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 السيرة الذاتية
 
 

 :البيانات الشخصية
 حمزة أسعد العمد هتمار    االسم : 

 02/02/0711   :تاريخ الميالد
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 2177009000     هاتف:

E-mail: tamaraalamad81@gmail.com 
 
 

 :المؤهالت التعليمية
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 بكالوريوس إدارة أعمال                       التخصص العام:
 إدارة أعمال                     التخصص الدقيق:

 0222                          التخرج:سنة 

 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:
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 مهارات الحاسوب واستخدامه اسم الدورة:
 آل البيتمكان الدورة: جامعة 

 شهرمدة الدورة: 
 اسم الدورة: مهارات االتصال دورة قياس مخرجات التعليم

 مكان الدورة: جامعة العلوم التطبيقية
 0/02/0200- 00/7/0200مدة الدورة: في الفترة 

 الجودة في التعليم اسم الدورة:
 مكان الدورة: جامعة العلوم التطبيقية

 0/02/0200- 00/7/0200مدة الدورة: في الفترة 
 اسم الدورة: التعامل اآلمن مع السلوك

 الدورة: جامعة العلوم التطبيقيةمكان 
 0/02/0200- 00/7/0200مدة الدورة: في الفترة 

 اسم الدورة: مشاركة في برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس
 جامعة العلوم التطبيقيةمكان الدورة: 

 2/02/0202-0/02/0202مدة الدورة: في الفترة 
 

 

 :العملية الخبرات
  اآلن. حتىو  4/7/0200اعتبارًا من تاريخ  كلية العلوم التربوية/ جامعة جرشالدراسات العليا/ رئيس 

 اعتبارًا من تاريخ  في كلية العلوم التربوية/ جامعة جرش / معلم صفرئيس قسم المناهج والتدريس
 .4/7/0200 حتى 02/2/0207

  الفصل الثاني وحتى اآلن. 0202 في كلية العلوم التربوية/ جامعة جرش من مشاركأستاذ 

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

  00/8/0202حتى  00/8/0207عضو في مجلس البحث العلمي في جامعة جرش من. 

  الفصل االول.  0209محاضر غير متفرغ، جامعة جرش من 

  0209وحتى  0202محاضر متفرغ، جامعة العلوم التطبيقية من. 

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

 :تالمهارا

 والتفاعل مع قضاياهم. ةبلالتواصل مع الط 
 العمل بروح الفريق. 
  العملتحمل ضغط وأعباء. 
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 :مقاالت منشورة –المنشورات العلمّية 
No. التصنيف السنة العدد المجلة المؤلفون  عنوان البحث 

1 

 في البشري المال راس استثمار اثر
 طلبة لدى االبداعي التفكير تحقيق

 الجامعية المرحلة

 – التربية مجلة العمد حمزة تمارة. د
 األزهر جامعة

( 461) العدد

 ص( 3) الجزء

 333–393 ص

0202 ISSN 

1110-323X 
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 نحو التدريس هيئة أعضاء اتجاهات
 يف للقبول كمتطلب القدرات اختبار اعتماد

 األردنية الجامعات

 األردنية المجلة العمد حمزة تمارة. د
 التطبيقة للعلوم

 العلوم سلسلة"
 جامعة". اإلنسانية

 التطبيقية العلوم

 ،(49) المجلد

 ص ،(4)العدد

 – 409 ص

443  

0201 Ulrich's 
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 األقسام لرؤساء اإلداري األداء واقع
 واليرموك جرش جامعتي في األكاديمية

 التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من
 فيهما

 العمد حمزة تمارة. د
 ربيع محمد أحمد. د

 للبحوث جرش مجلة
 والدراسات

تم الحصول على 
قبول للنشر 

41/44/1043 

0208 Ebsco 

4 

Influence of Social Capital on 

the Experience of Married 

Syrian Women Refuges in Al-

Mafraq Governorate 

 د. منال عنبتاوي 
 العمد حمزة تمارة. د

Journal 

International 

Social work. 

UK. 

Vol. 62. 

Issue 2. PP. 

