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: المؤهالت األكاديمية
درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة دمشق، سوريا .
درجة الدبلوم العالي في اإلدارة التربوية، جامعة النجاح، نابلس .
 ،أمريكايرمونت، فدرجة الماجستير في إدارة التعليم العالي، جامعة نورويتش .
 في العلوم التربوية، جامعة القديس يوسف، لبنان) الحلقة الثالثة( درجة الدكتوراه .
درجة دكتوراه الدولة في العلوم التربوية، جامعة القديس يوسف، لبنان .

: الخبرات العملية
1981–1971. (نائب مدير منطقة، وكالة الغوث (
1993–1981. (توسطة، عماننائب عميد وعميد، الكلية الجامعبة الم (
2001–1993. (مساعد رئيس للشؤون اإلدارية، جامعة فيالدلفيا (
2002–2000. (عميد شؤون الطلبة ومساعد رئيس للشؤون اإلدارية، جامعة فيالدلفيا(
 ،2004–2002(عميد التعلم عن بعد ومدير مركز التطوير والتدريب، جامعة فيالدلفيا (
 فرع / ليونسكواالفتراضية التابعة لالمركز التعلمي لجامعة ابن سينا تربوي في وخبير مدير

) 2004–2002. ( جامعة فيالدلفيا–األردن 
2011–2004. ( عميد كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا، سلطنة عمان (
2007–2006. ( رئيس الشبكة العمانية للجودة، سلطنة عمان (
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2003. (ساعد للشؤون العلمية، الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعداألمين العام الم -
) اآلن

: خبرات التواصل الجماعي وعبر الثقافي
 المشاركة في مؤتمرات وندوات علمية حول الشؤون التربوية على المستوى الوطني والقومي

. العالميو
 اليات المتحدة األمريكية وبريطانيا ومصر في الوجامعات إدارة عدد من برامج التعاون مع

. وقبرص
 إجراء دراسات مسحية في كل من األردن وليبيا وسلطنة عمان للوقوف على حاجات أسواق

. والتخصصات الجامعيةالعمل من البرامج التدريبية
 في كل مننحو البرامج المناسبة لهم في الدراسة الجامعيةإدارة حمالت توجيه تربوي للطلبة

. األردن وسلطنة عمان
المشاركة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء جامعات في كل من األردن وسلطنة عمان .
 إعداد وإدارة دورات تدريبية أثناء الخدمة ألعضاء الهيئات التدريسية في كل من جامعة فيالدلفيا

. المتوسطةوجامعة أسيوط وكلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا والكلية الجامعية
نظرية التعلم، وعلم النفس التربوي: تدريس عدد من المساقات في المجال التربوي، مثل .

: اللغات
. العربية، واإلنجليزية، والفرنسية

: المؤلفات
 عمادة البحث العلمي، جامعة، " دینامیات السلوك اإلنساني واستراتیجیات ضبطھ وتعدیلھ" كتاب

2002فيالدلفيا،

 عمادة البحث العلمي، جامعة"تجليات اإلبداع بين هامش الحرية وجدلية الثقافة" كتاب ،
2002فيالدلفيا،

 الثقافة و، المنظمة العربية للتربية "الدليل المرجعي للتعليم عن بعد والتعليم المفتوح" كتاب
).باالشتراك مع األستاذ الدكتور محمد بطاز( 2002والعلوم،

أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات على إعداد المواد الصالحة للبث اإللكترونيبتدري" ،
ك مع اشترباال( 2004ا االفتراضية، اليونسكو، ن، جامعة ابن سيباللغة اإلنجليزيةإلكترونيمساق

). حمد بطازم.د. أ
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للبثمواد الصالحةترجمة مساق تدريب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات على إعداد ال
.  2005مساق إلكتروني باللغة العربية، جامعة ابن سينا االفتراضية، اليونسكو،لكتروني،إلا
 2010، دار الكتب العلمية، جمهورية مصر العربية، "فن إدارة الحياة" كتاب .
 2011، دار الكتب العلمية، جمهورية مصر العربية، "تجديد الذاتأسرار" كتاب .

: بحاث والمقاالت العلمية المنشورةاأل
) باإلنجليزية ( 

 Pedagogy of Dislocation: An Educational Issue at The Dawn of The Third
Millennium. (Paper–Amman National University, Al-Balqa Magazine,
November 2001).

