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الشهادات العلمية:
 .1الدكتوراه في اللغويات ،جامعة ويسكنسون-ماديسون ،الواليات المتحدة األمريكية .1985
 .2الماجستير في اللغويات ،جامعة ويسكنسون-ماديسون ،الواليات المتحدة األمريكية .1983
 .3الماجستير في طرق تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية ،جامعة اليرموك ،األردن .1982

 .4البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها ،الجامعة األردنية ،األردن .1978
الرتب األكاديمية:

أستاذ مساعــــــــد
1995-1986
أستاذ مشــــــارك
1998-1995
أســــــــــــــــــــــــــــتاذ -1998اآلن
الخبرات اإلدارية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

رئيس الجامعة الهاشمية -2020اآلن.
نائب رئيس للشؤون الكليات االنسانية في جامعة اليرموك .2019-2020
نائب رئيس للشؤون الطالبية و االتصال الخارجي في جامعة اليرموك .2019-2018
نائب رئيس للشؤون األكاديمية في جامعة الطفيلة التقنية .2017- 2014
قائم بأعمال رئيس جامعة الطفيلة التقنية لعدة مرات في الفترة ما بين .2017-2014
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة آل البيت .2011- 2007
عميد البحث العلمي والدراسات العليا ،جامعة اليرموك .2007-2005
نائب عميد كلية اآلداب ،جامعة اليرموك .1999-1998
عميد كلية اآلداب باإلنابة ،جامعة اليرموك .1999
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 .10مدير مركز الدراسة األردنية باإلنابة ،جامعة اليرموك .1995
 .11رئيس قسم اللغة اإلنجليزية باإلنابة ،جامعة اليرموك .1989
 .12عضو مجلس أمناء جامعة اربد االهليه .2009 – 2005
 .13عضو مجلس أمناء الكلية الجامعية (األونروا).2009-2013
 .14عضو مجلس أمناء جامعة العقبة التكنولوجية .2018-2014
 .15عضو وخبير تأليف مناهج اللغة االنجليزية في وزارة التربية والتعليم -2005
 .16عضو الهيئة العليا للبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .2007-2005
 .17عضو مجلس مركز األمير فيصل ،القوات المسلحة األردنية.
 .18عضووووووو مجلووووووس المحطووووووة البحريووووووة العقبووووووة ،جامعووووووة اليرموووووووك والجامعووووووة األردنيووووووة.

الخبرات التعليمية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

معلم في وزارة التربية والتعليم للمرحلة الثانوية .1982-1978
محاضر غير متفرغ في مركز اللغات ،جامعة اليرموك .1982-1981
مساعد بحث وتدريس في جامعة ويسكنسون-ماديسوون ،الواليوات المتحودة األمريكيوة -1984
.1985
أستاذ في جامعة اليرموك-1986 ،اآلن.
أستاذ في جامعة اإلمام محمود بون سوعود اإلسوممية ،أبهوا ،المملكوة العربيوة السوعودية -1990
 1993إجازة تفرغ علمي.
أستاذ في جامعة السلطان قابوس ،مسقط ،عمان  2003-2002إجازة تفرغ علمي.
أسووتاذ محاضوور غيوور متفوورغ فووي جامعووة العلوووم والتكنولوجيووا األردنيووة ،جامعووة اربوود األهليووة،
جامعة جرش األهلية ،جامعة فيمدلفيا.

االهتمامات البحثية:
التخطييييط اللغيييوي ،اللغوييييات االجتماعيييية والنفسيييية ،اللغوييييات التطبيقيييية ،الترجمييية ،التعرييييب،
اللغويات التقابلية ،تحليل الخطاب ،واللغويات النظرية.