640 – 652 

2019 Scopus 
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 مديري لدى النفسي التوتر مصادر
 محافظة في الحكومية الثانوية المدارس

 المديرون يراها كما جرش

 مجلة، الشاعر العمد حمزة تمارة. د
 فصلية محكمة.

 تونس

تم الحصول على 
قبول للنشر 

13/3/1049 

0207 - 

6 
نموذج التقييم الذاتي إعداد المعلمين قبل 

 الخدمة في مؤسسات التعليم العالي
 –فندق الماريوت   العمد حمزة تمارة. د

 عمان
المجلة العربية  

 لجودة التعليم
0208 Arcif 

7 

المجتمعية للقادة األكاديميين المسؤولية 
 بالجامعة األردنية التحديات والصعوبات

المجلة اإللكترونية  العمد حمزة تمارة. د
الشاملة متعددة 
المعرفة لنشر 

األبحاث العلمية 
 والتربوية

 ISI 0207 (08العدد )

8 

Impact of Syrian Refugees 

Crisis on Al-Mafraq Hosting 

Community:  Lessons for 

Intervention with Social Work 

Profession 

 د. منال عنبتاوي+
 العمد حمزة تمارة.د

Mona Seine+ 
Talal Alqdah 

Maha 

Alsamhouri 

عدد –"دراسات" مجلة
العلوم اإلنسانية 

 -واالجتماعية 
 األردنيةالجامعة 

Dirasat: 

Human and 

Social 

Sciences 

Additional 

details 

 

0202 Scopus 

 

Print ISSN 

1026-3721 
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 التربية معلمي تواجه التي التحديات
 جائحة ظل في األردن في اإلسالمية

 .كورونا

 العمد تماره.د
 أحمد بني عودة. د

 الطبيعية العلوم مجلة
 واألنسانية

(37 ، 2021 ، 

1) 
2021 SJIF 

10 

Evaluating the 

implementation of the 

distance learning courses 

activities from the students of 

the Faculty of Educational 

Sciences point of view at the 

University of Jerash 

 د. نوفة المواضية
 د. تماره العمد

Journal of 

positive 

psychology & 

wellbeing 

Vol 5, No4 , 

pp.1038-

1053 

ISSN: 2587-

0130 

2021 Scopus Q2 

11 

The Degree to which Faculty 

Members in private Jordanian 

Universities possess the Skill 

of Crisis Management as they 

See ( case Study: Jerash 

University) 

 د. تماره العمد
 د. نوفة المواضية

 

International 

Journal of 

Early 

Childhood 

Special 

Education 

( INT-JECSE) 

VOL 

(14) ,No:1 

pp.748-761 

2022 Scopus Q4 

12 

أسباب المشكالت والخالفات األسرية بين 
الزوجين من وجهة نظر أعضاء مكاتب 
اإلصالح األسري في المحاكم الشرعية 

 في االردن

 د. عودة بني احمد
 د. تماره العمد

مجلة العلوم التربوية 
 واالنسانية

Vol (9) , 

No(9) 

2021 ISSN:2709

-071X 

ISSN:2709

-0701 

13 

The discrepancy between 

teachers' perception and 

principals' perceptions of the 

principals' leadership styles in 

Jordan 

 .د أحمد ربيعأ
 د. طراد الخزام 

 د.تماره العمد

Journal of 

positive school 

psychology 

Vol(6),No(4

), pp.968-

975 

2022 Scopus 
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  األطروحات والرسائل التي شارك في مناقشتها:
نا ة دي" للطالبالمعلمين "دور مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواءي الطيبة والوسطية في بناء مجتمع المعرفة من وجهة نظر  .0

 . جامعة جرش.08/4/0208العمد، بتاريخ  تمارهالعالونة، إشراف د.علي مصطفى 
جهة من و  لدى المعلمين "األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة جرش وعالقتها باالنتماء الوظيفي  .0

 .. جامعة جرش02/2/0208نظرهم" للطالب محمد عوني عتوم، إشراف د. أحمد ربيع، بتاريخ 
"المشكالت الفنية واإلدارية التي يواجهها مديري المدارس الثانوية في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظرهم" للطالبة آمنة خليل   .2

