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السيـرة الذاتيــة
أ.د .عدنــان بـــدران
المؤهالت األكاديمية:
-

دكتوراه في العلوم ،جامعة والية ميتشيغان ،الواليات المتحدة عام 1963

-

ماجستير في العلوم ،جامعة والية ميتشيغان ،الواليات المتحدة عام 1960

-

بكالوريوس في العلوم ،جامعة والية أوكالهوما ،الواليات المتحدة عام 1959

-

دكتوراه فخرية :جامعة سن كيون كوان – سيؤول – كوريا الجنوبية 1981

-

دكتوراه فخرية في العلوم :جامعة والية ميتشيغان – الواليات المتحدة األمريكية 2007

-

محاضر واتكنز المتميز من جامعة والية أوكالهوما  –2009الواليات المتحدة األمريكية

 درجة األستاذية الفخرية من جامعة كزاخستان الوطنية ،استنة2012 ،-

دكتوراه فخرية في اإلدارة :جامعة اليرموك – األردن2014 ،

الوظيفة التطوعية:


عضو مجلس أمناء البكالوريا – عمان ،األردن (- 1983



عضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة نور الحسين – عمان ،األردن (- 1985



عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك حسين – عمان ،األردن (- 1999

)
).
)



رئيس مجلس إدارة معهد اليوبيل – عمان ،األردن (- 2000



رئيس األكاديمية العربية للعلوم – بيروت ،لبنان (- 2003



عضو في مجلس أمناء معهد مصدر ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة (- 2007



رئيس مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية ) ،(AFEDبيروت ،لبنان (- 2008



عضو في لجنة المساعي الحميدة بمكافحة التمييز في مجال التعليم/اليونسكو (-2011



عضو مجلس أمناء منتدى الفكر العربي ورئيس لجنة إدارته – عمان ،األردن (- 2012



عضو مجلس أمناء الجمعية األردنية للطاقة المتجددة -عمان ،األردن (.) -2012



)

)
)

نائب رئيس المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا – عمان ،األردن (- 2013



رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية – عمان ،األردن (- 2014



عضو مجلس الحكماء ،منتدى االستراتيجيات األردني – عمان ،األردن (- 2017



رئيس المجلس األعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج – عمان ،األردن (- 2017



رئيس مجلس إدارة إعمار جرش – جرش ،األردن () - 2018



رئيس مجلس أمناء الجمعية األردنية للبحث العلمي – عمان ،األردن () - 2019

)
)
)
)

)
)
)

التاريـخ الوظيفــي:
- 2007

أستاذ التكنولوجيا الحيوية ،جامعة البترا ،عمان

 2014 - 2007رئيس جامعة البترا  -عمان ،األردن
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رئيس الوزراء ووزير الدفاع

 2005 - 1998رئيس جامعة فيالدلفيا
 1998 - 1993نائب المدير العام لليونسكو ،باريس
 1993 - 1990المدير العام المساعد للعلوم في اليونسكو ،باريس
1989

وزير الزراعة ،األردن
وزير التربية والتعليم ،األردن

 1987 - 1986أمين عام المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ،األردن
1986 - 1976

رئيس ومؤسس جامعة اليرموك والعلوم والتكنولوجيا األردنية

1976 - 1966

عميد العلوم وأستاذ العلوم البيولوجية في الجامعة األردنية ،األردن

 1966 - 1963باحث رئيسي في العلوم الفسيولوجية  /بوسطن ،الواليات المتحدة
الزمـــــاالت:
-

عضو مجلس أمناء الجمعية األردنية للطاقة المتجددة -عمان ،األردن (.) -2012

-

رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان – عمان ،األردن ).(2011 - 2008

-

رئيس المنتدى اآلسيوي الباسيفيكي لحقوق اإلنسان ) (APFسيدني ،استراليا (.)2011 – 2009

-

عضو لجنة التنسيق الدولية لحقوق اإلنسان في جنيف (.)2010

-

عضو المجلس االستشاري ،مؤسسة الفكر العربي ،بيروت (.)2014 – 2009

-

أمين الصندوق والرئيس وعضو أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم.IAS ،

-

نائب الرئيس وعضو أكاديمية العلوم العالمية ،تريستا  /ايطاليا  TWASمنذ عام .1991

-

رئيس مشارك للموسوعة الحياتية ،باريس منذ عام .1997

-

عضو المجلس التنفيذي التحاد الجامعات الدولي (.)1986 – 1978

-

رئيس اللجنة الوطنية األردنية لليونسكو ،ونائب رئيس المؤتمر العام لليونسكو ،باريس .1989

-

عضو المجلس التنفيذي االتحاد الدولي للعلووم البيولوجيوة ،بواريس ( ،)1980 – 1975وعضوو المجلوس
التنفيذي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ،األردن (.)1989 – 1970

-

زميل األكاديمية الوطنيوة األمريكيوة للجنوة العلووم لودعم البحوث العلموي فوي الودول الناميوة (– 1980
.)1983

-

زميل منتدى الفكر العربي وجمعية الشؤون الدوليوة ،األردن منوذ عوام  1979ومنتودى أسوبن ،كولوورادو
(.)1980

الجوائـــز الفخريـــة:
أوسوومة وقووالدات النهضووة الدرجووة األولووى والدرجووة الةانيووة واالسووتقالل الدرجووة الةانيووة والفونسووو األسووباني
واليونسكو (اينشتاين  )1998وقالدات جامعات ومنظمات دوليوة وحكوموات ،جوائزة الورواد مون مؤسسوة الفكور
العربي ) (ATFديسومبر  ،2005جوائزة األكاديميوة العالميوة للعلووم ) (TWASفوي البنواء المؤسسوي العلموي
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ديربان/جنوب إفريقيا – أكتوبر  ،2009جائزة آسيا للمساهمة في مجال التعليم  ،2011جائزة شوومان لتحكويم
العلماء العرب الشبان (.)2010
المؤلفات والكتب المنشورة:
قام بتأليف  20كتاباً في مجاالت العلوم البيولوجية والعلوم البيئية كما قوام بتسوجيل  4بوراءات اختوراع (منو
األكسدة ،آلية االثيلين والتنفس في النضوج لزيادة فترات تخزين الةموار) ،ونشور موا يزيود علوى ( )120مائوة
وعشرين بحةاً علمياً في مجاالت الفيزيولوجيا عن األنزيموات النباتيوة ذات العالقوة بودورة التونفس والتمةيول
الغذائي وإنزيمات األكسدة في دوريات علمية .وكما نشر ماية دراسة في المؤتمرات العلمية حوول التعلويم
العالي والبحث العلمي واستراتيجيات العلوم والتكنولوجيا والةقافة الشاملة في الوطن العربي.
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