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 : المؤهالت األكاديمية
 

 3749دكتوراه يف العلوم، جامعة والية ميتشيغان، الواليات املتحدة عام  -
 3746ماجستري يف العلوم، جامعة والية ميتشيغان، الواليات املتحدة عام  -
 3757عة والية أوكالىوما، الواليات املتحدة عام بكالوريوس يف العلوم، جام -
 
 3763كوريا اجلنوبية   –ول ؤ سي –فخرية : جامعة سن كيون كوان دكتوراه  -
 0665الواليات املتحدة األمريكية  –: جامعة والية ميتشيغان يف العلوم دكتوراه فخرية -
 يات املتحدة األمريكية الوال –0667والية أوكالىوما جامعة  من حماضر واتكنز املتميز  -
 0630األستاذية الفخرية من جامعة كزاخستان الوطنية، استنة، درجة    -

 

 0636 األردن، – الريموك: جامعة يف اإلدارةدكتوراه فخرية  -
 

 : الوظيفة التطوعية
 

  (      - 3769عمان، األردن ) –عضو جملس أمناء البكالوريا 
  (.      - 3765عمان، األردن ) –احلسني عضو اللجنة التنفيذية ملؤسسة نور 
  (       - 3777عمان، األردن ) –عضو جملس أمناء مؤسسة امللك حسني 
  (         - 0666عمان، األردن ) –رئيس جملس إدارة معهد اليوبيل 
  (     - 0669بريوت، لبنان ) –رئيس األكادميية العربية للعلوم 
 (     - 0665يب، اإلمارات العربية املتحدة )عضو يف جملس أمناء معهد مصدر، أبوظ 
  لبيئة والتنمية ل العريب نتد املجملس أمناء رئيس(AFED)، (      - 0666) بريوت، لبنان 
 ( 0633عضو يف جلنة املساعي احلميدة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم/اليونسكو-     ) 
 (      - 0630عمان، األردن ) –رتو ورئيس جلنة إدامنتد  الفكر العريب  عضو جملس أمناء 
 (.   -0630عمان، األردن ) -عضو جملس أمناء اجلمعية األردنية للطاقة املتجددة 
  (      - 0639عمان، األردن ) –نائب رئيس اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 
  (      - 0636عمان، األردن ) –رئيس جملس أمناء اجلامعة األردنية 
 (    - 0635عمان، األردن ) –كماء، منتد  االسرتاتيجيات األردين عضو جملس احل 
  (    - 0635عمان، األردن ) –رئيس اجمللس األعلى للمركز الوطين لتطوير املناىج 
  (   - 0636جرش، األردن ) –رئيس جملس إدارة إعمار جرش 
  (   - 0637عمان، األردن ) –للبحث العلمي  األردنيةرئيس جملس أمناء اجلمعية 

 
  : التاريـخ الوظيفــي 

 ، عمان، جامعة البرتاالتكنولوجيا احليويةأستاذ    - 0665
   ، األردنعمان -رئيس جامعة البرتا    0636  - 2007
 رئيس الوزراء ووزير الدفاع             0665
 رئيس جامعة فيالدلفيا  0665  -  3776
 ، باريسنائب املدير العام لليونسكو 3776  -  3779
 املدير العام املساعد للعلوم يف اليونسكو، باريس 3779  -  3776
 وزير الزراعة، األردن     3767

 وزير الرتبية والتعليم، األردن                                
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 أمني عام اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، األردن  3765  -  3764
 والعلوم والتكنولوجيا األردنية.جامعة الريموك س ومؤسرئيس  3764  -  3754
 عميد العلوم وأستاذ العلوم البيولوجية يف اجلامعة األردنية، األردن 3754  -  3744
 باحث رئيسي يف العلوم الفسيولوجية/بوسطن، الواليات املتحدة  3744  - 3749

 
 : الزمـــــاالت

 (.   -0630عمان، األردن ) -عضو جملس أمناء اجلمعية األردنية للطاقة املتجددة -
 )0633  - 0666(عمان، األردن  –ئيس جملس أمناء املركز الوطين حلقوق اإلنسان ر  -
 (0633 – 0667سيدين، اسرتاليا ) (APF)رئيس املنتد  اآلسيوي الباسيفيكي حلقوق اإلنسان  -
 (.0636عضو جلنة التنسيق الدولية حلقوق اإلنسان يف جنيف )     -
 .(0636 – 0667) لس االستشاري، مؤسسة الفكر العريب، بريوتعضو اجمل     -
 .IASالرئيس وعضو أكادميية العامل اإلسالمي للعلوم، أمني الصندوق و      -
 .3773عام منذ TWAS  تريستا/ايطاليانائب الرئيس وعضو أكادميية العلوم العاملية،      -
 .3775عام رئيس مشارك للموسوعة احلياتية، باريس منذ      -
 ( .3764 – 3756عضو اجمللس التنفيذي الحتاد اجلامعات الدويل )     -
 . 3767رئيس اللجنة الوطنية األردنية لليونسكو، ونائب رئيس املؤمتر العام لليونسكو ، باريس      -
(، وعضوو اجمللوس التنفيوذي اجلمعيوة امللكيوة 3766 – 3755عضو اجمللس التنفيذي االحتاد الدويل للعلووم البيولوجيوة، بواريس )     -

 (.3767 – 3756حلماية  الطبيعة، األردن )
 (.3769 – 3766زميل األكادميية الوطنية األمريكية للجنة العلوم لدعم البحث العلمي يف الدول النامية )     -
 (.3766ومنتد  أسنب، كولورادو ) 3757زميل منتد  الفكر العريب ومجعية الشؤون الدولية، األردن منذ عام      -
 

