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السرية الذاتية

الدكتورة سناء عيل محمد شقوارة

مــن مواليــد مدينــة نابلــس 1954م، متزوجــة مــن الدكتــور يعقــوب عــادل نــارص الديــن، ولهــا أربعــة أبنــاء: الدكتورة 

متــارا، والدكتــور أحمــد، والدكتــورة ســارة، والدكتــور املهنــدس محمد.

منــذ أن كانــت طالبــة يف الجامعــة األردنيــة وجهــت اهتاماتهــا نـــحو خدمــة املجتمــع، وقيادتهــا املرشوعــات التــي 

تبنتهــا الجامعــة واملؤسســات ذات العالقــة إىل أنـــحاء مختلفــة مــن اململكــة مبــا فيهــا مناطــق الباديــة واألغــوار، 

فضــالً عــن القــرى البعيــدة واملجتمعــات الناشــئة.

بعــد تخرجهــا بدرجــة البكالوريــوس عــام 1977م عملــت يف نطــاق تخصصهــا – إدارة األعــال– لــدى عــدد مــن 

الــرشكات، ولكــن حنينهــا للعمــل امليــداين والدراســات واألبحــاث دفعهــا للعمــل كباحثــة اقتصاديــة يف املجلــس 

ــة. ــة والبيئي ــة والقروي ــؤون البلدي ــط، ووزارة الش ــي للتخطي القوم

كانــت انطالقتهــا نـــحو العمــل الخــاص يف عــام 1984م عندمــا أسســت رشكــة للدراســات واالستشــارات والنــرش 

والتوزيــع أســمتها "شــعاع" تجســيًدا لفلســفتها يف الحيــاة، وطبيعتهــا املفعمــة بالتفــاؤل واألمــل، ولكــن رشاكتها 

الدامئــة يف الحيــاة والعمــل مــع زوجهــا الدكتــور يعقــوب عــادل نــارص الديــن جعلتهــا تحمــل مســؤولية املشــاركة 

يف إدارة العديــد مــن الــرشكات االســتثارية الناجحــة.

وهــي اليــوم رئيســة هيئــة املديريــن لرشكــة جامعــة الــرشق األوســط ونائــب لرئيــس مجلــس األمنــاء التــي تعتــر 

ــات  ــن الجامع ــد م ــع العدي ــاون م ــعة للتع ــاالت واس ــم مج ــي تقي ــزة يف األردن والت ــات املتميّ ــن الجامع ــدة م واح

العربيــة والدوليــة املرموقــة، تلــك الجامعــة التــي تعتــر أحــد أهــم اســتثارات مجموعــة "YAN" التــي تعمــل يف 

ــة. ــة، واملســتلزمات الطبي ــر األرايض والعقــارات، واألدوي مجــاالت التجــارة العامــة، وتطوي

املســؤولية املجتمعيــة هــي محــل اهتامهــا األول عــى املســتويني العلمــي والعمــي، منطلًقــا ملعظــم 



أبحاثهــا العلميــة العامليــة املحكمــة، وعضويتهــا يف هيئــات ومشــاريع محليــة وعربيــة ودوليــة معنيــة بالتخطيــط 

والتنميــة، مبــا يف ذلــك التنميــة الســياحية، حيــث تــرأس حاليـًـا مجلــس إدارة شــبكة تنميــة الســياحة والســفر للرشق 

األوســط التــي تعمــل عــى تنشــيط التعــاون بــني الهيئــات املعنيــة بالســياحة عــى املســتويني العــريب والــدويل.

ــا  ــة بتخصصاته ــدورات ذات العالق ــل وال ــات العم ــدوات وورش ــن املؤمتــرات والن ــد م ــك يف العدي ــاركت كذل ش

واهتاماتهــا املختلفــة، فيــا حــرت الكثــري مــن املعــارض اإلقليميــة والدوليــة يف نطــاق شــبكة معارفهــا 

الواســعة.

