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ــــــــــلت:المؤه
 معهد مسشوستس للتكنولوجيا، كمبردج، ولية مسشوستس، الوليححات المتحححدة1982 – 1978

المريكية.
 دكتوراه في الهندسة النووية مع تخصص فرعي في سياسات الطاقة منحت في

، عنوان الرسالة:1982شهر حزيران من عام 

 التفاعلت البين ذرية وديناميات الشبكيات احادية الذرية وثنائية الذريححة, تحححت

إشراف البرفسوران: سو – هين تش وسدني يب
جامعة ميتشغان، آن اربور، ولية ميشتغان، الوليات المتحدة المريكية.1978 – 1976

 1978درجة الماجستير في الهندسة النووية، منحت في شهر نيسححان مححن عححام 

 وكان مشروع التخرج للحصول على درجححة الماجسححتير فححي مجححال تكنولوجيححا

الندماج النووي
جامعة بيروت المريكية ، لبنان 1971-1,1976

1977درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، منحت شهر تموز من عام 

الخبـــــرات:

ًا لمجلس امناء الجامعة الردنية 2012 رئيس
تشرين ثاني)1(2011

 تشرين17شباط-9(2011

اول)

رئيس هيئة الطاقة الذرية الردنية

 وزير الطاقة والححثروة المعدنيححة ورئيححس اللجنححة التوجيهيححة الوزاريححة العليححا

لشؤون الطاقة النووية
رئيس هيئة الطاقة الذرية الردنية2008-2011
وزير التربية والتعليم2000-2007
وزير التعليم العالي والبحث العلمي2005-2007
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2001-2002

2004-

وزيرا التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي 

عضو لجنة الجندة الوطنية الملكية
عضو المجلس الستشاري القتصادي لجللة الملك عبدا الثاني -1999
رئيس جامعة البلقاء التطبيقية      1997-2001

عميد بالوكالة لكلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الردنية      1995-1997
عالم باحث/معهد كادلسروة للدراسات النووية -1994
نائب العميد لكلية الهندسة والتكنولوجيا/الجامعة الردنية      1995 – 1993

رئيس قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة والتكنولوجيا-           1990-1993

الجامعة الردنية
جامعة البترول والمعادن، المملكة العربية السعودية1986، 1984-1

عالم بحث مشارك مع مجموعة تطوير مختبر بحوث الطاقة

تم العمل على تطوير مسارع حزم الطاقة اليونية الضعيفة
مختبر ارجون القومي، ولية الينوي، الوليات المتحدة المريكية.          1983-1984

باحث مشارك، موضوع البحث:مصادر النيوترونات شديدة النبضات

معهد مسشوستس للتكنولوجيا، كمبردج: ولية مسشوستس

زميل ما بعد الحصول على درجة الدكتوراه في قسم الهندسة النووية

 عملت في تجربة حول النيوترونات غير المرنة المتطايرة مححن المححاء شححديد

البرودة
معهد مسشوستس للتكنولوجيا، كمبردج، ولية مسشوستس1982 – 1979

مساعد بحث، قسم الهندسة النووية

عملت في مشروع حول ديناميات الشبكيات والجزئيات.

 
الخبرات في التدريس :

الجامعة الردنية، عمان – الردن1997آب 
أستاذ هندسة صناعية

الجامعة الردنية، عمان – الردن

 أستاذ مساعد هندسة صناعية، درست مساقات في التحكم الوتوماتيكي، في1997 – 1987

 ديناميات النظم وفححي الهندسححة النوويححة أشححرفت علححى رسححالة ماجسححتير فححي

الفيزياء النووية
جامعة البترول والمعادن، المملكة العربية السعودية 1986 - 1985

درست مساقات في الفيزياء لطلبة مرحلة ما قبل التخرج
جامعة اليرموك ، اربد، المملكة الردنية الهاشمية1983 – 1982

 أستاذ مساعد فحي كليحة الهندسحة، وقمحت بتحدريس مسحاقات فحي علحم اللت

وتحويل الطاقة والفيزياء
معهد مسشوستس للتكنولوجيا ، كمبردج، مسشوستس1979-1980
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مدرس لمختبر المقاييس النووية

ومدرس مساعد لمساقات التخرج في الفيزياء النووية.

الوسمــة الفخريــة :-

 وسام الملك الحسين للعطاء المميز من الدرجة الولى، منح من قبل جللة الملك عبدا-

.2008الثاني عام 

 .2003ميدالية غاندي للسلم من مدير عام اليونسكو لعام -

 .2003وسام الكوكب الردني من جللة الملك عبدا الثاني عام -

 وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة قححائد مححن رئيححس الجمهوريححة الفرنسححية السححيد جححاك-

  .2004شيراك لعام 

 وسام الشرف اللماني من درجححة القححائد مححن رئيححس جمهوريححة ألمانيححا التحاديححة السححيد-

.2006هورست كولر لعام 

الجوائـز الحاصـل عليهـــا

 جائزة الخريج المتميز منحت من قبل كلية الهندسة والعمارة/ الجامعة المريكية في بيروت عام-      

ًا للنجازات المتميزة في القيادة التربوية، الخدمة الحكومية، والحقل الهندسي. 2004  تقدير

  مححن قبححل قسححم1980/1981جائزة تيوس جح. تومسون التذكارية التي منحت عن العام الدراسي -

.الهندسة النووية في معهد مسشوستس للتكنولوجيا للطالب الخريج المتميز في الهندسة النووية

 -DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENSTلمرتين في  ,   منحت 

 1993 وفي الفترة من حزيران إلى أيلول عحام 1988الفترة من شهر حزيران إلى شهر آب عام 

.

