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التخصص

الجامعة

تاريخ التخرج

دكتوراه

علم النفس التربوي

اليرموك

2014

عنوان االطروحة :اثر نمط الهوية النفسية في الميل إلى العنف لدى طلبة جامعة اليرموك
ماجستير

فنون جميلة  /موسيقى

اليرموك

2008

عنوان الرسالة :التعبير الموسيقي الحركي في أغاني العاب األطفال
بكالوريوس
معادلة تدريس برنامج
البكالوريوس

فنون جميلة  /موسيقى
(صحة نفسية)

اليرموك
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي وضمان جودتها

2005

2021

العمل
الفترة الزمنية

الجامعة

الوصف الوظيفي

2014 - 2005

وزارة التربية والتعليم

معلمة

2015 - 2014

جامعة جرش

محاضر متفرغ

2020- 2015

جامعة جرش

أستاذ مساعد

2022 - 2020

جامعة جرش

استاذ مشارك

2021- 2020

مركز حواس  /اربد

استشاري نفسي /تطوعي

العمل اإلداري
الفترة الزمنية

الجامعة

الوصف الوظيفي

2017- 2016

جامعة جرش

التكليف بالعمل مشرفا لمكتب الجودة واالعتماد في كلية العلوم التربوية
باإلضافة للعمل كعضو هيئة تدريس.

2022

عمان  -الرابية

عضو في الجمعية األردنية لعلم النفس

الدورات التدريبية
الفترة الزمنية

الجامعة

الوصف الوظيفي

2010

جامعة اليرموك

الرخصة الدولية الحاسوب ICDL

2014

جامعة جرش

الورشة التدريبية الشاملة ( )20ساعة
كلية العلوم التربوية

2015

جامعة جرش

الورشة التدريبية الشاملة ( )20ساعة
كلية العلوم التربوية

2019

جمهورية مصر

دورة إعداد مدرب نفسي لألطفال ،أكاديمية مانهاتن للتدريب واالستشارات

2020

جمهورية مصر

دورة العالج بالفن ( العالج بالحكي ،باللعب ،السيكودراما ،الرسم،
الموسيقى ،)...المعهد العربي للصحة النفسية.

2021

نقابة االطباء االردنية

شهادة مشاركة بالمحاضرة الطبيةDepression and pain :

2021

االنبار  -العراق

ورشة انشاء االختبار االلكتروني – تطبيق زووم

السنة

العدد

المجلد

اإلنتاج العلمي
مجالت علمية متخصصة ) :) Scientific Journals
المؤلفون
المجلة

عنوان البحث

2009

2

2

المجلة األردنية للفنون  /جامعة
اليرموك  /األردن
ISSN 2076-8958

د .تماره نصير

أغاني األطفال الشعبية الحركية في قرى
محافظة اربد

1

2011

1

4

المجلة األردنية للفنون  /جامعة
اليرموك  /األردن
ISSN 2076-8958

د .تماره نصير

الموسيقى وأثرها في تنمية قدرات األطفال

2

2016

6

11

المجلة الدولية للبحوث االسالمية
واالنسانية المتقدمة جهار /
ماليزيا
Journal of Islamic and
Human Advanced
Research JIHAR
ISSN 5809-2289

د .تماره نصير

مستوى التفكير التأملي لدى طلبة كلية العلوم

3

التربوية

2016

6

26

مجلة كلية التربية  /جامعة
اإلسكندرية
جمهورية مصر العربية

د .تماره نصير

حالة الهوية النفسية السائدة لدى طلبة كلية
العلوم التربوية في جامعة جرش في ضوء
بعض المتغيرات

4

2017

3

28

كلية التربية للبنات  /جامعة بغداد
 /العراق
ISSN 1680-8730
رقم البحث1518 :

د .تماره نصير

مستوى الذكاء الروحي لدى طلبة مساق علم
النفس التربوي في جامعة جرش في ضوء
بعض المتغيرات

5

2019

113

مجلة دراسات عربية في التربية
وعلم النفس -جمهورية مصر
العربية – بنها – اتريب
ISSN 2090-7605

