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سعادة األستاذ الدكتور رشاد بدران
التحصيل العلمي
 .1درجة الدكتوراه في فيزياء أشباه الموصالت ،جامعة  ،Nottinghamبريطانيا.1991 ،
 .2درجة الماجستير في الفيزياء ،جامعة الكويت ،الكويت.1986 ،
 .3درجة البكالوريوس في الفيزياء ،جامعة البصرة ،العراق.1978 ،
معلومات عامة
 .1حاصل على جوائز البحث من الجامعة الهاشمية،2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012 ،
.2017
 .2عميد كلية العلوم ،الجامعة الهاشمية ،سبتمبر  2017حتى اآلن.
 .3أستاذ بقسم العلوم ،الجامعة الهاشمية ،فبراير  2012حتى اآلن.
 .4أستاذ مشارك ،كلية هندسة الموارد الطبيعية واإلدارة ،الجامعة األلمانية األردنية،
سبتمبر  2011حتى فبراير .2012
 .5أستاذ مشارك ،كلية العلوم ،جامعة الملك عبد العزيز (في إجازة من الجامعة الهاشمية).
أيلول حتى نوفمبر .2010
 .6حاصل على جائزة البحث المتميزة من جامعة الملك عبد العزيز ،ديسمبر .2010
 .7حاصل على جائزة البحث المتميز من جامعة الملك عبد العزيز ،نوفمبر .2009
 .8قبول مقالة في مجلة " "Vacuumتم اختياره من قبل  Elsevierمن بين أفضل  25مقالة
في الفترة ما بين أبريل إلى يونيو 2009
 .9أستاذ مشارك ،كلية العلوم ،الجامعة الهاشمية ،نوفمبر  2003حتى أغسطس .2006
 .10مساعد باحث زائر ،مركز أبحاث  ،Julich Researchفي جامعة  ،Oldenburgيونيو 2003
حتى أغسطس .2003
 .11مساعد باحث زائر ،EPI, UAD ،دندي ،اسكتلندا ،المملكة المتحدة يونيو  1999حتى
سبتمبر  ،1999ويونيو  2000حتى سبتمبر  ،2000ويونيو  -2001سبتمبر .2001
 .12أستاذ مساعد ،كلية العلوم واآلداب ،الجامعة الهاشمية ،سبتمبر  1995حتى أكتوبر
.2003
 .13أستاذ مساعد ،كلية العلوم ،جامعة البترا (سابقا جامعة البنات) ،سبتمبر  1993حتى
أغسطس .1995
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 .14محاضر غير متفرغ ،قسم الفيزياء ،الجامعة األردنية ،يناير  1993حتى اغسطس .1993
 .15مساعد تدريس بدوام جزئي من قسم الفيزياء ،جامعة نوتينغهام (أكتوبر  1990حتى يونيو
.)1991
 .16محاضر في قسم الفيزياء جامعة نوتنغهام ،أكتوبر  1990حتى يونيو .1991
 .17مساعد تدريس في جامعة الكويت (أيلول  1982حتى آذار .)1986
 .18قام إجراء بحوث حول الفيزياء النووية (البحث النظري على تصادمات األيونات الثقيلة) في
قسم الفيزياء ،جامعة الكويت ،أكتوبر  1982حتى مارس .1986
 .19مساعد بحث وتدريس ومحاضر بقسم الفيزياء بجامعة الكويت ،مايو  1986حتى
أغسطس .1987
 .20مساعد بحث وتدريس في قسم الفيزياء ،البصرة جامعة ،أيلول  1979حتى سبتمبر
.1982
 .21له العديد من األبحاث ،وحضر العديد من المؤتمرات.
اللجان:
 .1عضو ومستشار لجنة االعتماد األكاديمي ،جامعة الملك عبد العزيز2010-2009 ،
 .2عضو في العديد من اللجان في الجامعة الهاشمية ،منها:


عضو لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي.2014-2012 ،



عضو مجلس الجامعة ،ممثل كلية العلوم.2011-2010 ،



عضو لجنة الدراسات العليا ،قسم الفيزياء.2006-2005 ،



عضو لجنة مكتبة كلية العلوم.2005-1995 ،



عضو لجنة صندوق اإليداع ،الجامعة الهاشمية.1999-1998 ،

Tel: 00962–6–5799555 – 5715549 – Mobile: 00962–796677755 – Fax : 00962–6–5715570
P.O.BOX 961343 – Amman 11196 Jordan

