السيـزة الذاتيــة
أ.د .عدنــان بـــدران
عنوان العمل :
جامعة البرتا
ص.ب  743969 :عمان  ،33374األردن
تليفون 66740-4-5535557 :
فاكس 66740-4-5536605 :
الربيد االلكرتوين abadran12@gmail.com :
badran_adnan@yahoo.com
المؤهالت األكاديمية :
 دكتوراه يف العلوم ،جامعة والية ميتشيغان ،الواليات املتحدة عام 3749 ماجستري يف العلوم ،جامعة والية ميتشيغان ،الواليات املتحدة عام 3746 بكالوريوس يف العلوم ،جامعة والية أوكالىوما ،الواليات املتحدة عام 3757-

دكتوراه فخرية  :جامعة سن كيون كوان – سيؤول – كوريا اجلنوبية 3763
دكتوراه فخرية يف العلوم :جامعة والية ميتشيغان – الواليات املتحدة األمريكية 0665
حماضر واتكنز املتميز من جامعة والية أوكالىوما  –0667الواليات املتحدة األمريكية
درجة األستاذية الفخرية من جامعة كزاخستان الوطنية ،استنة0630 ،
دكتوراه فخرية يف اإلدارة :جامعة الريموك – األردن0636 ،

الوظيفة التطوعية :
 عضو جملس أمناء البكالوريا – عمان ،األردن () - 3769
 عضو اللجنة التنفيذية ملؤسسة نور احلسني – عمان ،األردن (.) - 3765
)
 عضو جملس أمناء مؤسسة امللك حسني – عمان ،األردن (- 3777
)
 رئيس جملس إدارة معهد اليوبيل – عمان ،األردن (- 0666
 رئيس األكادميية العربية للعلوم – بريوت ،لبنان () - 0669
 عضو يف جملس أمناء معهد مصدر ،أبوظيب ،اإلمارات العربية املتحدة () - 0665
 رئيس جملس أمناء املنتد العريب للبيئة والتنمية ) ،(AFEDبريوت ،لبنان () - 0666
 عضو يف جلنة املساعي احلميدة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم/اليونسكو () -0633
 عضو جملس أمناء منتد الفكر العريب ورئيس جلنة إدارتو – عمان ،األردن () - 0630
 عضو جملس أمناء اجلمعية األردنية للطاقة املتجددة -عمان ،األردن (.) -0630
 نائب رئيس اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا – عمان ،األردن () - 0639
 رئيس جملس أمناء اجلامعة األردنية – عمان ،األردن () - 0636
 عضو جملس احلكماء ،منتد االسرتاتيجيات األردين – عمان ،األردن () - 0635
 رئيس اجمللس األعلى للمركز الوطين لتطوير املناىج – عمان ،األردن () - 0635
 رئيس جملس إدارة إعمار جرش – جرش ،األردن () - 0636
 رئيس جملس أمناء اجلمعية األردنية للبحث العلمي – عمان ،األردن () - 0637
التاريـخ الوظيفــي :
- 0665
0636 - 2007
0665
0665 - 3776
3776 - 3779
3779 - 3776
3767

أستاذ التكنولوجيا احليوية ،جامعة البرتا ،عمان
رئيس جامعة البرتا  -عمان ،األردن
رئيس الوزراء ووزير الدفاع
رئيس جامعة فيالدلفيا
نائب املدير العام لليونسكو ،باريس
املدير العام املساعد للعلوم يف اليونسكو ،باريس
وزير الزراعة ،األردن
وزير الرتبية والتعليم ،األردن

()0
3764
3754
3744
3749

-

3765
3764
3754
3744

أمني عام اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ،األردن
رئيس ومؤسس جامعة الريموك والعلوم والتكنولوجيا األردنية.
عميد العلوم وأستاذ العلوم البيولوجية يف اجلامعة األردنية ،األردن
باحث رئيسي يف العلوم الفسيولوجية/بوسطن ،الواليات املتحدة

الزمـــــاالت :
 عضو جملس أمناء اجلمعية األردنية للطاقة املتجددة -عمان ،األردن (.) -0630 رئيس جملس أمناء املركز الوطين حلقوق اإلنسان – عمان ،األردن )(0633 - 0666 رئيس املنتد اآلسيوي الباسيفيكي حلقوق اإلنسان ) (APFسيدين ،اسرتاليا ()0633 – 0667 عضو جلنة التنسيق الدولية حلقوق اإلنسان يف جنيف (.)0636 عضو اجمللس االستشاري ،مؤسسة الفكر العريب ،بريوت (.)0636 – 0667 أمني الصندوق والرئيس وعضو أكادميية العامل اإلسالمي للعلوم.IAS ، نائب الرئيس وعضو أكادميية العلوم العاملية ،تريستا/ايطاليا  TWASمنذ عام .3773 رئيس مشارك للموسوعة احلياتية ،باريس منذ عام .3775 عضو اجمللس التنفيذي الحتاد اجلامعات الدويل (. )3764 – 3756 رئيس اللجنة الوطنية األردنية لليونسكو ،ونائب رئيس املؤمتر العام لليونسكو  ،باريس . 3767 عضو اجمللس التنفيذي االحتاد الدويل للعلووم البيولوجيوة ،بواريس ( ،)3766 – 3755وعضوو اجمللوس التنفيوذي اجلمعيوة امللكيوةحلماية الطبيعة ،األردن (.)3767 – 3756
 زميل األكادميية الوطنية األمريكية للجنة العلوم لدعم البحث العلمي يف الدول النامية (.)3769 – 3766 زميل منتد الفكر العريب ومجعية الشؤون الدولية ،األردن منذ عام  3757ومنتد أسنب ،كولورادو (.)3766الجوائـــز الفخريـــة:
أومس ووة وق ووالدات النهض ووة الدرج ووة األوا والدرج ووة ال اني ووة واالس ووتقالل الدرج ووة ال اني ووة والفونس ووو األس ووباين واليونس ووكو (اينش ووتاين  )3776وقو والدات
جامع ووات ومن م ووات دولي ووة وحكوم ووات ،ج ووائزة ال وورواد م وون مؤسس ووة الفك وور الع ووريب ) (ATFديس وومرب  ،0665ج ووائزة األكادميي ووة العاملي ووة للعل وووم
) (TWASيف البنوواء املؤسسووي العلمووي ديربووان/جنوب إفريقيووا – أكتوووبر  ،0667جووائزة اسوويا للمسووااة يف جمووال التعلوويم  ،0633جووائزة اووومان
لتحكيم العلماء العرب الشبان (.)0636