المنح والجوائز التقديرية
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المنـــــــــــح:
 .1منحووة موون وزارة التربيووة والتعلوويم للحصووول علوول درجووة البكووالوريوس فووي اللغووة اإلنجليزيووة،
الجامعة األردنية.1978-1975 ،
 .2منحووة موون وزارة التربيووة والتعلوويم للحصووول علوول درجووة الماجسووتير فووي طوورق توودريس اللغووة
اإلنجليزية ،جامعة اليرموك .1982-1979
 .3منحة جمل الملك الحسين ،الديوان الملكي – عمان للحصول علل الدكتوراه في اللغويوات مون
جامعة ويسكنسون-ماديسون ،الويات المتحدة األمريكية .1985– 1982

الجوائز التقديرية:
 .1الثالث مون العشورة اآلوائول فوي المملكوة فوي شوهادة الثانويوة العاموة الفور األدبوي ،المملكوة
األردنية الهاشمية .1975
 .2األول في محافظة اربد في شهادة الثانوية العامة للفر األدبي.1975 ،
 .3األول في برنامج ماجستير طرق تدريس اللغة اإلنجليزية جامعة اليرموك .1982
 .4الحصول علل ساعة ملكية للتميز العلمي في الثانوية العامة .1975
 .5الحصول علل ساعة ملكية للتميز العلمي في درجة الماجستير ،جامعة اليرموك .1982
 .6ميدالية جامعة اليرموك للتميز العلمي .1982
 .7منحة الفلبرايت األمريكية لعام  ،1997- 1996جامعة ويسكنسون ماديسون.
 .8منحة الداد األلمانية لعام  ،1999جامعة بايروت األلمانية ،بافاريا.
 .9موسوووعة مشوواهير العلموواء فووي حقوول اللغووة واللغويووات المنشووورة فووي الواليووات المتحوودة
األمريكية.
 .10أحد مشاهير العالم لعام  ،1995-1994المعهد البيوغرافي األمريكي.
المؤتمرات العلمية:
المشاركة في تقوديم أبحواث علميوه فيموا يزيود عون مئوة وأربعوين موؤتمرا دوليوا فوي الواليوات المتحودة
األمريكية ،بريطانيا ،اسبانيا ،ماليزيا ،بولندا ،النمسا ،ألمانيوا ،سويسورا ،اليونوان ،الودنمارك ،هولنودا،
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استونيا ،فرنسا ،السعودية ،سوريا ،لبنان ،مصر ،الجزائر ،عمان ،دولة اإلموارات العربيوة المتحودة،
اليمن ،قطر ،األردن.

األبحاث والكتب:
نشر ما يزيد عن واحد وتسعين بحثا في مجمت علمية عالمية وعربيوة ومايزيود عون عشورة فصوول
في كتب علمية منشورة في جامعات مرموقة.
عضوية اللجان:
عضو فيما يزيد عن  60لجنة أكاديمية وغير أكاديمية على المستوى اليوطني والعربيي والعيالمي.

اإلشراف:
اإلشييراف علييى رسييائل الييدكتوراغ فييي اللغويييات النظرييية والتطبيقييية فييي اللغيية اإلنجليزييية واللغيية
العربية (ما يزيد على أربعين رسالة) وأيضا اإلشراف على رسائل الماجستير في اللغة اإلنجليزيية
واللغة العربية (ما يزيد على خمس مئة رسالة).
المؤتمرات والمحاضرات:
المشيياركة فييي أكنيير ميين  150مييؤتمر وقلقيياء مييا يزيييد عيين  80محاضييرة علييى المسييتوى العييالمي
والعربي والمحلي.

رئاسة تحرير المجالت العلمية المحكمة
.1
.2
.3
.4

المجلة االردنية للغات الحدیثة واآلداب – جامعة اليرموك- 2018 ،االن.
عضو هيئة تحریر في مجلة الجامعة االسالمية في غزة – الجامعة اإلسالمية في غزة –فلسطين،
-2011االن.
عضو هيئة تحریر في مجلة جامعة إربد االهلية – جامعة إربد االهلية-2013 ،االن.
عضو هيئة تحریر في مجلة جامعة جدارا – جامعة جدارا– 2019 ،االن.
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.5
.6
.7
.8
.9

