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الدكتور عبداللطيف محمد الشامســـي حاصل على شهادة الدكتو�اه من جامعة د�وك بالواليات المتحدة 
األم��كية عام 1997 وشـــهادتي الماجســـتير والبكالو��وس من جامعة بوسطن. يشغل حاليًا منصب مد�ر 

مجمع كليات التقنية العليا بموجب المرسوم االتحادي رقم (29) للعام 2015.

قبل تع�ينـــه في مجمع كليات التقنيـــة العليا عمل الدكتور الشامســـي مدي�ًا عامًا لمعهـــد التكنولوجيا 
التط�يقيـــة من العـــام 2007 حتى نهاية العـــام 2014، نجح خاللها في تأســـيس ثانويـــات التكنولوجيا 
التط�يقيـــة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وأبوظبي بوليتكنيك. بدأ حيا�ه المهنية كأســـتاذ مشـــارك في 
جامعة اإلما�ات، وخالل سنوات العمل بالجامعة شغل الدكتور الشامسي مناصب عدة، منها مساعد نائب 

.(iWIL) مد�ر الجامعة للبحث العلمي، حيث قام �إنشاء وحدة التد��ب المهني والتعّلم التكاملي

لدى الدكتور الشامســـي أكثر من خمســـة وثالثين نشـــرة بحثية في المجالت العلمية عالمية المســـتوى 
والمؤتم�ات العلمية، وآخرمؤلفا�ه سلسلة كتب باللغة العر�ية بعنوان "صناعة التعليم". الدكتور الشامسي 
حائز على جائزة الشخصية االتحادية في دورتها الخامسة، والتي يمنحها صاحب السمو الشيخ محمد بن �ايد 
آل نهيان، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس مركز اإلما�ات للد�اسات والبحوث االست�ا�يجية، وهو 

عضو منتسب في مجمع محمد بن �اشد للعلماء.

 (Advance HE) حصل الدكتور الشامســـي على درجة "زميل رئيس" من مؤسســـة التعليم العالي المتقدم
 CEO) بالمملكـــة المتحـــدة، ليصبح أول إما�ا�ي يحصل على هـــذه الدرجة من الزمالة، كمـــا اختارت مجلة
Today) العالميـــة والصـــادرة من المملكة المتحدة الدكتور الشامســـي ضمن قائمـــة أفضل 100 رئيس 
�نفيذى على المستوى العالمي للعام 2020. في أب��ل 2021، تم اختياره ضمن قائمة أقوى 100 عربي 

.Fierce Education من قبل  منصة Fierce Educator من قبل مجلة األ�ا�يان �يزنس وحصل على لقب

يتولى الدكتور الشامســـي حاليًا منصب نائب رئيس مجلـــس أمناء معهد التكنولوجيا التط�يقية، إلى جانب 
منصبـــه كنائب رئيس مجلس أمنـــاء أكاديمية أبو ظبي البح��ة، باإلضافة إلـــى عضويته في مجلس أمناء 
مدرســـة اإلما�ات الوطنيـــة وغيرها من العضويات في العديـــد من اللجان العليا والمجالس االستشـــا��ة 
التعليمية، مثل المجلس التنســـيقي للتعليم العالي واللجنة العليـــا لقمة أقدر العالمية، كما أنه عضو في 

مجالس دبي للمستقبل، وهي إحدى مباد�ات مؤسسة دبي للمستقبل.
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