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سعادة األستاذ الدكتور محمد حمد أبو دية معتوق
التحصيل العلمي
 .1درجة الدكتوراه في هندسة المفاعالت ،من جامعة ناغويا اليابان.1994 ،
 .2درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية ،الجامعة األردنية.1989 ،
 .3درجة البكالوريوس الهندسة الكيميائية ،الجامعة األردنية.1987 ،
معلومات عامة
 .1عضو هيئة تدريسية برتبة األستاذية ،قسم المساحة بجامعة البلقاء التطبيقية.
 .2عميداً للبحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية.2014 ،
 .3عضو في مجلس أمناء جامعة الحسين بن طالل  2012حتى .2014
 .4عمل عميدا لكلية معان 2001 ،حتى 2003
 .5رئيس الجمعية االكاديمية االردنية اليابانية.
 .6استاذ زائر في الجامعة االردنية كلية الهندسة التكنولوجية.2012/2011 ،
 .7عميد الكلية الملكية األردنية الجغرافية ،جامعة البلقاء التطبيقية من  2008حتى يوليو
.2011
 .8نائب عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا للشؤون المالية واإلدارية ،جامعة البلقاء
التطبيقية ،من  2005حتى 2006
 .9مدير دائرة البحث والتطوير للمعهد الوطني لتدريب المدربين ،جامعة البلقاء التطبيقية،
من  2003حتى 2004
 .10رئيس ومؤسس الجمعية األردنية األكاديمية اليابانية ،من  2004لغاية اآلن.
 .11أستاذ مساعد في جامعة مؤته ،من شباط  2000حتى أيلول .2001
 .12مهندس أول ،وزارة الطاقة والثروة المعدنية ،قسم الطاقة الصناعية والبيئة ،من 1995
حتى .1997
 .13عضو في منتدى الشباب العربي ،من  1989لغاية اآلن.
 .14عضو في نقابة المهندسين األردنيين (كامل) من  1987لغاية اآلن.
 .15عضو في جمعية المهندسين الكيميائيين في اليابان من  1990حتى .1995
 .16عضو في جمعية الصداقة األردنية الباكستانية (كامل)  1992لغاية اآلن.
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 .17عضو الجمعية الكيميائية األمريكية (كاملة) من  1993حتى .1999
 .18جمعية البيئة األردنية (كاملة) من  1995لغاية اآلن.
 .19عضو جمعية المياه العربية ،من  2003لغاية اآلن.
 .20له العديد من المنشورات العلمية في مجال الهندسة والبيئة والتغيرات المناخية وااليزو
 14000وادارة المياه والمحافظة على مصادرها في مناطق النزاعات الدولية.
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