عضو هيئة تحریر في مجلة " ،"Issues in Political Discourse Analysisجامعة اندیانا –
أمریكا - 2018اآلن.
عضو هيئة تحریر في مجلة  ،"Logos international journal in translationجامعة القاهرة –
مصر – 2019 ،اآلن.
عضو هيئة تحریر في مجلة المنارة ،جامعة آل البيت .2011 – 2007،
عضو هيئة تحریر في مجلة أبحاث ،جامعة اليرموك.1999- 1996 ،
عضو هيئة تحریر في مجلة  ،International Journal of Language Studiesجامعة طهران –
إیران.2011 – 2007 ،

االنجازات المهمة الدالة على القدرات القيادية:
عضو في مجالس أقسام اللغة اإلنجليزية في الجامعات االردنية :جامعة اليرموك و جامعة جرش و جامعة آل البيت
.1
وجامعة الطفيلة التقنية و جامعة السلطان قابوس و جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

رئيس مجلس كلية اآلداب والعلوم االنسانية في جامعة آل البيت .2011-2007
رئيس مجلس البحث العلمي في جامعة اليرموك .2007-2005
رئيس مجلس دراسات العليا في جامعة اليرموك .2007-2005
رئيس مجلس مركز اللغات في جامعة آل البيت .2011- 2007
رئيس مجلس مركز اللغات في جامعة اليرموك  -2018االن .
رئيس المجلس التأديبي االستئنافي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الطفيلة التقنية .2017- 2014
رئيس الخطة االستراتيجية في جامعة الطفيلة التقنية .2017-2014
رئيس لجنة قضايا الطلبة في جامعة اليرموك  -2018االن.
رئيس لجنة الخطة الدراسية في جامعة اليرموك -2018االن .
نائب الرئيس للشؤون الطلبية و االتصال الخارجي في جامعة اليرموك .2019 -2018
نائب الرئيس لشؤون الكليات االنسانية في جامعة اليرموك  – 2019االن .
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أهم المشاريع التي سيتم تطويرها في الجامعة الهاشمية
 oتقوم خطة رئيس الجامعة على أربعة مهام:
.1
.2
.3
.4

الحوكمة الرشيدة.
تحسين الوضع المالي للجامعة.
تحسين الوضع العلمي.
زیادة أعداد الطلبة.

 oحيث أن تحسين الوضع المالي یشمل:
 .1انشاء وحدة التعاون الدولي والعالقات الخارجية.
 .2وحدة المشاریع واالستثمار.
 .3الوقف اإلسالمي المالي المعني بالبحث العلمي ،والتبرع من القادرین واألغنياء من كافة انحاء العالم
العربي واالسالمي.
تحسييين البح يث العلمييي یقييوم علييى تطييویر أعضيياء الهيئيية التدریسييية و اإلداریيية ،والتعليييم اإللكترونييي ،عقييد
الورشات و المؤتمرات العلميية و التدریسيية  ،وتحيدیث الخطي الدراسيية و تطيویر البيرام األكادیميية و تلبيية
حاجات السوق المحلي و العربيي و العيالمي  ،وتتبنيى من يور اليتعلم باألهيداف مين خيالل الرةیية الواضيحة و
الرسالة الواضحة ،وزیادة أعداد الطلبة من خالل فتح البرام الجدیدة واستقطاب األساتذة و الكوادر التعلميية و
استقطاب الطلبة في مرحلة البكالوریوس و طلبة الدراسات العليا  ،تحسين السمعية الدولية للجامعة.