 . جامعة جرش.4/9/0208عبد الله غانم، إشراف أ.د. محمد عيد ديراني، بتاريخ 
"دور اإلدارة التربوية في تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر العاملين في مديرية تربية جرش" للطالبة سهام أيمن ظاهر   .4

 . جامعة جرش.7/0/0207أحمد محمد ربيع، بتاريخ ن، إشراف د.القرعا
بمحافظة عجلون في تشكيل الوعي لدى الطلبة حول خطورة الفكر المتطرف "دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية   .2

والعنف باشكاله من وجهة نظر المعلمين" للطالب المنتصر بالله عبد السالم معروف الفطيمات، إشراف د. أحمد محمد ربيع، 
 . جامعة جرش.7/0/0207بتاريخ 

"معوقات تنظيم النشاط الرياضي في المدارس الحكومية بمحافظة جرش من وجهة نظر مديري المدارس" للطالب محمد ناجح   .9
 رش.. جامعة ج07/4/0207الزيادنة، إشراف أ. د. جمعه الكبيسي، بتاريخ 

اإللكترونية بمحافظة جرش من وجهة نظر المعلمين" للطالب مجاهد أحمد محمد ثامر، إشراف أ. د. جمعه "واقع تطبيق اإلدارة   .1
 . جامعة جرش.22/4/0207الكبيسي، بتاريخ 

"الدور اإلداري لمديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظة المفرق في رعاية برامج الطلبة الموهوبين من وجهة نظر المعلمين"   .8
 . جامعة جرش.22/4/0207لزيود، إشراف أ.د.جمعه الكبيسي، بتاريخ للطالبة صابرين فارس أحمد ا

درجة ممارسة القيادة االبتكارية وعالقتها باالبداع في االداء لدى مديرات المدارس الثانوية في محافظة جرش من وجهة نظر "  .7
 جامعة جرش. .00/9/0207العمد، بتاريخ  تماره، إشراف د. وفاء حسين مقابلهللطالبة " المعلمات

"العالقات االنسانية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جرش ودورها في تعزيز االداء الوظيفي للمعلمين من وجهة   .02
 جامعة جرش. .4/8/0207 ، بتاريخعياصرةمعن إشراف د.مالك عادل رماضنة " للطالب نظرهم

ود محد وجللطالبة "درجة تفويض مديري المدارس الحكومية بمحافظة عمان صالحياتهم للمعلمين وعالقتها بإعداد قادة المستقبل"   .00
 جامعة جرش. .9/8/0207 ، بتاريخمعن عياصرةإشراف د. نوافلة

"دور القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الحكومية في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للصفوف االولى في محافظة جرش   .00
 . جامعة جرش.  0/7/0207أحمد محمد ربيع، بتاريخ  أ. د.للطالبة سوسن موسى حسينات، إشراف  من وجهة نظرهم"

"مستوى االداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في لواء عين الباشا من وجهة نظر المعلمين" للطالب عمر درويش ابو   .02
   جامعة جرش. .0/7/0207د. أحمد محمد ربيع، بتاريخ أ. إشراف هذال، 

الحكومية في مديرية تربية جرش من  "درجة ممارسة الشفافية في أتخاذ القرارات اإلدارية ومعوقاتها لدى مديري المدارس الثانوية  .04
 .04/00/0207معن العياصرة، بتاريخ  وجهة نظرهم" للطالبة رزان يونس أحمد شعبان. إشراف د.

 التدريس"."درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة جرش للقيادة الخادمة وعالقتها بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة   .02
 01/00/0207للطالبة نجود شمس الدين حمادنه. إشراف د.معن العياصرة بتاريخ 

"دور مديرات رياض األطفال في تطوير األداء الوظيفي للمعلمات في محافظة جرش من وجهة نظرهن". للطالبة نجال امين الطه.   .09
 00/00/0207العمد بتاريخ  تمارهد.إشراف 

يفي للمعلمات في محافظة جرش من وجهة نظرهن". للطالبة نداء حسن "دور مديرات رياض األطفال في تطوير األداء الوظ  .01
 2/0/0202العمد بتاريخ  تمارهالعفيف. إشراف د. 

