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 :المؤهل العلمي
 .الواليات المتحدة األمريكية درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية، جامعة والية واشنطن، بولمان، 1983
 .الواليات المتحدة األمريكية في األحياء الدقيقة، جامعة والية كاليفورنيا، فرسنو،درجة الماجستير  1979
 .درجة البكالوريوس في العلوم الحياتية ، الجامعة األردنية 1975

 

 :الخبرات العملية

  2018/تموز
 

 2013آذار/
 2009آذار/

 لتاريخه
 

 2018/حزيران
 2013 /اذار

 امعات العربيةاالمين العام المساعد التحاد الج
 

 أستاذ الكيمياء الحيوية، قسم العلوم الحياتية، الجامعة األردنية
 .رئيس جامعة مؤتة

 .رئيس الجامعة الهاشمية 2009آذار/ 2008شباط/
 .مؤسس لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رئيس 2008شباط/ 2007حزيران/

 .رئيس الجامعة األردنية 2007أيار/ 2004كانون أول/
 .مدير عام مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2004كانون أول/ 2004تشرين ثاني/

 .عميد كلية العلوم، جامعة اليرموك 2004تشرين ثاني/ 2004أيلول/
 .ائب رئيس جامعة فيالدلفيا األهليةن 2004أيلول/ 2002أيلول/
 .اذ في جامعة اليرموكأست 2000أيلول/ 2000/شباط

 .نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية في جامعة مؤتة 2000شباط/ 1998
 نائب الرئيس للشؤون االكاديمية في جامعة مؤتة 1998 1996
 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمشاريع في جامعة مؤتة. 1996 1994
 عميد كلية الزراعة في جامعة مؤتة. 1995 1994
 مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية في جامعة مؤتة. 1994 1993
 .عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة مؤتة 1994 1993
 .أستاذ في جامعة اليرموك 1993 1992
 .ليبياعة قاريونس، أستاذ زائر في جام 1992 1991
 .أستاذ مشارك في جامعة اليرموك 1992 1987
 وم الحياتية في جامعة اليرموك.رئيس قسم العل 1991 1989
 أستاذ مساعد في جامعة اليرموك. 1987 1983
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 امريكامساعد باحث في جامعة والية واشنطن. 1983 1981
 امريكا.مساعد تدريس في جامعة والية واشنطن 1981 1980

 

 األبحاث العلمية:
 الكتب:

 .1993الكيمياء الحيوية،
 منشورات جامعة القدس المفتوحة.

 .1994العلوم العامة، 
 منشورات وزارة التربية والتعليم، الجمهورية اليمنية.

 .  1986الكيمياء الحيوية العملية، 
 جامعة اليرموك.

 البحوث:

بحثرراع علميرراع متخ  رراع فرري مجررالت علميررة عالميررة محكمررة، باإلمررافة الرر  العديررد مررن األورا  والمقرراالت  اربعرريننشرررما يزيررد علرر  خمسررة و 
 عامة.ال

 المؤتمرات والندوات:
 المشاركة في أكثر من عشرين مؤتمراع متخ  اع، والعديد من الندوات واللقاءات العلمية.

 

 المنهج والجوائز العلمية:

 .1990جائزة عبدالحميد شومان للعلماء العرب الشبان، 

 .1986األلمانية،  DADمنحة 
 2013باحث مميز .1992األلمانية،  Van Hemboltزمالة الفانهمبولت 

 .TWAS ،1987منحة أكاديمية العالم الثالث 
 2013وسام الحسين للعطاء من الدرجة االول  

 

 :عضوية اللجان والمجالس
 

2013- 
2014 - 

2014 
2018 

 تعليم العاليعمو مجلس ادارة  ندو  البحث العلمي وازرة ال
 رئيس اللجتة االكاديمية /عمو مجلس التعليم العالي

 رئيس اللجنة المالية واالدارية./عمو مجلس التعليم العالي 2010 -     2004

 عمو مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي. 2004 -     1997
 عمو اللجنة األكاديمية في مجلس التعليم العالي. 2009 -     2004
 .عمو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 2001 -     1997
 المعهد األمريكي للبيوغرافيا. عمو مجلس ادارة  -     1997
 مؤسس لالتحاد العربي للبيوفيزيقا. عمو  -     1989
 تحرير مجلة "اليرموك للبحوث والدراسات". عمو هيئة 2004 -     2000
 لتنمية الموارد البشرية. عمو اللجنة اإلستشارية العليا 2003 -     2001
 ماء العرب.للجنة تحكيم جوائز عبدالحميد شومان للع عمو  -     1999
 عمو أكاديمية نيويورك للعلوم. 2000 -     1998
 عمو مجلس ادارة شركة البوتاس العربية 2001آذار/ -     1997
 عمو اللجنة الوطنية لتطوير التعليم العالي. 2000 -     1997
 مؤتة: سلسلة العلوم الطبيعية والتطبيقية".رئيس تحرير مجلة "أبحاث  1999 -     1997



 عمو اللجنة الوزارية العليا العتماد الجامعات الخا ة. 1997 -     1993
 عمو مجلس المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا. 2000 -     1994

  . 
الجامعةات  فةي خةل  خةدمتيعضو في المجالس األكاديمية المختلفة )قسم، وكلية، وعمداء، وجامعةة    

 المحلية واالقليمية
 