المؤلفات والكتب المنشورة:
قووام بت و ليف  06كتابووا يف جموواالت العلوووم البيولوجيووة والعلوووم البيئيووة كمووا قووام بتسووجيل  6ب وراءات اخ ورتاع (منووا األكسوودة ،اليووة اال يلووني
والتوونفس يف النضوووز لزيووادة ف ورتات ا وزين ال مووار)  ،ونشوور مووا يزيوود علووى ( )306مائووة وعش ورين حب وا علميووا يف جموواالت الفيزيولوجيووا عوون

األنزميووات النباتيووة ذات العالقووة بوودورة التوونفس والتم يوول الغووذائي وإنزميووات األكسوودة يف دوريووات علميووة  .وكمووا نشوور مايووة دراسووة يف
املؤمترات العلمية حول التعليم العايل والبحث العلمي واسرتاتيجيات العلوم والتكنولوجيا وال قافة الشاملة يف الوطن العريب.

نشاطات عممية رئيسية:
أ.

في حقل البحث العلمي:
 .3اكتشاف الية حفظ األغذية الطازجة من فواكو وخضار (من خالل احلد من فعالية ىرمون النضوز اال يلني وجلم األكسدة
إنزميات كريب) مما أسهم يف نقلها إا أماكن بعيدة ونائية ومضاعفة فرتات ازينها مرات عديدة ( 9براءات اخرتاع) .
 .0اكتشوواف اليووة األكسوودة يف ال مووار لفينووول الوودوبامني ،والتعوورف علووى األنووزط املنشو الكسوود ا الفووونيليز وامل ووب ووا البووويل
فينول امليالنني ،وكيفية الوقاية منها (براءة اخرتاع).
 .9اإلاراف على أطروحات ماجستري ودكتوراه يف العلوم.

()3
ب .في حقل بناء مؤسسات التعليم العالي:
 .3ت س و وويس ج و ووامعتني يف و و ووال األردن ،الريم و وووك ( 960666طال و ووب) والتكنولوجيو و ووة ( 060666طال و ووب) حت و وووي علو و ووى
التخصصات اإلنسانية واالجتماعية والعلمية والزراعية وا ندسية والطبية.
 .0بالشراكة ما أساتذة اخرين ت سيس كلية العلوم يف اجلامعة األردنية.
 .9ت سيس مركز العلوم البحرية على البحر األمحر يف العقبة بالشراكة ما أساتذة اخرين.
 .6إعادة ت ىيل جامعة فيالدلفيا ورفا طاقتها من ( )9االف طالب إا ( )6االف طالب.
 .5إعادة ت ىيل جامعة البرتا ورفا طاقتها من ( )9االف طالب إا ( )5666سبعة االف وأربعماية طالبا.
ج .في حقل المناهج والكتب الدراسية:
.3
.0
.9
.6

بناء مناىج الكتب العلمية يف األردن وت ليف كتب العلوم احلياتية يف املدارس الرتبوية وذلك بالتعاون ما اخرين.
بناء مناىج العلوم للمرحلة ال انوية وكليات اجملتما يف سلطنة ُعمان ما اخرين.
بنوواء منوواىج العلوووم البيولوجيووة للعووامل العووريب موون خووالل املن مووة العربيووة للرتبيووة وال قافووة والعلوووم (األلكسووو) ،وتو ليف الكتووب
البيولوجية للسنوات ال انوية ال ال ة ،ما اخرين .
بناء مناىج العلوم البيئية (األلكسو) للعامل العريب وت ليف مرجا بيئي للمرحلة ال انوية وكليات اجملتما.

د .وضا استراتجيات لتطوير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا يف األلكسو واليونسكو.
ىوو .وضوا موسووةة ةالميوة الكتروةيوة مون ( )066جملود حوول األجهوزة املسواندة للحيواة (Encyclopedia of Life Support
) –Systemsخالل عملو يف اليونسكو ،واملشاركة يف اإلاراف على موسوةة ةربية من ( )6جملدات (Encyclopedia of
) ،the Arab Regionمتويل وإاراف اليونسكو واألكادميية العربية للعلوم ،بريوت.