ســاهمت يف إطــالق العديــد مــن املبــادرات التــي تخــدم املجتمعــات املحليــة، والقطاعــات املختلفــة، ومتكــني 

ــر املرافــق واملنتجــات  ــم، وتطوي ــر مخرجــات التعلي ــة وحقــوق اإلنســان، وتطوي ــم الدميقراطي املــرأة، ونــرش قي

الســياحية، مبــا يف ذلــك ســياحة ذوي االحتياجــات الخاصــة، إىل جانــب مشــاريع تأهيــل القيــادات الشــابة لتحمــل 

املســؤوليات العامــة.

حصلــت عــى العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر مــن جهــات رســمية وأهليــة أردنيــة وعربيــة ودوليــة تقديــرًا 

اللتزامهــا القــوي باملبــادئ التــي تؤمــن بهــا، وتعمــل مــن أجلهــا.



ملخص السرية الذاتية

الدكتورة  سناء عيل محمد شقوارة 

دكتوراه يف إدارة األعامل

) قيادة تحويلية، مسؤولية مجتمعية، إدارة موارد برشية(

رئيسة هيئة مديري جامعة الرشق األوسط.  -

نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الرشق األوسط.  -

رئيسة مجلس إدارة شبكة تنمية السياحة والسفر للرشق األوسط.  -

ممثلــة شــبكة تنميــة الســياحة والســفر للــرشق األوســط وجامعــة الــرشق األوســط لــدى منظمــة الســياحة   -

العامليــة.

ممثلة جامعة الرشق األوسط لدى املنظمة العربية للمسؤولية املجتمعية.  -

ممثلة جامعة الرشق األوسط لدى اتحاد األثريني العرب.  -

لها العديد من األبحاث العلمية املحكمة واملنشورة يف قواعد البيانات العاملية.  -

حاصلــة عــى العديــد مــن الجوائــز وكتــب الشــكر مــن املؤسســات العليــا للدولــة ومــن هيئــات رســمية   -

وخاصــة.



فهرس املحتويات

رقم الصفحةاملوضوع 

1املعلومات الشخصية

2املؤهالت العلمية 

2الخرات العملية الوظيفية السابقة

3املشاركات 

3املساهات 

3العضويات 

4املؤمترات ) حضور ومشاركة(

8األبحاث العلمية املنشورة يف قواعد البيانات العاملية 

9الكتب واملؤلفات 

9الندوات )حضور ومشاركة(

11الدورات )حضور ومشاركة(

12الدروع والجوائز

13كتب الشكر وشهادات التقدير 
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املعلومات الشخصية

سناء عي محمد شقوارةاالسم                              :

نابلس ، 1954ممكان وتاريخ الوالدة     :

األردنية.الجنسية                          :

الحالة االجتاعية          :
متزوجة وتتكون أرستها من زوجها الدكتور يعقوب عادل نارص الدين وأربعة أبناء: 

الدكتورة متارا، والدكتور أحمد، والدكتورة سارة، والدكتور محمد 

عنوان العمل                 :

األردن/ عّان )11831( ص.ب. )383(.

هاتف: )0096265855299(.

خلوي: 0796100701

الرونق بناية YAN رقم 20 شارع سامل القضاه.

sanasheqwara@meu.edu.jo الريد اإللكرتوين          :
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املؤهالت العلمية

الدرجة العلمية

  دكتوراه يف إدارة األعال/قيادة تحويلية ومسؤولية مجتمعية، إدارة موارد برشية1

الخرات العملية  الوظيفية السابقة

تاريخ التعينيالوظيفةالرشكة 

من 1978/07/01باحثة اقتصاديةاملجلس القومي للتخطيط 1
حتى 1980/12/31

من 1981/01/01 باحثة اقتصاديةوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية 2
حتى 1984/11/01

رشكة شعاع للدراسات واالستشارات 3
من 1984/01/01 مدير عاموالدعاية واإلعالن

حتى 1984/11/01

1984/12/01نائب رئيس هيئة املديرينرشكة يان الصناعية التجارية4
حتى 2008/09/27
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املشاركات 