• الجانب اإلداري
أنا من المؤمنين بمفهوم الجامعة العميقة حيث یتناغم رأس الهرم مع أسفله من حييث فهيم رسيالة الجامعية و رةیتهيا
من قبيل الهيئتين التدریسية و اإلداریة و كذلك أةمن بأن التمييز األكيادیمي یيؤد إليى التمييز اإلدار  ،حييث اننيي
كنييت ميين أوائييل المملكيية فييي الثانویيية العاميية و ميين األوائييل فييي درجتييي البكييالوریوس و الماجيسييتير ،وبسييبب ذلييك
ابتعثني صاحب الجاللة الملك الحسين بن طالل المع م إلى الوالیات المتحدة األمریكية للحصيول عليى الماجسيتير
و الدكتوراه و عيدت بعيدها للعميل فيي جامعية اليرميوك اسيتاذا مسياعدا ثيم مشياركا ثيم اسيتاذا  ،ولقيد تيدرجت فيي
المناصب اإلداریة مين رئييس لقسييم اللغية اإلنجليزیية  ،ثيم ميدیرا لمركيز الدراسيات االردنيية ثيم نائيب لعمييد كليية
اآلداب في جامعة اليرموك ثم عميدا للبحث العلمي و الدراسات العليا بمعية رئيس الجامعة وقتئذ االسيتاذ اليدكتور
محمد سعيد الصباریني ،ثم عميدا لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة آل البيت ،بمعية األسيتاذ اليدكتور عبيد
7
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السيالم العب ياد و األس يتاذ الييدكتور نبي يل شييواقفة رئيييس جامعييية آل البيييت ث يم نائبييا لييرئيس جامعيية الطفيليية التقنييية
للش يؤون األكادیمييية (  ،) 2017-2014وعضييوا فييي مجييالس أمنيياء  :جامعيية إربييد األهلييية و الكلييية الجامعييية و
االونروا ،و جامعة العقبة التكنولوجية ،وهذا العميل اإلدار ما بين اليرموك و جامعيية آل البييت و جامعية الطفيلية
التقنية باإلضافة إلى تخصصي فيي حقيول عليم اللغویيات و عليم الخطياب و االتصيال وليد مهيارات فيي االتصيال
المجتمعي و العمل ضمن فریق  ،ولقد شذب هذا الجانب الحضور و المشاركة في مئة و واحدا و خمسيين مؤتمرا
دوليا و عالميا ،وزرت مع م بلدان العالم مما مكنني من التشبيك مع الجامعات العالمية و العربية و االردنية عليى
كافة األصعدة .

• خطة استقطاب التمويل الخارجي للمشاريع الجامعية وتحسين الوضع المالي
عملييت عمي يدا للبحييث العلمييي والدراسييات العليييا فييي جامع ية اليرمييوك ،وكنييت رئيسيييا لمجلسييي البحييث العلمييي
والدراسيات العلييا ،وأشيرفت عليى جميييع المشياریع البحثيية والعلميية التيي قييدمت مين خيالل عميادة البحيث العلمييي
والدراسات العليا ،وحيث ان لد ما یزید عن واحد وتسعين بحثا علميا منشورا في مجالت علميه عالميه محكمة،
وأشرفت على ما یزید عن مئة وواحدا وثميانين رسيالة ماجسيتير ودكتيوراه ،ومنهيا أسيتطيع أن اتقيدم بالمقترحيات
التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اسييتحداث دائييرة فييي الجامعيية الهاشييمية تعنييى بتييوفير مييوارد مالييية إضييافية للجامعيية مسييؤوليتها التحيير عيين
مصادر تمویل خارجية للمشاریع الجامعية.
تشييجيع الهيئيية التدریسييية علييى اسييتقطاب تمویييل خييارجي للمشيياریع البحثييية وذلييك علييى شييكل ميينح بحثييية ميين
المراكز البحثية الوطنية واالقليمية والدولية.
تقدیم االستشارات والتدریب وعقد الدورا ت لخدمة المجتمع المحلي وسوق العمل.
تسویق الجامعة اقليميا ودوليا الستقطاب طال ب وافدین من العرب واألجانب.
حث القطاعين العام والخاص لدعم وتقدیم منح للطلبة المتفوقين.
التنسيق مع وزارة التخطي والتعاون الدولي لمعرفة مصيادر التمویيل المتاحية للجامعية مين مصيادر خارجيية
وخاصة الوالیات المتحدة األمریكية وكندا واالتحاد األوروبي.
البحث عن مصادر تمویل دولية تعنى بدعم التعليم التقنيي ودراسية امكانيية اسيتحداث بعي التخصصيات فيي
هذا المجال.
الحصييول علييى الييدعم الخييارجي ميين خييالل ابييرام اتفاقيييات توأميية بييين الجامعيية الهاشييمية وبع ي الجامعييات
األخرى سواء في الوطن العربي أو خارجه من خالل برام مشتركة یتم طرحها مع هذه الجامعات.

