مهارات الطلبة في مدارس

." المشكالت والحلول المقترحة:لواء الشمال داخل الخط األخضر
 خليفه أبو عاشور. د.أطروحة دكتوراة للطالب عالء الهيب بإشراف أ
.0202/1/07 بتاريخ

.00

"Application of the Scientific Method in Writing
Master's Theses at the University of Jerash and its
Relationship to Developing Students' Scientific Lvel
from the Point of View of its Faculty Members" by
Dujana Muhammad Al-Bardan. Supervision Tamara
Al-Amad.
“The Role of the King Abdullah II Award for Physical
Fitness in the Development of Leadership Creativity for
Secondary and Basic Public School Students in the Deir
Alla District from the Viewpoint of Their Teachers” by
Student Ayman Muhammad Al-Arsan. Supervision
Tamara Al-Amad.
The degree of contribution of school principals within
the Green Line in building supportive learning spaces
and their relationship to the teaching performance of
teachers: a suggested model. PhD thesis by Student
Sawsan Al-Qara Supervision of Prof. Ali Gibran on
8/19/2020
The Role of School Principals in the Triangle Area
within the Green Line in the Professional Development
of Workers and its Relationship to Improving the
Educational Process: Means of Development. PhD
thesis Student Wafa Iraqi Supervision of Prof.
Mohamed Ashour on 7/9/2020
"Factors Affecting Jordanian Women Assuming
Academic Leadership Positions in Jordanian
Universities from their Point of View". Student Lara
Sharaya. Supervision of Prof. Ayed Al Khawaldeh on
8/17/2020
The non-teaching difficulties facing teachers of private
schools in Jerash governorate from their point of
view." For the student Wafa Hani Al-Shalabi under the
supervision of Dr. Tamara Al-Amd on 12/8/2020.
The role of the school administration in achieving job
satisfaction among teachers of the first three grades in
the schools of the Education Directorate in Jerash
Governorate from their point of view. Student Iman
Ibrahim Muhammad Ali Harahsheh under the
supervision of Dr. Tamara Al-Amad on 12/13/2020.
"The degree of effectiveness of Excellence Management
among government secondary school principals in the
Irbid District from the teachers' point of view."
Student Maysoon Mahmoud Khalifa departure under
the supervision of a. Prof. Ahmed Rabie on 12/17/2020.
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Dr. Tamara Al-Amd on 12/27/2020.
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educational training supervisors in the northern region
in the Jordanian Ministry of Education." Student,
Sawsan Ali Jamil Abu Arqoub, under the supervision
of Dr. Tamara Al-Amad on 12/27/2020.
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Publication / Conferences:
 10th Annual Conference of the Arab
Organization for Quality Assurance in
Education entitled "Quality and
Accreditation in Education / Ministry
of Education of Jordan / Marriott Hotel
/ Amman, 2-3 December 2018.
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