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السيـرة الذاتية:
أ.د .عدنان بدران
المؤهالت األكاديمية:
 دكتوراه يف العلوم ،جامعة والية ميتشيغان ،الوالايت املتحدة عام 1963 ماجستري يف العلوم ،جامعة والية ميتشيغان ،الوالايت املتحدة عام 1960 بكالوريوس يف العلوم ،جامعة والية أوكالهوما ،الوالايت املتحدة عام 1959 دكتوراه فخرية :جامعة سن كيون كوان – سيوول – كوراي اجلنوبية 1981 دكتوراه فخرية يف العلوم :جامعة والية ميتشيغان – الوالايت املتحدة األمريكية 2007 حماضر واتكنز املتميز من جامعة والية أوكالهوما  –2009الوالايت املتحدة األمريكية درجة األستاذية الفخرية من جامعة كزاخستان الوطنية ،استنة2012 ، دكتوراه فخرية يف اإلدارة :جامعة الريموك – األردن2014 ،الوظيفة التطوعية:


عضو جملس أمناء البكالوراي – عمان ،األردن (- 1983



عضو اللجنة التنفيذية ملؤسسة نور احلسني – عمان ،األردن (- 1985



عضو جملس أمناء مؤسسة امللك حسني – عمان ،األردن (- 1999



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



رئيس األكادميية العربية للعلوم – بريوت ،لبنان (- 2003



رئيس جملس أمناء املنتدى العريب للبيئة والتنمية ) ،(AFEDبريوت ،لبنان (- 2008



عضو يف جلنة املساعي احلميدة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم/اليونسكو (-2011



عضو جملس أمناء منتدى الفكر العريب ورئيس جلنة إدارته – عمان ،األردن (- 2012



عضو جملس أمناء اجلمعية األردنية للطاقة املتجددة  -عمان ،األردن (.) -2012



).



).
).
).
).

انئب رئيس اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا – عمان ،األردن (- 2013
رئيس جملس أمناء اجلامعة األردنية – عمان ،األردن (- 2014

).

).
).
).

).
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عضو جملس احلكماء ،منتدى االسرتاتيجيات األردين – عمان ،األردن (.) - 2017



رئيس جملس إدارة إعمار جرش – جرش ،األردن (.) - 2018



رئيس جملس أمناء اجلمعية األردنية للبحث العلمي – عمان ،األردن (.) - 2019



عضو جملس أمناء مجعية رجال األعمال األردنيني – عمان ،األردن (.) - 2019



رئيس صندوق عبد احلميد شومان لدعم البحث العلمي – عمان ،األردن (.) - 2019

التاريـخ الوظيفــي:
- 2007

أستاذ التكنولوجيا احليوية ،جامعة البرتا

2019 - 2017

رئيس اجمللس األعلى للمركز الوطين لتطوير املناهج – عمان ،األردن

2014 - 2007

رئيس جامعة البرتا  -عمان ،األردن

2010 - 2006

عضو جملس األعيان ورئيس جلنة األعيان للرتبية والتعليم والبحث العلمي والثقافة واإلعالم ،األردن

2005

رئيس الوزراء ووزير الدفاع

2005 - 1998

رئيس جامعة فيالدلفيا

1998 - 1993

انئب املدير العام لليونسكو ،ابريس

1993 - 1990

املدير العام املساعد للعلوم يف اليونسكو ،ابريس

1989

وزير الزراعة ،األردن
وزير الرتبية والتعليم ،األردن

1987 - 1986

أمني عام اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ،األردن

1986 - 1976

رئيس جامعة الريموك ومؤسس هلا وللجامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا ،األردن

1976 - 1966

عميد العلوم وأستاذ العلوم البيولوجية يف اجلامعة األردنية ،األردن

1966 - 1963

ابحث رئيسي يف العلوم الفسيولوجية/بوسطن ،الوالايت املتحدة

الزمـــــاالت:
-

عضو جملس أمناء اجلمعية األردنية للطاقة املتجددة  -عمان ،األردن (.) -2012

-

عضو يف جملس أمناء معهد مصدر ،أبوظيب ،اإلمارات العربية املتحدة (.)2015 - 2007

-

رئيس جملس أمناء املركز الوطين حلقوق اإلنسان – عمان ،األردن ).(2011 - 2008
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-

رئيس املنتدى اآلسيوي الباسيفيكي حلقوق اإلنسان ) (APFسيدين ،اسرتاليا (.)2011 – 2009

-

عضو جلنة التنسيق الدولية حلقوق اإلنسان يف جنيف (.)2010

-

عضو اجمللس االستشاري ،مؤسسة الفكر العريب ،بريوت (.)2014 - 2009

-

انئب الرئيس وعضو أكادميية العلوم العاملية ،تريستا/ايطاليا  TWASمنذ عام .1991

-

رئيس مشارك للموسوعة احلياتية ،ابريس منذ عام .1997

-

عضو اجمللس التنفيذي الحتاد اجلامعات الدويل (.)1986 – 1978

-

رئيس اللجنة الوطنية األردنية لليونسكو ،وانئب رئيس املؤمتر العام لليونسكو ،ابريس .1989

-

عضووو اجمللووس التنفيووذي االحتوواد الوودويل للعلوووم البيولوجيووة ،ابريووس ( ،)1980 – 1975وعضووو اجمللووس التنفيووذي اجلمعيووة
امللكية حلماية الطبيعة ،األردن (.)1989 – 1970

-

زميل األكادميية الوطنية األمريكية للجنة العلوم لدعم البحث العلمي يف الدول النامية (.)1983 – 1980

-

زميل منتدى الفكر العريب ومجعية الشؤون الدولية ،األردن منذ عام  1979ومنتدى أسنب ،كولورادو (.)1980

الجوائـــز الفخريـــة:
أومسة وقالدات النهضة الدرجة األوىل والدرجة الثانية واالستقالل الدرجة الثانيوة والفونسوو األسوباين واليونسوكو (اينشوتاين )1998
وق ووالدات جامع ووات ومنيم ووات دولي ووة وحكوم ووات ،ج ووائزة ال وورواد م وون مؤسس ووة الفك وور الع ووريب ) (ATFديس ووم  ،2005ج ووائزة
األكادميية العاملية للعلوم ) (TWASيف البناء املؤسسي العلمي ديرابن/جنوب إفريقيا – أكتوبر  ،2009جائزة آسيا للمسامهة يف
جمال التعليم  ،2011جائزة شومان لتحكيم العلماء العرب الشبان (.)2010

المؤلفات والكتب المنشورة:
قام بتأليف  20كتاابً يف جماالت العلوم البيولوجية والعلوم البيئية كما قام بتسجيل  4براءات اخرتاع (منع األكسدة ،آليوة االثيلوني
والتنفيس يف النضوج لزايدة فرتات ختزين الثمار) ،ونشر ما يزيد على ( )120مائة وعشرين حبثاً علمياً يف جماالت الفيزيولوجيا عن
األنزميوات النباتيوة ذات العالقووة بودورة التوونفس والتمثيول الغووذائي وإنزميوات األكسودة يف دورايت علميووة .وكموا نشوور مايوة دراسووة يف
املؤمترات العلمية حول التعليم العايل والبحث العلمي واسرتاتيجيات العلوم والتكنولوجيا والثقافة الشاملة يف الوطن العريب.
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