الحالةتاريخ التأسيساملحتوى

رشيك2017رشكة العالِم العريب للتعليم1

املساهات 

الحالةاملحتوى

مساهمعدد من الرشكات املساهمه العامة واملطروحة للتداول يف سوق عّان املايل1

العضويات 

املنصبالجمعية

عضونادي السيارت املليك األردين1

عضواتحاد الجامعات العربية2

عضومنظمة السياحة العاملية3

عضواملنظمة العربية للمسؤولية االجتاعية4

عضواالتحاد العام لألثريني العرب 5
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املؤمترات ) حضور ومشاركة(

املكانالتاريخاملحتوى

.1
 – العــرب"  "اإلعالميــون  بعنــوان  مؤمتــر  حضــور 

األهــرام. مؤسســة 
القاهرة – مرص1985

.2
حضــور مؤمتــر بعنــوان "املــرأة العــريب تجمــع لجــان 

املــرأة".
عّان – األردن2008

.3

حضور مؤمتر بعنوان " السياحة الدينية الثالث" 
بدعوة من اتحاد الكتاب األدباء األردنيني، وشاركت 

بورقة عمل" مسارات األنبياء والصحابة واإلعار 
الهاشمي".

عّان - األردن2011/07/30

.4
حضور مؤمتر بعنوان "مساهمة الجامعات يف 

التنمية املحلية" مشاركة بورقة عمل "بلدية 
مأدبا".

عّان – األردن2011

.5

حضــور "املؤمتــر الــدويل تكامــل مخرجــات التعليــم 
والخــاص/  العــام  القطــاع  يف  العمــل  ســوق  مــع 
ورشــة عمــل تقدير حاجات ســوق العمــل يف القطاع 
التنظيميــة  اللجنــة  مــن  بدعــوة  والخــاص"  العــام 

ــل.   ــر تكام ملؤمت

عّان - األردن2012/03/28-25

6
حضــور مؤمتــر بعنــوان "الشــمول لتحقيــق الجــودة 
يف التعليــم" حضــور اتحــاد الجامعــات بالتعــاون مــع 

املجلــس الثقــايف الريطــاين.
عّان – األردن2012
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7

األول  األردين  "املؤمتــر  بعنــوان  مؤمتــر  حضــور 
لدعــم البحــث العلمــي يف صناعــة الســياحة" بدعــوة 
مــن مركــز إضــاءة للدراســات واألبحــاث الســياحية، 
املجتمعيــة  "املســؤولية  بعنــوان  بحــث  مشــاركة 
للجامعــات يف مجــال البحــث العلمــي الســياحي يف 

األردن".

عّان – األردن2012/04/29

8
املهرجــان املرسحــي األول "لغــة الجســد حــوار ذوي 

اإلعاقــة مــن فئــة الصــم".
عّان – األردن2013

9
ــوان "املؤمتــر العــريب األورويب  حضــور مؤمتــر بعن
األول للتعليــم العــايل" بدعــوة مــن جامعة برشــلونة.

مدريد - إسبانيا2013/05/31-30

10
 eht fo yrasrevinnA xxx" :حضــور مؤمتــر بعنــوان
مــن  بدعــوة   "mutatisrevinU  atrahC  angaM

جامعــة بولونيــا
بولونيا – إيطاليا2013

11
حضــور مؤمتــر بعنــوان "مؤمتــر عــّان – الثــاين – 
الرؤيــا امللكيــة للشــباب" بدعــوة مــن حــزب الجبهــة 

األردنيــة املوحــدة.
2012/05/23

عّان- األردن
فندق شرياتون

12
الســياحة  تطويــر  مؤمتــر  أعــال  يف  املشــاركة 

العــريب. الوطــن  يف  والفندقــة 
عّان - األردن------

13
حضــور مؤمتــر أعــال الــدورة الســابعة واألربعــون 
"دورة  العربيــة  الجامعــات  التحــاد  العــام  للمؤمتــر 