د .تماره نصير

االحتراق النفسي لدى المعلمين الذين يدرسون
الطلبة السوريين في المدارس األردنية في
محافظة إربد من وجهة نظر المعلمين أنفسهم

6

مجلة جرش للبحوث والدراسات
 /جامعة جرش  /األردن
ISSN 1814-2672

د .تماره نصير
د .وليد الشدوح

اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة النفسية لدى

7

2019

مقبول
للنشر

طلبة المرحلة األساسية لمدارس الالجئين
السوريين في األردن من وجهه نظر الطلبة
أنفسهم في ضوء بعض المتغيرات

2019

24

3

2019

24

3

2019

2

6

2021

3

المجلة العربية للعلوم ونشر
االبحاث  -المركز القومي
للبحوث -غزة – فلسطين
ISSN5780-2518
مجلة دراسات  -العلوم اإلنسانية
واالجتماعية – الجامعة األردنية
رقم البحث101038 :
ISSN 1026-3721
Q3 Scopus
المجلة الدولية للدراسات التربوية
والنفسية – األردن
ISSN-2520-4149
EBSCO
دار االطروحة للنشر العلمي –
بغداد
ISSN2518-0606
Impact factor ISI 1.273

2021

1

14

دار االطروحة للنشر العلمي –
بغداد
ISSN2518-0606
Impact factor ISI 1.273

د .تماره نصير

فاعلية القصة في تعديل سلوك طفل ما قبل
المدرسة

8

د .تماره نصير
د .وليد الشدوح

مستوى النمو االجتماعي لدى أطفال مرحلة
الطفولة المبكرة في رياض األطفال ودور
الرعاية في محافظة اربد في ضوء بعض
المتغيرات

9

د .تماره نصير

فاعلية استخدام العالج بالرسم في التخفيف من
الضغط النفسي لدى عينة من طالبات المدارس
الثانوية في لواء بني كنانة

10

د .تماره نصير
د .زيد الكوري

فاعلية برنامج ارشاد جمعي معرفي سلوكي
في خفض اضطرابات الوسواس القهري لدي
عينة من كبار السن في ضوء جائحة كورونا
وعالقتها بالصحة النفسية

11

د .تماره نصير
د .زيد الكوري

فاعلية برنامج تدريبي مستند على النظرية
المعرفية السلوكية في خفض الضغوط النفسية
لدى االطفال في ضوء جائحة كورونا
وعالقتها بالصحة النفسية

12

13

14

15

16

Effectiveness of an educational
 تماره نصير.د
program based on the collective
 زيد الكوري.د
games in treating the high
 خالد حمادين.د
selfishness behavior among the  انتصار الظرابعة.د
kindergarten children

international Journal of
Early Childhood Special
Education
DOI: 10.9756/INTJECSE/V14I1.221084
Q3 Scopus

14

1

2021

Quality Assurance in Online
Graduate Programs

Harun Parpucu
Zaid Alkouri
Khaled M
Hamadin
Tamara M
Nsair
Sultan Alkouri

Journal of Positive
Psychology and
Wellbeing
ISSN 2587-0130
Q2 Scopus

2021

The Role of Academic Leaders at
Jerash University in Crises
Management: "Virus Corona as a
Model

Mohammed
Al-Magableh
Khaled M
Hamadin
Zaid A Alkouri
Tamara M
Nsair

Journal of Positive
Psychology and
Wellbeing
ISSN 2587-0130
Q2 Scopus

2021

“Psychological Alienation among
College Students”

Tamara M
Nsair

Journal of Positive
School Psychology
ISSN 2717-7564
Q2 Scopus

2022

Zaid A Alkouri

مؤتمرات علمية محكمة
السنة
Year
2009

المنظمون
Organizers
كلية الفنون الجميلة جامعة
اليرموك
كلية العلوم والتربية
جامعة جرش

المؤتمر
Conference
الندوة العلمية بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم
المؤتمر العلمي الثامن