درجــة الزمالـة الفخريــة

م.2004الجمعية العلمية الملكية، المملكة الردنية الهاشمية، -

 القتباســــات
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 القتباسات كما وردت في دليل القتباسات العلمية الححذي نشحره معهححد المعلومحات العلميححة فحي فيلدلفيححا،

 – الوليات المتحدة المريكية.19104بنسلفانيا، 

) في ادناه.5 مقتبس علمي عن المؤلف رقم (330 – 1

 مقتبس علمحي عن جميححع المؤلفححات. 600 – 2

 اسمـاء المعرفيـن وعنــاوينهم

) Sow – Hsin Chenالبروفسور سو – هين تشن (-

            قسم الهندسة النووية 

        معهد متسوستس للتكنولوجيا،  الوليات المتحدة المريكية

) David L. Priceالدكتور دايفيد ل – برايس (-

       قسم علوم المادة والتكنولوجيا 

          مختبر ارجون القومي، الوليات المتحدة المريكية

) Mjujid Kazimiالبروفسور مجيد كاظمي (-

         قسم الهندسة النووية 

      معهد مستسوستس للتكنولوجيا ، الوليات المتحدة المريكية

) Sidney Yipالبروفسور سيدني يب (- 

 المؤلفات المنشورة

 طوقان خ وتشن سز "الديناميكا في بلورات الهالوجين" منشور فحي مجلححة "الفيزيحاء الجزيئيحة"-1

) 7070693 الصفحات (44 المجلد رقم 1981عام 

 طوقححان خ وتححش س "نمححوذج للجهححد بيححن الححذرات فححي بلححورات الهححالوجين" منشححور فححي مجلحة-2

) 473-457 الصفحات  (47 المجلد 1982"الفيزياء الجزيئية" عام 

 طوقححان خ وكححاريون فزويححب س. "دراسححة فححي الححديناميكا الجزيئيححة لحالححة اللسححتقرار البنيححوي-3

 56 المجلححد رقححم 1984للشححبكيات ثنائيححة البعححاد" منشححور فححي مجلححة "الفيزيححاء التطبيقيححة" عححام 

) 1461 – 1455الصفحات (

  تيشن س طوقان خز لونج س ك  برايس  وتيكسيرا ج "التحليححل الطبقححي لرابطححة الهيححدروجين-4

  المجلد1984في الماء بواسطة استطارة النيوترونات" منشور في "رسائل المجلة الفيزيائية" عام 

) 1363 – 1360 الصفحات  (0 53رقم 

4



  دراسة الديناميكا الجزيئيححة للحركححات الذريححة فححي المححاء "منشححور المجلححة0 رحمن أ0 طوقان، خ-5

Physical  Review B الصحفحات                   (31 المجلحد رقحم 1985 الفيزيائية ب" عحام 

2643 – 2648(

 طوقان خ، تشن س يب س "تحليل النظرة الحركية للكرات الصلبة لبيانات اسححتطارة النيوترونححات-6

 1421 الصححفحات 55 المجلححد رقححم 1985في عنصر النيون" منشور في "الفيزياء الجزيئية" عام 

 –1430 

  تشن س، طوقان خ لونج سي ك، براسي د وتيكسيرا ج" ديناميكا البروتون فححي المححاء فححوق المححبرد-7

 .68 صفحة 1985-83 لمختبر أرجون القومي عام IPNS" منتسور في تقرير 2رقم 

 سي ك، طوقان ك وتيكسيرا ج "ملحظة وتشير تحطيم رابطححة الهيححدروجين عححن طريححق التطححاير-8

-190 ب الصححفحات        (136 المجلححد 1986 عام Physicaالنيوتروني" منشور في "الفيزياء 

193.(

 بانيسل ر و بيرجرت وطوقان خ، رتشي م وتشن س "دراسة للديناميكا الجزيئيححة لطيححف الذبححذبات-9

الممتدة للهيدوكسيل في حالة السيولة منشور في "رسائل في الفيزياء والكيمياء".