 :الجوائـــز الفخريـــة
 

الدات وقووو ( 3776)اينشوووتاين  والفونسوووو األسوووباين واليونسوووكوالدرجوووة ال انيوووة واالسوووتقالل الدرجوووة األوا والدرجوووة ال انيوووة أومسوووة وقوووالدات النهضوووة 
للعلوووووم  ، جووووائزة األكادمييووووة العامليووووة 0665ديسوووومرب  (ATF)جامعووووات ومن مووووات دوليووووة وحكومووووات، جووووائزة الوووورواد موووون مؤسسووووة الفكوووور العووووريب 

(TWAS)  جوووائزة اوووومان 0633، جوووائزة اسووويا للمسوووااة يف جموووال التعلووويم 0667أكتووووبر  –يف البنووواء املؤسسوووي العلموووي ديربوووان/جنوب إفريقيوووا ،
 .(0636) ماء العرب الشبانلتحكيم العل

 :المؤلفات والكتب المنشورة
 

)منووا األكسووودة، اليووة اال يلوووني  بووراءات اخووورتاع 6والعلوووم البيئيوووة كمووا قوووام بتسووجيل البيولوجيووة كتابوووا  يف جموواالت العلووووم   06قووام بتوو ليف 
يف جمووواالت الفيزيولوجيوووا عووون  علميوووا   ا  حب ووون وعشوووري( مائوووة 306، ونشووور موووا يزيووود علوووى ) يف النضووووز لزيوووادة فووورتات اوووزين ال موووار( والتووونفس

مايوووة دراسوووة يف األنزميوووات النباتيوووة ذات العالقوووة بووودورة التووونفس والتم يووول الغوووذائي وإنزميوووات األكسووودة يف دوريوووات علميوووة .  وكموووا نشووور 
 شاملة يف الوطن العريب.حول التعليم العايل والبحث العلمي واسرتاتيجيات العلوم والتكنولوجيا وال قافة ال املؤمترات العلمية

 
 :نشاطات عممية رئيسية

 

 :في حقل البحث العلمي . أ
 

 اكتشاف الية حفظ األغذية الطازجة من فواكو وخضار )من خالل احلد من فعالية ىرمون النضوز اال يلني وجلم األكسدة   .3
 .براءات اخرتاع(  9) ت عديدةمرا يف نقلها إا أماكن بعيدة ونائية ومضاعفة فرتات ازينها أسهم ( مماإنزميات كريب

وامل ووب   ووا البووويل الفووونيليز  الكسوود ا، والتعوورف علووى األنووزط املنشوو  الوودوبامني لفينووول اكتشوواف اليووة األكسوودة يف ال مووار   .0
 .ية منها )براءة اخرتاع(، وكيفية الوقاامليالنني فينول

 .أطروحات ماجستري ودكتوراه يف العلوماإلاراف على    .9

 

 



 

 

(3) 

 
 

 :حقل بناء مؤسسات التعليم العالي في . ب
 

طالووووووب( حتوووووووي علووووووى  060666طالووووووب( والتكنولوجيووووووة ) 960666، الريموووووووك )ت سوووووويس جووووووامعتني يف  ووووووال األردن    .3
 .مية والزراعية وا ندسية والطبيةالتخصصات اإلنسانية واالجتماعية والعل

  .ردنيةاألت سيس كلية العلوم يف اجلامعة بالشراكة ما أساتذة اخرين .   0
  .العقبة بالشراكة ما أساتذة اخرينت سيس مركز العلوم البحرية على البحر األمحر يف  .   9
 ( االف طالب.6( االف طالب إا )9.   إعادة ت ىيل جامعة فيالدلفيا ورفا طاقتها من )6
 .ا  طالب ف وأربعمايةسبعة اال( 5666( االف طالب إا )9).   إعادة ت ىيل جامعة البرتا ورفا طاقتها من 5

 
 :في حقل المناهج والكتب الدراسية ج.  

 

 .الرتبوية وذلك بالتعاون ما اخرين.   بناء مناىج الكتب العلمية يف األردن وت ليف كتب العلوم احلياتية يف املدارس 3
 .اجملتما يف سلطنة ُعمان ما اخرين.   بناء مناىج العلوم للمرحلة ال انوية وكليات 0
، وتوو ليف الكتووب بيووة وال قافووة والعلوووم )األلكسووو(نوواء منوواىج العلوووم البيولوجيووة للعووامل العووريب موون خووالل املن مووة العربيووة للرت .   ب9

 ، ما اخرين .ولوجية للسنوات ال انوية ال ال ةالبي
 .ات اجملتماللمرحلة ال انوية وكلي.   بناء مناىج العلوم البيئية )األلكسو( للعامل العريب وت ليف مرجا بيئي 6
 

 .يف األلكسو واليونسكو لتطوير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا استراتجياتد.    وضا 
 

 Encyclopedia of Life Support)( جملود حوول األجهوزة املسواندة للحيواة 066مون ) موسووةة ةالميوة الكتروةيوةوضوا   ىوو. 

Systems)–  ( جملدات 6من ) موسوةة ةربية راف علىواملشاركة يف اإلا ،اليونسكوخالل عملو يف(Encyclopedia of 

the Arab Region).متويل وإاراف اليونسكو واألكادميية العربية للعلوم، بريوت ، 
 