فلســطني".
عّان - األردن2014/03/27-26

14
يف  والفندقــة  الســياحة  تطويــر  مؤمتــر  رئاســة 
الوطــن العــريب واملشــاركة ببحــث – جامعــة الــرشق 

األوســط
عّان – األردن2014/04
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15
حضــور مؤمتــر بعنــوان " املؤمتــر العــريب األورويب 
ــم العــايل" بدعــوة مــن جامعــة األمــرية  األول للتعلي

ــا. ســمية للتكنولوجي
عّان - األردن2014/06/11-10

16
الــرتيك  العــريب  املشــاركة يف امللتقــى األورويب 

للســياحة
تركيا - أزمري11/ 2014

17
الجامعــات  العــام التحــاد  أعــال املؤمتــر  حضــور 

العربيــة 
2015 /3/26-25

لبنان – بريوت
جامعة القديس 

يوسف

18
رئيســة املؤمتــر، واملشــاركة يف أعــال املؤمتــر 
الــدويل لتســهيل ســياحة ذوي اإلعاقــة بــني الواقــع 

واملأمــول.
عّان – األردن11-13 /4/ 2015

19)EEEI( 24CSVP 13-19 /4/ 2015حضور مؤمتر الطاقة
مساتشوستس – 

أمريكا

20
حوكمــة الــرشكات – رشكــة ســياحية لــذوي اإلعاقــة – 
املؤمتــر الــدويل لتســهيل ســياحة ذوي اإلعاقــة بــني 

الواقــع واملأمــول – الســياحة للجميــع
عّان- األردن2015/04/31-11

21
ــة  املشــاركة يف أعــال مؤمتــر “االتجاهــات الحديث

ــة الخامــس”. يف صناعــة الســياحة العربي
رشم الشيخ – مرص5-2 /2015/12

22

البيئيــة  الســياحة  لرتويــج  العربيــة  الشــبكة  دور 
مؤمتــر   – املشــرتك  العــريب  التكامــل  تدعيــم  يف 
االتجاهــات الحديثــة يف صناعة الســياحة والضيافة، 
واتحــاد  الفيــوم  وجامعــة  الســويس  قنــاة  جامعــة 

العربيــة. الجامعــات 

رشم الشيخ - مرص2015
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23
املشــاركة يف مؤمتــر الســياحة الــدويل – معوقــات 
التنميــة الســياحية بــني اململكــة األردنيــة الهاشــمية 

وجمهوريــة مــرص العربيــة
2016/3/13-10

أسوان واألقرص – 
مرص

24
املشــاركة يف أعــال مؤمتــر " االتجاهــات الحديثــة 

يف صناعــة الســياحة العربيــة" الخامــس.
مرص – رشم الشيخ2015/12/5-2

25

الســياحة  صناعــة  يف  األعــال  "ريــادة  مشــاركة 
مســتقبلية  رؤيــة  مــرص"  يف  والــرتاث  والضيافــة 
كليــة   – فــاروس  جامعــة   – املســتدامة  للتنميــة 

األعــال وإدارة  الســياحة 

اإلسكندرية – مرص27-24 /2017/10

26
فنــدق  لعمــون"  املســتدامة  "الســياحة  حضــور 

املاريــوت
عّان – األردن2017/11/29

27
املســتدامة  للتنميــة  النهائيــة  األعــال  حضــور 
الســياحية  للتنميــة  والتخطيــط   2017 ســنة  يف 

.2030 عــام  لغايــة  املســتدامة 
جنيف – سويرسا21-18 /2017/12
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األبحاث العلمية املنشورة يف قواعد البيانات العاملية

العنوانالتاريخالرقم

12012
أبعــاد املســؤولية املجتمعيــة للجامعــات ومتطلبــات تطبيقهــا يف ضــوء مفهــوم الجــودة 

الشــاملة، مجلــة تطويــر األداء الجامعــي، جامعــة املنصــورة، املجلــد 1، العــدد 1، فرايــر.