 طوقان خ رتشي م وتشن س ولونج سي ك وبرايس ل وتيكسيرا ج "مقححاييس التطححاير النيححوتروني-10

 للكثافة الهيدروجين المعتمدة على متجه الموجهة لحالت في المححاء المسححال "منشححور فححي "المجلححة

Aالفيزيائيححة أ –    Physical  Review 2580 الصححفحات       (37 المجلححد 1988)) عححام–   

258. (

 " منشور فححي96Zr و 94Zrطوقان خ دكابيلر في "المقاطع العرضية لسر النيوترون النجمي لح -11

 357 الصححفحات (348 المجلححد 1990 ، عام AstrophysicalJournalمجلة الفيزياء الفلكية 

 –362. (

 KPb صابونجي م ل "الحركات الذريححة فححي 01طوقان خ ريجرز إتش تي ج ، برايس دي إل -12

 Physicalالمسحال – دراسححة فحي الديناميكحححا الجزيئيححححة" منشححور فححي المجلححة الفيزيائيحححة ب 

Review B 117042 – 117391 الصفحات 17 رقم 41 المجلد 1990 ، عام. (

  دبابنه س، تقال نو، صافي ف م وطوقان خ ، فاخوري و خبيص أ "دراسححات للتفاعححل النححووي-13

F (p,γ )  16O 19 مليون إلكترون فولت منشور وثائق3 –0ر3 في مدى الطاقة البروتونية  

 1992 تمححوز 10-6الندوة العالميححة الثانيححة ححول الفيزيححاء الفلكيححة النوويححة فححي كارلسححروة ص 

) مليون إلكترون فولت.160 – 155الصفحات (

  وخححبيص أ "التوزيححع الححزاوي2 0 دبححابنه س، فححاخوري هححح1 طوقان خ1صافي ف، تفال ف-14

   عندما تكون طاقة19F (p,o) 16O and 7Li (هح) He 4ودراسات النتائج للتفاعلت النووية 
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– 0ر3البروتون ما بين (  ) مليون إلكترون فولت: منشور في وثائق النحدوة الدوليححة الثانيحة3 

)168 – 161 الصفحات  (10/7/1992-6حول الفيزياء الفلكية النوويحة، كارلسروهي، في 

,16O (Pدبابنه س طوقان خ وخبيص أ ، دالة التحفيحز للتفاعحل النحووي -15  γ  )  19Fفحي محدى  

 ) مليون الكترون فولت منشور في "الطححرق والدوات النوويححة فححي3ر – 3الطاقة البروتوني (

) .324-319 الصفحات (83 المجلد 1993" عام Bالبحث الفيزيائي 

  و148Nd و 146Nd النيححوترون kevطوقان خ، دبوس ك وكابلر ف "المقاطع العرضححية لسححر -16
150Ndمنشور في وثائق المؤتمر الححدولي الثححالث حححول الفيزيححاء الفلكيححة النوويحة" فححي جححران " 

) .294-291 الصفحات  (1994 تموز 0ساسو في إيطاليا 

  دبوس ك، كابيلر ف، ريفو ج" المقاطع العرضية لسر النيوترون النجمي للفطائر0 طوقان خ-17

Nd و Pm و Sm) منشححور فححي المجلححة الفيزيائيححة " Physical  Review  C  =  Cعححام ( 

) .1550 – 1540 الصفحات (51 المجلد رقم 1995

  كححابيلر ف ، طوقححان ك، شححومان م، ينجححوني أ المقححاطع العرضححية لمححر (لنيححوترون نظححائر-18

  عامPhysical Review c=c” منشور في المجلة الفيزيائية P,Sالسيريوم لدراسات عملية “

).1408 – 1397 الصفحات 53 المجلد رقم 1996

 ) ) النجميححة للنظححائر الn,γ طوقان خ، كابيلر ف، شححومان م ومنجححوني أ "المقححاطع العرضححية -19

 " مقدم للمؤتمر الدولي الرابع حول الفيزياء الفلكية النووية ، جامعة نوتردامPr و Ceالسيربوم 

.1996في حزيران 

 خبيص ع، طوقان خ، الرجوب ر  "وصف عمق عنصر الكسجين باسححتخدام التفاعححل النححووي-20
14N  16O(d,α 251 المجلححد رقححم 1997) " منشور في مجلة المركبات و المخلوطححات " عححام 

).113 – 111الصفحات (

 طوقان خ، خبيص ع، الزعبي ف، السعدي م، دبابنه س، بكرجي إ ومير أو "السححلوك النتشححار-21

 للذهب والزئبححق المححزروع فححي المغنيسحيوم " منشححور فححي مجلحة الطحرق والدوات فحي البحححث

).751 – 747 الصفحات (127/128 المجلد 1997 عام Bالفيزيائي 

  والبوتاس137Csطوقان خ، دبابنه س، شرف ج وخبيص ع "تحرير نشاط عنصري السيزيون -22
40Kفي عينات من التربة في الردن، مرفوع للنشر في "مجلة النشاط الشعاعي الححبيئي" عححام  

1997. 

 طوقححان خ، دبححابنه س، عبححدالكريم ل، خححبيص ع، خصححائص الرصححاص والزئبححق والححذهب-23

 1997المزروع في المغنيسيوم" منشور في "اثار الشعاع وعيححوبه فححي المححواد الصححلبة" عححام 

).178 – 167 الصفحات (143المجلد 
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