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 أوالً: معلومات شخصيـة

 

 .1/11/1591 :     تاريــخ الميالد

 متزوج وله أربعة أبناء )بنتان وولدان(. : الحالة االجتماعية

 .جامعة الزيتونة األردنية    :   عنوانال
 110ص. ب                       

 األردن 11111 -عمان             
   4291511-6-00962: تلفــون المكتب
99000-300049997:   تلفــون خلوي  

 4291432-6-00962:            فاكس
      edu.jo .@zujpresident البريد اإللكتروني:

 

 لمؤهالت العلميـةثانياً: ا

 

 .1511الواليات المتحدة األمريكية:  -جامعـة بورد  - دكتوراه في الهندسة المدنيـة -
 .1511األردن:  - جامعــــة اليرمـــــوك - ماجستير في الهندسة المدنيـة -
 .1510سوريا:  - جامعـــة تشـــــــرين  - بكالوريوس في الهندسة المدنية -
 

 األكاديميـة ثالثاً: الخبرات

 

 اآلن. -5/1011: جامعة الزيتونة األردنية - ()هندسة طرق ومواصالت أستاذ في الهندسة المدنية -

 . اآلن -11/1001جامعة العلوم والتكنولوجيا :  -أسـتاذ في الهندسة المدنية )هندسة طرق ومواصالت(  -
 .11/1001-11/1551تـكنـولـوجيا :جامعـة العلـوم وال - أسـتاذ مشـارك فـي الهندسـة المدنيـة -
 .1/1551-1559/ 5جامعـة اإلمارات العربية المتحـدة :  - أسـتاذ مشـارك فـي الهندسـة المدنيـة -
 .11/1551 -5/1511جامعـة العلـوم والتـكنـولـوجيا :  - أسـتاذ مسـاعد فـي الهندسـة المدنيـة -

 
 رابعاً: الخبرات اإلداريـة

 
 اآلن. – 10/1019 –يتونه األردنيه الز رئيس جامعة -
 .5/1019 – 6/1019 –رئيس جامعة الزيتونه األردنيه بالوكاله  -
 6/1019 -10/2014جامعة الزيتونة األردنية:  - نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية -
 .5/1011 -10/1011جامعة الزيتونة األردنية :  -نائب رئيس الجامعة  -
 .5/1019 – 10/1011جامعة الزيتونة األردنية :  -علمي والدراسات العليا عميد البحث ال-

   

 

 

 الســــيرة الذاتيـــــــة

 

 األسـتاذ الدكتور تركي إبراهيم عبيـدات

 أستاذ في الهنـــدسة المدنيـــــة

 رئيس جامعة الزيتونه األردنيه
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 .6/1010 –1/1001 األردن: - أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
 .1/1010 –1/1001األردن:  -صندوق دعم البحث العلمي عاممدير -
 . 6/1001 –5/1009جامعة العلوم والتكنولوجيا :  -عميد كلية الهندسة  -
 .1009/ 1 – 5/1001جامعة العلوم والتكنولوجيا: -عميد البحث العلمي  -
 .1/1001 -5/1000جامعـة العلوم والتكنـولوجيا:  -مدير المركز االستشـاري للعلـوم والتكنـولـوجيا -
 .5/1551 -1/1551اإلمارات العربيـة المتحـدة :  -بلدية دبـي -رئيس قســـم تخطيـط الطــرق -
 .1/1559 -5/1551جامعــة العلــوم والتـكنــولـوجيا :  - رئيس قســم الهندســة المدنيــة -
 

 خامساً: الخبــــرات المهنيــة
 
 .11/1006 – 1/1001الواليـات المتـحدة األمريكـية:  -البـنك الدولـــي  -مستشار غير متفـرغ  -
 .1/1000 -1/1551ة دبـــــــي: بلديــــــ - خبيــــر تخطيــط وإدارة الطـــرق -
 .1/1001 -5/1000الواليات المتحدة األمريكية:  -معهد تكساس للبحوث والتطوير -مستشار غير متفرغ  -
 .1/1001 – 5/1000دبـي:  - شـركـة التـراث لالسـتشــارات الهندسـيـة -مستشار غير متفرغ  -
 .1/1559 -1/1551األردن :  - العامـة واإلسـكانوزارة األشغال  - مستشار غير متفرغ لشؤون الطرق -

                                                       
 سادساً: االهتمامات البحثية والمهنيـة

 
 أ. في مجال الهندسه المدنيه

 تصميم رصفات الطرق والمطارات. -

 تقييم أداء الطـرق والمطـارات. -
 ات.صيانة وإدارة الطرق والمطار -
 التخطيط االستراتيجي وتقييم الجدوى االقتصادية واآلثار البيئية لمشاريع الطرق وهندسة المواصالت. -

 الحموالت المحورية على الطرق. -
 السالمة والدراسات المرورية على الطرق. -
       النقل العام وأنظمة المواصالت الذكية. -
 