22012
درجــة مارســة القيــادة التحويليــة يف جامعــة الــرشق األوســط مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
الهيئتــني التدريســية واإلداريــة فيهــا، مجلــة تطويــر األداء الجامعــي، جامعــة املنصــورة، 

املجلــد 2، العــدد 1، ديســمر.

32013
درجــة تحمــل الجامعــات األردنيــة الخاصــة للمســؤولية املجتمعيــة مــن وجهــة نظــر قــادة 
املجتمــع املحــي، مجلــة تطويــر األداء الجامعــي، جامعــة املنصــورة، املجلــد 2، العــدد 2، 

ــمر. ديس

42013
درجــة تطبيــق أبعــاد القيــادة التحويليــة يف الجامعــات األردنيــة الخاصــة مــن وجهــة نظــر 
القــادة اإلداريــني فيهــا، مجلــة تطويــر األداء الجامعــي، جامعــة املنصــورة، املجلــد 2، العــدد 

2، ديســمر.

52014

 tsaE  elddiM  eht  ni  tnemeganaM  secruoseR  namuH  fo  ssenevitceffE
 & cimedacA eht  ,srebmeM ffatS htoB  fo weiV fo tnioP eht  morf  ytisrevinU
 11 .loV ,secneicS laicoS dna seitinamuH fo lanruoJ hsitirB ,evitartsinimdA

.23-01  ,yaM  ,)2(

62014

 Effect of Implementing Transformational Leadership and Governorship
 in Assuming Societal Responsibility by the Universities, The Middle East
 University )MEU( is a Model, International Journal of Humanities and Social

.150-Science, Vol. 4, No. 3, February, 127

72014
معوقــات التكامــل بــني القطــاع العــام واملنشــآت الســياحية يف مجــال البحــث الســيايس 
الوطــن  يف  والفندقــة  الســياحي  للتطويــر  الــدويل  املؤمتــر  مجلــة  األردن،  يف  العلمــي 

العــريب – مؤسســة الــوراق للنــرش والتوزيــع.

82014

دور القيــادة التحويليــة يف تعزيــز املســؤولية املجتمعيــة يف التعامــل مــع الســياح مــن فئــة 
ــى  ــت يف امللتق ــوم يف األردن – ألقي ــس نج ــة الخم ــادق فئ ــة فن ــة حال ــة – دراس ذوي اإلعاق
األورويب العــريب الــرتيك "الســياحة للجميــع" أزمــري – تركيــا للفــرتة مــن 28 نوفمــر إىل 1 

ديســمر 2014.
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الكتب واملؤلفات

عنوان الكتابالسنةالطبعةالرقم

املسؤولية املجتمعية بني النظرية والتطبيق 2021االوىل1

الندوات )حضور ومشاركة(

الجهة الداعيةاملحتوى
مكان

االنعقاد
التاريخ

1
العامــة  لإلحصــاءات  ســكانية  دراســة 
حــول األوضــاع االجتاعيــة واالقتصاديــة 

الجنوبيــة للباديــة 

برعاية سمو األمري 
الحسني بن طالل  

1979عّان

قانون االنتخاب األردين2
املركز العريب للرتاث 

والفنون
2009إربد

3
دور الجامعــات يف بنــاء الوطــن والتنميــة 

وإعــداد الشــباب
2009إربدجامعة الريموك

تقوية الحكومات املحلية يف األردن4

مؤسسة كونراد آديناور 
األملانية ومركز الرؤى 

للدراسات التنموية 
واإلسرتاتيجية

2011⁄7⁄19مأدبا

5
يف  الجــودة  لتحقيــق  الشــمويل  النهــج 

العــايل التعليــم 
2014/04/14عّاناتحاد الجامعات العربية
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6
نــدوة "مأدبــا مدينــة الثقافــة لعــام 2012 