 .9أتمتة العمليات اإلداریة بشكل شمولي من اجل تسهيل االجراءات وتسریعها وبياألخ أن مية البحيث العلميي
واللوازم وكذلك من اجل تخفي نفقات الورق والقرطاسية ومن اجل الحفاظ على البيئة.
 .10وقف تعيين اإلداریين ورفع كفاءة الموظفين من خالل أتمتة العمليات.
 .11أتمتيية العمليييات اإلداریيية فييي دائييرة الصيييانة واللييوازم ميين اجييل زیييادة فاعلييية الجهيياز الفنييي ووقييف الهييدر فييي
النفقات.
8

األستاذ الدكتور فواز محمد الراشد العبد الحق الزبون
 .12إنشاء إذاعة في الجامعة الهاشمية لخدمية طلبية الجامعية والهيئية التدریسيية والمجتميع المحليي واالسيتثمار فيي
االنتاج االذاعي والتلفزیوني وتأجير استودیوهات الجامعة للمحطات العالمية والعربية.
 .13انشاء اسواق تجاریة داخل الجامعة.
 .14تأجير المساحات الفارغة داخل المباني الشركات إلنشاء حاضنات صناعية.
 .15استثمار في السكن والمجمع التجار أو مول تجار یفي بالمتطلبات.
 .16إعادة توزیع حوافز المواز وربطها باإلنجاز لإلداریين واألكادیميين.
 .17مشروع المكتبة الرقمية العربية وتصميم قاعدة بيانات للدوریات العربية على غيرار تليك التيي فيي أمریكيا
وأوروبا وهو األول في العالم من أبعاده األكادیمية والبحثية والمالية على الجامعة الهاشمية واالردن.
 .18استكمال تنفيذ مشروع حرم الجامعي الذكي ).(smart campus
 .19إنشاء مستشفى جامعي تعليمي للجامعة.
 .20االستمرار في سياسة االستقطاب واإلیفاد والتعيين وفقا االسس الشفافة والعادلة.
 .21إنشاء مركز االرشاد المهني والوظيفي لسوق العمل وتفعيل التدریب النوعي وتطبيقي والمهني.
 .22رفع سویة الجامعة في التصنيف العالمي والعربي والمحلي.
 .23التوسع في تطبيق وسائل التعلم والتعليم االلكتروني التفاعلي والمحتوى الرقمي.
 .24تنفيذ مشروع الحدائق والحاضنات التكنولوجية واحتضان المشاریع االبداعية والشركات الناشئة.
 .25الحصييول علييى االعتمييادات الدولييية وتطبيييق معييایير تلييك االعتمييادات فييي كافيية كليييات الجامعيية وبرامجهييا
وخططها الدراسية.
 .26رب الجامعة بالمشاریع والمدن الصناعية والتجاریة والمجتمع المحلي.
 .27االستمرار في كليات الطبية بالتعاون مع منضمات الصحة العالمية لتطویر التعليم والمهارات السریریة.
 .28إنشاء كلية الجامعة الهاشمية للتعليم التقني لتخری كفاءات مهنية وتطبيقية وتقنية وفنيه عاليية الحرفيية فيي
الهندسة الصناعية والصيانة والخدمات الهندسية والطبية والميكانيكية واإلنشائية.
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اربد –االردن
التوقيع
Fawwaz
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