 ريب. في مجال التعليم العالي والتطوير اإلدا
 إدارة الجـــودة الشاملـــة. -

 برامـج األداء الحكومي المتميز. -

 مقاييس ومؤشرات األداء في مجاالت العمل الفني واإلداري. -

 مؤسسات التعليم العالي. اعتماد -

 جودة ونوعية التعليم العالي. -

 لمؤسسات التعليم العالي. اإلستراتيجيالتخطيط  -
 .لعلميإدارة صناديق دعم البحث ا -
 

 سابعاً: البحوث والدراسات المنشورة
 
 ( بحثاً منشوراً في مجالت متخصصة ومحكمة.11) -
 بحثاً منشوراً في مؤتمرات عالمية وإقليمية ومحليـة. (13) -
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لتقاريـــر الفنيـــة واإلداريــــة خاصـة فـي مجـاالت التعلـيم وا والمحاضـرات الدراســاتو أوراق العمـل  لعديــد مــنا -
 )التشــريعات والتخطــيط اإلســتراتيجي ومعادلــة الشــهادات واإلعتــراو بالجامعــات واإلعتمــاد ي والبحــث العلمــيالعــال

 وأهمها: والبحث العلمي( األكاديمي
ادارة الجــوده فــي مؤسســات التعلــيم العــاليي نظــام تبنــي أم بنــاءز تجربــة جامعــة الزيتونــه األردنيــهي المــؤتمر  .1

 .1011لضمان الجوده في التعليمي مسقطي عماني كانون أولي السنوي السادسي المنظمه العربيه 
ــيم العــالي   –الجامعــات الخاصــة فــي األردن: المواقــع والتحــديات  .1 ــة الخاصــة للتعل رابطــة المؤسســات العربي

 .1011األردن  أيلول  -عمان
ــرأس المــال الفكــري ال .1 عربــيي خارطــة طريــق لمســتثمار فــي رأس المــال الفكــري العربــيي المــؤتمر األول ل

 .1011عماني نيسان  –المنظمه العربيه للتنميه اإلداريهي مسقط 
دور التخطيط اإلستراتيجي في تطوير التعليم العالي وتحديد سياساتهي نـدوه حـول التخطـيط اإلسـتراتيجي فـي  .1

 .1011األردني تشرين أول  - الوطن العربيي اتحاد جامعات العالم اإلسالميي جامعة اليرموك
 –محاضـره فـي الجمعيـه األردنيـه للعلـوم والثقافـهي عمـان الي فـي األردن: اإلنجـازات والتحـدياتي التعليم الع .9

 .1011األردني نيسان 
تمويل البحث العلمي في األردن وعالقته بمحركـات التغييـري أسـبول العلـم األردنـي الخـامس عشـري المجلـس  .6

 .1010األردني أيار  –األعلى للعلوم والتكنولوجياي عمان 
لبناني  –واقع التعليم العالي في األردني المؤتمر الثاني عشر لوزراء التعليم العالي في العالم العربيي بيروت  .1

 1005كانون أول 
 . 1005زيران مصري ح –التعليم العالي في األردني المؤتمر العربي األقليمي حول التعليم العاليي القاهره  .1
تمر الـدولي الثـاني حـول التـدريب والتعلـيم الهندسـيي الكويـتي نيسـان تقييم التعليم الهندسـي فـي األردني المـؤ .5

1001. 
تطوير معايير إعتماد برنامج الهندسه المدنيـهي نـدوه حـول األسـاليب الحديثـه فـي التـدريب والتعلـيم الهندسـيي  .10

 . 1009راألردني أيا –إتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين األردنييني عمان 
وطنيـهي اليـوم العلمـي الصـناعي األولي مدينـة الحسـن لعلوم والتكنولوجيا فـي دعـم الصـناعه التجربة جامعة ا .11

  .1001األردني أيار  –الصناعيهي اربد 
 .1001اعداد اطار أول خطه استراتيجيه لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيهي أيار  .11
بشــريهي المــؤتمر العربــي الثالــث لــ دارهي تجربــة جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي تطــوير وتــدريب المــوارد ال .11

 .1001لبناني تشرين أول  –ي بيروت االداريه المنظمه  العربيه للتنميه
 

 ثامناً: المنـــح والجوائـــــز

 .1001وزارة الثقافة األردنية: - تكريم المبدعين والفائزين بجوائز عربية وعالمية -جائزة تقديرية -
 .1555اإلمارات العربية المتحدة:  -ضل األخصائيين واالستشاريينأف -جائـزة دبــي للتـميز -
 .1511-1519جامعـــة اليـرمــوك:  -بعثـــة للحصـول علـى درجــــة الدكتــوراه -
 .1511جائــزة وزيـر التربيـة والتعليـم ألفضـل طالب فــي المــدارس الثانويــة:  -
 

 تاسعاً: عضوية المجالس واللجان الوطنية
(ي مجلـس 1011-1011عضو لجنة تطوير محور الجـودهي االسـتراتيجيه الوطنبـه للتعلـيم العـالي والبحـث العلمـي )  -