بــني الواقــع والطمــوح"
2014/04/19عّانجامعة الرشق األوسط 

ملتقى األيادي تتكلم7
جامعة الرشق األوسط 
وجمعية تنمية املرأة 

األردنية للصم
2-2012⁄4⁄7عّان

8
النظــام  يف  اإلنســان  حقــوق  تعليــم 

الجامعــي التعليمــي 

جامعة الرشق األوسط 
واملركز الوطني لحقوق 

اإلنسان
2015/03/11عّان

9
اإلدارة  يف  الجــودة  اعتــاد  معايــري 

والفندقــة الســياحية 

برعاية الدكتور بشري 
الزعبي 

هيئة اعتاد مؤسسات 
التعليم العايل

2016/03/01عّان

10

للجامعــات  االجتاعيــة  املســؤولية 
ودورهــا يف التنميــة املحليــة بني الواجب 
واملبــادرات  واالجتاعــي  الوطنــي 

عيــة لطو ا

2014مأدبابلدية مأدبا

11
للســياحة يف مــدن  اإلقليمــي  املؤمتــر 

الــرشق األوســط وشــال أفريقيــا
13-2017/11/14عّانفندق جراند حياة عّان

12
الخطــة اإلســرتاتيجية للتميــة االقتصاديــة 

املحليــة
بلدية مادبا/ جامعة 

الرشق األوسط
26-2016/09/28عّان
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الدورات )حضور ومشاركة(

الجهة الداعيةاملحتوى
مكان

االنعقاد
التاريخ

تقييم املشاريع ضمن اإلطار اإلقليمي1
اللجنة الفنية لتخطيط 

إقليم عّان
عّان

10-
1978⁄7⁄17

تكامل املشاريع ضمن اإلطار اإلقليمي2
اللجنة الفنية لتخطيط 

إقليم عّان
9-1978⁄9⁄26عّان

تشكيل وإعداد الخطة اإلقليمية3
اللجنة الفنية لتخطيط 

إقليم عّان
عّان

1978⁄12⁄30
إىل 1979⁄1⁄18

4
الخطــة  ملضمــون  الفنيــة  التطبيقــات 

إلقليميــة ا
اللجنة الفنية لتخطيط 

إقليم عّان
عّان

1979⁄4⁄16
إىل 1979⁄8⁄17

5
العصبيــة  اللغويــة  الرمجــة  يف  دبلــوم 

NLP
اللجنة الفنية لتخطيط 

إقليم عّان
2008/06/01عّان

املدرب املتميز ومدرب معتمد6
 International NLP

Trainer Association
2008⁄10⁄17عّان

7
ومونتــاج  وتصويــر   3D Graphic دورة 

تلفزيــون 
عّانمعهد اإلدارة الريطاين
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الدروع والجوائز   

املحتوىالرقم

 درع محافظة جنوب سيناء1

درع  متيز يف األعال2

 درع اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع املجلس الثقايف الريطاين3

 درع كلية السياحة والفنادق4

درع بوابة الكتاب العلمي5

درع الجمعية الخريية الفلسطينية لرعاية الصم 6

 درع النادي الكويتي الريايض للصم7

 درع جامعة 6 أكتوبر8

 درع أكادميية حلوان9

درع معهد الفسيفساء األردين10

درع جامعة شال قرص11

درع النادي الكويتي الريايض للصم12

درع محافظة جنوب سيناء13

درع بلدية مأدبا14

درع جامعة شال رشق البحر املتوسط15

درع جامعة فاروس16
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كتب الشكر وشهادات التقدير 

الجهة املانـحةاملحتوىالرقم

جمعية املجد النسائية للتنمية االجتاعيةكتاب شكر1

املركز العريب للرتاث والثقافة والفنون/ إربدشهادة تقدير2

جمعية تنمية املرأة األردنية لصم – ملتقى األيادي تتكلمشهادة تقدير3

جائزة أيب الحسني الرمز والبناءشهادة تقدير4

5
شهادة التميز يف قيادة 

األعال
املنظمة العاملية لألعال

رئيس بلدية مادباكتاب شكر6