د .تماره نصير

2017

جامعة فيالدلفيا

ملتقى اإلرشاد األول

د .تماره نصير

2015

المؤلفون
Authors
د .تماره نصير

عنوان البحث
Article Title
التربية الموسيقية في األردن
دور التعليم الجامعي في تحقيق
التنمية المستدامة من وجهة نظر
الطلبة
قضايا المخدرات في الجامعات
األردنية وسبل معالجتها

No.
1
2

3

مناقشة رسائل الماجستير
السنة
Year
2019

الجامعة
University
جامعة جرش

المشرف الرئيسي
Main Supervisor
د .يوسف احمد الجرايدة

اسم الطالب
Student Name
آيات احمد عبد اللطيف
غطاشة

عنوان الرسالة
Thesis Title
درجة اكتساب مهارات الكيمياء المخبرية لدى طلبة
كلية العلوم في جامعة جرش وتأثرها بالنوع
االجتماعي والتخصص

2019

جامعة جرش

د .تماره محمود نصير

ايمان ابراهيم محمود
احمد

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية
بمحافظة جرش لتقييم اداء المعلمين وعالقته
بتطوير ادائهم الوظيفي من وجهة نظرهم

2

2019

جامعة جرش

د .تماره محمود نصير

محمد خالد عبد القادر
عمر

درجة اعضاء هيئة التدريس للحرية االكاديمية في
الجامعات الخاصة االردنية في اقليم الشمال من
وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية

3

2020

جامعة جرش

أ.د كامل العتوم

بادية سليمان البلخي

درجة توظيف معلمي الدراسات االجتماعية
للمرحلة االساسية في لواء عين الباشا
الستراتيجيات التقويم الحديثة من وجهة نظرهم

4

No.
1

الفترة الزمنية

عضويات اللجان والمجالس

2015 -2014

لجنة الجودة  ،لجنة الرحالت

2016 -2015

لجنة المعارض والوسائل التعليمية

2017- 2016

لجنة الجودة ،لجنة معادلة المواد ،لجنة اإلرشاد التربوي واألكاديمي

2018 - 2017

لجنة معادلة المواد ،لجنة المعارض والوسائل التعليمية

2019 - 2014

تحكيم األبحاث العلمية لطلبة التربية العملية الميدانية

2015 -2014

لجنة معايير ضمان الجودة  :المعيار الرابع اإليفاد العلمي

2017- 2016

لجنة معايير ضمان الجودة  :المعيار السابع خدمة المجتمع والعالقات الخارجية

2018- 2017

لجنة معايير ضمان الجودة  :المعيار السادس الخدمات الطالبية

2019- 2018

لجنة معايير ضمان الجودة  :المعيار السادس الخدمات الطالبية
لجنة معادلة المواد ،لجنة المعارض والوسائل التعليمية
لجنة الجودة ،لجنة معادلة المواد

2020-2019

استحداث تخصص بكالوريوس :االرشاد النفسي  ،علم النفس العام  ،التربية الخاصة (سمع ونطق).
لجنة معادلة المواد ،لجنة المعارض والوسائل التعليمية.

2020- 2020

لجنة معايير ضمان الجودة :خدمة المجتمع والعالقات الخارجية
لجنة معادلة المواد ،لجنة المعارض والوسائل التعليمية.
لجنة معايير ضمان الجودة :خدمة المجتمع والعالقات الخارجية
استحداث تخصص بكالوريوس :الموهبة واالبداع

2022 - 2021-2020

استحداث تخصص بكالوريوس :علم النفس العام
لجنة معادلة المواد ،لجنة المعارض والوسائل التعليمية.
لجنة معايير ضمان الجودة :خدمة المجتمع والعالقات الخارجية

الفترة الزمنية

استحداث تخصص ماجستير :االرشاد النفسي
خدمات المجتمع المحلي

2018-2017

تقديم وسائل تعليمية لمدرسة و روضة أكاديمية الجسور  /الحصن  /اربد

2019 -2021

تقديم خدمات الدعم النفسي لألطفال في مركز حواس للسمع والنطق
( عمل تطوعي لخدمة المجتمع المحلي)

2022-2020

ا عطاء محاضرات توعوية للمجتمع المحلي في ظل جائحة كورونا من خالل منصة زووم