 Globalization Versus Localization in Higher Education: A Synthesis of a
Possible Future Strategy. ( Conference at the Faculty of Administrative and
Financial Sciences, Philadelphia University, Jordan – November 1997 ).

 Mobile Devices as Tools of Online Learning: Are They Really Effective or Just
Provide a “Fast-Food” Type of Information?, Future of Arab Education,
Volume 12, No. 42, Cairo, June 2006.

 Al-Fuqaha, Isam & Abu-Shanab, E. (2009). Re-Shaping Education in the
Third Millennium Through Promoting the Strategy of Systems Thinking.
Presented in Global Learn Asia Pacific 2010, Penang, Malaysia, May 2010.

 Factors Affecting Locus of Control of Students of Community Colleges in
Amman Directorate / Jordan. (Paper-Dirasat,University of Jordan,Vol.20,No.2,
September 1993).

 The Ethics of Education.( Seminar - Norwich University, USA, 1987)
 Community Colleges:An Aspect of Education Reform. ( Seminar held at

Norwich University, USA, 1987)
 Several education assignments for in-service teachers’ training courses held

at The Intermediate University College, Philadelphia University, and Oman
College of Management & Technology.

) بالعربية( 
 "الجامعة األردنية، المجلد ، مجلة دراسات، " جامعة فيالدلفيا نموذجاً: العنف في الجامعات األردنية

.2001بتمبر ، س2، العد 28
 "اتحاد العلميةالمجلة، "مستوى التفكير اإلبداعي لدى طلبة المدارس الثانوية في مدينة عمان ،

. 2001، سبتمبر1، العدد 29الجامعات العربية، المجلد 
 "المؤتمر ، "جامعة فيالدلفيا نموذجاً: الدور الثقافي للجامعة بين تخاصية الحداثة وتنافسية العولمة

. 1998، كلية اآلداب، جامعة فيالدلفيا، مايو لرابعاالعلمي
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 "كلية اآلداب في جامعة المؤتمر العلمي الثالث، "األسس النفسية الستراتيجيات الخطاب الديني ،
. 1997فيالدلفيا، مايو 

 "النظرية والتطبيق على الواقع التربوي وهندسة المعلومات في النصف األول : استشراف المستقبل
. 2003، جامعة فيالدلفيا: المؤتمر العلمي السنوي لكلية اآلداب، "ن الحادي والعشرينمن القر

 "كلية عمان لإلدارة دراسة حالة : إدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي
2007مارس، " والتكنولوجيا

 "بل مستق، " المحددات والتحديات: االقتصاد الرقميتمويل التعليم العالي في عصر
. 2006، القاهرة، أبريل 41، العدد 12المجلد ،التربية العربية

 "ضمن،" عند شاعر كنعانيا عزالدين المناصرةمورفولوجية اإلبداع الشعري
. 2006، " غابة األلوان واألصوات: الدين المناصرةعز"كتاب

 "التعددية نموذج للعالقة التبادلية والوحدة من خالل : التداخل المعرفي التخصصي
.2005،بحوث محكمة: فيالدلفياأوراق،"في التعليم الجامعي

 "في العالم العربي في مطلع األلفية ديناميات تطور استراتيحيات التعلم عن بعد
2003للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، ، الشبكة العربية" الثالثة

 "الحتمية ودور الجامعات، الشبكة : أنماط التعليم عن بعد في مطلع األلفية الثالثة
.2005والتعليم عن بعد، أبريل،العربية للتعليم المفتوح

" كلية عمان لإلدارة التكنولوجيا،"التنمية في مطلع األلفية الثالثةفي الشباب دور ،
2006 .

 "وديناميات التطوير الفلسفية والنفسية الستراتيجيات التعلم عن بعدسساأل
2007مصر،  مايو / ، جامعة عين شمس "لمعرفياعصر االقتصادالتربوي في

2011، أثر التقنيات الحديثة على العملية التعليمية في القرن الحادي والعشرين

جامعة فيالدلفيا على دراسة حالة : إدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي
،مستوى اإلدارة الوسطى

 دراسة إجرائية على : في تحفيز قدرات التعلمأثر األصوات القدسية والموسيقى
2011، األردن–فيالدلفيا مجتمع طلبة جامعة 

عدد كبير من المقاالت في الصحف والمجالت اليومية واألسبوعية والمتخصصة .