"دور تكنولوجيا المعلومات في تجويد الخدمات التعليمية في المدارس الثانوية بمديرية لواء الجامعة من وجهة نظر المعلمين".   .08
 09/0/0202للطالبة نبيلة حسين فريحات. إشراف أ.د أحمد ربيع بتاريخ 
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لي ". للطالب جبر عالمشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظرهم"  .07
 01/0/0202الكايد إشراف د. معن العياصرة بتاريخ 

ي م. للطالبة ه بأدائهم اإلدتري من وجهة نظر المعلمين""دور اإلبداع لدى مديري المدارس الحطومية في لواء عين الباشا وعالقت  .02
 02/4/0202أحمد ربيع بتاريخ . د . إشراف أ.بو فارسأ

 والحلول المشكالت: األخضر الخط داخل الشمال لواء مدارس في الطلبة مهارات تنمية في الجماهيرية المراكز إدارة دور"  .00
 .07/1/0202 بتاريخ خليفه أبو عاشور د.  أ.إشراف ب للطالب عالء الهيبطروحة دكتوراة أ ".المقترحة

"تطبيق المنهج العلمي في كتابة رسائل الماجستير في جامعة جرش وعالقته في تطوير المستوى العلمي للطلبة من وجهة نظر أعضاء   .00
 . العمد تمارههيئة التدريس فيها" للطالب ُدجانة محمد البردان. إشراف 

ير د"دور جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في تنمية اإلبداع القيادي لدى طلبة المدارس الثانوية واألساسية الحكومية في لواء   .02
 العمد. تمارهعال من وجهة نظر معلميهم" للطالب أيمن محمد العرسان. إشراف 

المدارس داخل الخط األخضر في بناء فضاءات التعلم المساندة وعالقتها بمستوى األداء التدريسي لدى المعلمين:  "درجة مساهمة مديري   .04
 07/8/0202 بتاريخ علي جبران بإشراف أ.د. أطروحة الدكتوراه للطالبه سوسن القرانموذج مقترح". 

األخضر في تنمية العاملين مهنيًا وعالقته بتحسين العملية التعليمية: سبل التطوير".  "دور مديري المدارس في منطقة المثلث داخل الخط  .02
 1/7/0202 بتاريخ محمد عاشور د.  بإشراف أ. طروحة دكتوراة للطالبه وفاء عراقيأ

ألردنية من وجهة نطرهن". للطالبة الرا الشرايعة بإشراف "العوامل المؤثرة في تولي المرأة األردنية مواقع القيادة األكاديمية في الجامعات ا  .09
 01/8/0202أ.د. عايد الخوالدة بتاريخ 

شراف هاني الشلبي بإوفاء  ةللطالب"الصعوبات غير التدريسية التي تواجه معلمي المدارس الخاصة في محافظة جرش من وجهة نظرهم".   .01
 .8/00/0202بتاريخ  العمد تمارهد. 

"دور اإلدارة المدرسية في تحقيق الرضا الوظيفي لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى في مدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة جرش   .08
 .02/00/0202بتاريخ  العمد تمارهإيمان إبراهيم محمد علي حراحشة بإشراف د. ةللطالبمن وجهة نظرهم". 

مود ميسون مح ةللطالب"درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين".   .07
 .01/00/0202بتاريخ  خليفة الرحيل بإشراف أ. د. أحمد ربيع

 ةبللطال"درجة تطوير أداء مديري المدارس الحكومية األساسية بمحافظة جرش وفق مدخل الذكاء االستراتيجي من وجهة نظر المعلمين".   .22
 .01/00/0202بتاريخ  العمد تمارهماجدة أحمد محمد الحسن، بإشراف د.

"دور مراكز التدريب عن بعد في فاعلية التعليم لدى المعلمين من وجهة نظر مشرفي التدريب التربوي في إقليم الشمال في وزارة التربية   .20
 .01/00/0202بتاريخ  العمد تمارهسوسن علي جميل أبو عرقوب، بإشراف د. ةللطالبوالتعليم األردنية". 

 

 
 

 

 مؤتمراتال
 

 في التعليم/  المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم بعنوان: "الجودة واالعتماد
 .0208ديسمبر  2-0 عمان، يومي  /التعليم االردنية/ فندق الماريوتو  التربية وزارة


