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RESEARCH PROFILE 

Profile Link No. of Citations h-index 

Google Scholar - - - 
Scopus ID - - - 

 

EDUCATION 

Year Degree Major Institution 

 PhD   
2015 M.Sc. History: Islamic history The University of Jordan 
2010 B. Sc. history The University of Jordan 

 

ACADEMIC POSITIONS 

Year Academic Title Institution 

2016-2021 Lecturer  

 

ADMINISTRATIVE POSITIONS 

Year Title Institution 

- - - 

 

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS & MEMBERSHIPS 

Year Certification Institution 

 جامعة األميرة سمية  عضو لجنة الجودة ومعايير ضبط الجودة 2016

باحثة تاريخية باللغة العربية للفلم الوثائقي : الثورة  2016

 العربية الكبرى 

 شركة السنبلة لالنتاج الفني

 جامعة األميرة سمية عضو لجنة الجودة 2017

لمؤتمر :التعليم العالي في ضوء عضو لجنة التحضير  2018

 األوراق النقاشية لجاللة الملك

 جامعة األميرة سمية 

 جامعة األميرة سمية  عضو لجنة تطوير نظام جودة التعليم 2021

 ( :Adobe Connect ورشة عمل: 2018

Using and Running Virtual Classroom: 

Adobe Connect 

  

 جامعة األميرة سمية

 ماجدة المجالي )مدربة( عمل: إدارة الوقت وقوة التغييرورشة  2019

 طارق حماد' مهارات إعداد السيرة الذاتية )ورشة عمل( 2020

 د.عامر التفكير اإليجابي )ورشة عمل( 2020

 المهندس يزن كمستري )ورشة عمل(: علم الفراسة ولغة الجسد 2020

 د.عدي الطويسي وجرير النسور )ورشة عمل(: خيارات منصة التعلم االلكتروني  2020

mailto:s.issa@psut.edu.jo


 

 

د.رمزي ردايدةوشهيناز عييسى وممثلين من  ورشة حوارية: تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد 2019

 هيئة مكافحة الفساد

2021 Moodle Management and Administration the Association of Arab 

Universities 

 صناعة المحتوى الرقمي باستخدام منصة مودل 2021

Moodle Content Management 

 

the Association of Arab 

Universities 

جامعة االميرة سمية /وحدة تنسيق المساقات  لجنة االمتحانات في وحدة تنسيق المساقات الخدمية  2021

 الخدمية

في مدينة القدسأ.د محمد محاضرة :المعالم األثرية  2021

 غوشة

Zoom 

آليات التشبييك بين األكاديميين العرب إلحياء اليوم  2020

 العالمي للتضمان مع الشعب الفلسطيني

Zoom:  الحملة األكاديمية الدولية لمناهضة

 ICA االحتالل ومخطط الضم

مؤتمر : ملتقي: مؤرخي القدس /إدراة الصفحة الرسمية  2021

 facebookعلى موقع 

 مركز الحسن بن طالل لدراسات القدس

ضابط ارتباط ملتقى أنا أشارك مع الهيئة المستقلة  2022

لالنتخابات ومؤسسة ولي العهد باسم جامعة االميرة 

 سمية للتكنولوجيا

 جامعة األميرة سمية 

 المساقات الخدميةجامعة األميرة سمية/وحدة  ورشة عمل :البحث العلمي وتشبييك الباحثين  28/9/2022

 جامعة األميرة سمية عضو اللجنة الثقافية كلية الملك طالل لألعمال 2022

 جامعة األميرة سمية تدريب: العمل على الشاشات التفاعلية في القاعات 5/10/2022

 جامعة األميرة سمية ورشة عمل: السيرة الذاتية وآلية مقابالت العمل  11/2022

 

BOOKS/BOOK CHAPTERS – 5 Years 

Year Book/Chapters Indexing 

هـ(/ دار 968-967) 4ورقم  3أحكام متعلقة بالواليات العربية من دفتري المهمة العثمانيين رقم 2017