 .9/1019التعليم العاليي األردني 

   هيئة اعتماد مؤسسات التعليم  عضو لجنة اعداد دليل اجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي   -
 .10/1011-1/1011العالي  األردن  

هيئة اعتماد مؤسسات  المدنيه في جامعة الشرق األوسطي رئيس لجنة رفع الطاقة االستيعابية لتخصص الهندسة  -
 .6/1011ردني األالعاليي التعليم 
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ات هيئة اعتماد مؤسس مدنية في جامعة العلوم التطبيقيةيرئيس لجنة رفع الطاقة االستيعابية لتخصص الهندسة ال - 
   .6/1011م العاليي األردني التعلي

            المشرول ممولالقادمةي  التوجيهية لمشرول تحديد أولويات البحث العلمي للسنوات العشر اللجنةرئيس  -
 – 6/1005ي (HCST)من قبل المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  المنفذمن صندوق دعم البحث العلمي و

5/1010. 
 .6/1010 -1/1001رة العمل وزا -والتقني والتدريب المهنيالتعليم مجلس التشغيل وفي عضو  -
 .6/1010-1/1001 لعاليياعضو في مجلس التعليم  -
 . 6/1010  –1/1001 لس إدارة صندوق دعم البحث العلميينائب رئيس مج -
 .6/1010 –1/1001الوطني لتنمية الموارد البشريةي  عضو في مجلس المركز -
 .6/1010  –1/1001كز الوطني لتكنولوجيا المعلوماتي رعضو في مجلس الم -
 .6/1010 –1/1001اللجنه العليا لمعادلة الشهاداتي نائب رئيس  -
 .6/1010 –1/1001 للجنه العليا ل عتراو بالجامعاتينائب رئيس ا -
 عماني م والبحث العلمييليم والتعلالمؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسيه وأساليب التع رئيس اللجنه التوجيهيهي -

 .6/1010األردن  
ــهلعضــو ا - ــه التوجيهي ــ يلجن ــع البن ــاون م ــي بالتع ــالي نحــو اإلقتصــاد المعرف ــيم الع ــدولييلمشــرول تطــوير التعل  ك ال

1/1001-5/1005. 
ج ن برنامرئيس اللجنه التوجيهيه لمشرول تجسير الفجوه بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل بالتعاو -

 .11/1005 -10/1001 األمم المتحده اإلنمائيي
 .1/1001 –10/1006 وزارة األشغال العامة واإلسكاني -رئيس لجنة الكود األردني لصيانة الطرق -
 .6/1001 – 11/1009ي جامعة الزرقاء األهلية أمناءعضو في مجلس  -
 العـالي والبحـث العلمـيي  وزارة التعلـيم –معي امتحـان الكفـاءة الجـا –رئيس اللجنة العليـا الفنيـة لتخصـص الهندسـة  -

10/1009 – 1/1001 . 
 .1/1001 – 6/1009 وزارة األشغال العامة واإلسكاني –اللجنة الفنية العليا للكود األردني للطرق  -
 ي مجلس االعتماد األردنيماد الخاص لتخصص الهندسة المدنيةمقرر لجنة تطوير وتحديث معايير االعت -

 .1/1001 – 1/1009ي عليم العالي والبحث العلميرة التوزا
 .1/1001 – 6/1001الي والبحث العلميي وزارة التعليم الع –اللجنة الفنية الهندسيةي مجلس االعتماد األردني  -
 .1006 – 1001نائب رئيس مجلس دعم وتطوير الصناعةي الهيئة األردنية لدعم الصناعة الوطنيةي  -
 .1/1009 – 5/1001العلميي وزارة التعليم العالي والبحث العلميي  اللجنة العليا للبحث -
 .6/1001  – 1/1001رئيس لجنة تطوير الموارد البشريةي تطوير إستراتيجية أمانة عمان الكبرىي  -
 5/1001اللجنة الفنية لصندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعـةي المجلس األعلى للعلـوم والتكنولوجيــاي   -

– 1/1001. 
 .1/1001-10/1001اللجنة الملكية لتدريب وتطوير المتقاعدين العسكرييني وزارة التربية والتعليمي  -
 .1/1001 –11/1000ي المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجياي 1010لجنة الموارد البشريةي سيناريوهات األردن  -
 1/1559 –1/1551كاني لجنة بنك معلومات الطرقي وزارة األشغال العامة واإلس -
 ت المرورية / مديرية األمن العاميالمكتب الفني إلعداد الدراسا -لجنة دليل التحقيق بالحوادث وإعادة اعمار الطرق -

1 -6/1551. 
 .1/1551 – 10/1551اللجنة الوطنية لالستشعار عن بعدي المركز الجغرافي األردنيي  -
 .1/1559 – 1/1550فرل اربدي  -دث الطرقرئيس الجمعية األردنية للوقاية من حوا -
 
 السيرة الذاتية المفصلة مكتوبة باللغة اإلنجليزية. مالحظة: 

 