 جنان للنشر 

(2016/11/5286) 

ISBIN: 978-

9957-594-84-8 

 (ردمك)

 

JOURNAL PUBLICATIONS – 5 Years 

Year Journal Publications 
Article Classification 
(Basic, Applied, Teaching)  

Indexing Quartile 

جامعة فيلادلفيا كلية الاداب والفنون/ مؤتمر فيلادلفيا  2018

الفكرة التاريخية في دراسة  " :للتاريخ العربي ومنهجه 22

عبدالكريم غرايبة للتاريخ العربي: غرس المحبة ونشر 

 ."الأحقاد(:قراءة في كتابه "عرب الماء والإنسان

Basic 2804  

PROCEEDINGS/PRESENTATIONS – 5 Years 

Year Presentations Article Classification 
(Basic, Applied, Teaching) 

Indexing 

    

 

 



 

 

RESEARCH WORK IN PROGRESS  

Year Work in Progress / Title 
Status 
(Submitted, 

Accepted) 

   

   

   

 

 

RESEARCH FUNDS/PROJECTS 

Year Project Name Duration Sponsor 

- - - - 

 

IMPACT OF SCHOLARSHIP 

Year No. of Reviewed Articles 

- - 

 

RESEARCH/EDITORIAL MEMBERSHIPS 

Year Journal/Conference Role (editor, associate 

editor, editorial advisory 

board member, reviewer) 

- - - 

 

GRADUATE RESEARCH SUPERVISION 

Year Thesis title 
Role 

(Supervisor / Co-

supervisor/Examiner) 

Degree 
(PhD, MSc) 

 

Institution  

  - - الينطبق -

 

GOVERNANCE/COMMITTEES 

Year Name of Committee /Institution Role 

 جامعة األميرة سمية عضو لجنة الجودة 2017

عضو لجنة التحضير لمؤتمر :التعليم العالي في ضوء األوراق  2018

 النقاشية لجاللة الملك

 جامعة األميرة سمية 

 جامعة األميرة سمية  عضو لجنة تطوير نظام جودة التعليم 2021

 جامعة األميرة سمية عضو لجنة االمتحانات في وحدة المساقات الخدمية  2021

 جامعة األميرة سمية عضو اللجنة الثقافية كلية الملك طالل لألعمال 2022

 جامعة األميرة سمية عضو لجنة التشبييك :وحدة المساقات الخدمية 2022

 جامعة األميرة سمية عضو لجنة االمتحانات: وحدة المساقات الخدمية 2022

 جامعة األميرة سمية عضو لجنة جودة التعليم: وحدة المساقات الخدمية  2022

2022/2023 من معايير  6المعيار   Learner progression عضو لجنة:  

في كلية الملك طالل لتكنولوجيا  (AACSB)االعتمادج الدولي 

 األعمال

 جامعة األميرة سمية



 

 

 

COMMUNITY SSERVICE AND SOCIAL RESPONSIBILITY  

Year Society/Association/ Institution Role 

 متحدثة :صوت وصورة وثائقي : السالم الملكي: قناة المملكة األردنية الهاشمية 2021

 منبر صلاح الدين /بمناسبة الاسراء والمعراج/  2020

 محاضرة / : مركز الحسن بن طلال لدراسات القدس

 تقديم عرض

10/2022  منسق فعالية  تنسيق محاضرة مهارات النجاح في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا  

11/2022  منسق ورشة  تنسيق ورشة عمل لطالب مادة القدس :بعنوان السيرة الذاتية  

9/2022  مدرب  ورشة عمل: إعداد المحاضرة االفتراضية وإعداد الخطط الدراسية 

 مشرف أكاديمي  MUNمشرف أكاديمي" نادي  2022

 ضابط ارتباط  ملتقى أنا أشارك  2022

 


