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 أوالً: معلومات شخصيـة

 

 .1/12/1957 :     تاريــخ الميالد

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

 .جامعة الزيتونة األردنية        : العنوان
 130ص. ب                     

 األردن 11733 -عمان             
   4291511-6-00962 : تلفــون المكتب
00962-799640003:   تلفــون خلوي  

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

 

 ثانياً: المؤهالت العلميـة

 .1988الواليات المتحدة األمريكية:  - وجامعـة بورد - دكتوراه في الهندسة المدنيـة -

 .1984األردن:  - جامعــــة اليرمـــــوك - ماجستير في الهندسة المدنيـة -

 .1980سوريا:  - جامعـــة تشـــــــرين  - بكالوريوس في الهندسة المدنية -

 
 ثالثاً: الخبرات األكاديميـة

 اآلن. -9/2013: جامعة الزيتونة األردنية - ()هندسة طرق ومواصالت أستاذ في الهندسة المدنية -

 . اآلن -12/2001: جامعة العلوم والتكنولوجيا -أسـتاذ في الهندسة المدنية )هندسة طرق ومواصالت(  -

 .12/2001-12/1993:لـوم والتـكنـولـوجياجامعـة الع - ـارك فـي الهندسـة المدنيـةأسـتاذ مش -

 .8/1997-1995/ 9: امعـة اإلمارات العربية المتحـدةج - أسـتاذ مشـارك فـي الهندسـة المدنيـة -

 .12/1993 -9/1988: جامعـة العلـوم والتـكنـولـوجيا - أسـتاذ مسـاعد فـي الهندسـة المدنيـة -

 
 عاً: الخبرات اإلداريـةراب

 اآلن. – 10/2015 –الزيتونه األردنيه  رئيس جامعة -
 .9/2015 – 6/2015 –رئيس جامعة الزيتونه األردنيه بالوكاله  -

 6/2015 -10/2014جامعة الزيتونة األردنية:  - نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية -

 .9/2014 -10/2013: جامعة الزيتونة األردنية -نائب رئيس الجامعة  -

 .9/2015 – 10/2013: جامعة الزيتونة األردنية -عميد البحث العلمي والدراسات العليا - -

   

 

 

 المختصرة الســــيرة الذاتيـــــــة

 

 األسـتاذ الدكتور تركي إبراهيم عبيـدات              

 أستاذ في الهنـــدسة المدنيـــــة                    

 رئيس جامعة الزيتونه األردنيه                    
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 .6/2010 –7/2007 األردن: - أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -

 .1/2010 –7/2007األردن:  -صندوق دعم البحث العلمي عاممدير -

 .6/2007 –9/2005والتكنولوجيا: جامعة العلوم  -عميد كلية الهندسة  -

 .2005/ 8 – 9/2004جامعة العلوم والتكنولوجيا: -عميد البحث العلمي  -

 .8/2004 -9/2000جامعـة العلوم والتكنـولوجيا:  -مدير المركز االستشـاري للعلـوم والتكنـولـوجيا -

 .9/1998 -8/1997اإلمارات العربيـة المتحـدة:  -بلدية دبـي -رئيس قســـم تخطيـط الطــرق -

 .8/1995 -9/1993جامعــة العلــوم والتـكنــولـوجيا:  - رئيس قســم الهندســة المدنيــة -
 

 خامساً: الخبــــرات المهنيــة
 .11/2006 – 4/2004الواليـات المتـحدة األمريكـية:  -البـنك الدولـــي  -مستشار غير متفـرغ  -

 .8/2000 -8/1997ــــــة دبـــــــي: بلدي - خبيــــر تخطيــط وإدارة الطـــرق -

 .8/2002 -9/2000الواليات المتحدة األمريكية:  -معهد تكساس للبحوث والتطوير -مستشار غير متفرغ  -

 .8/2002 – 9/2000دبـي:  - شـركـة التـراث لالسـتشــارات الهندسـيـة -مستشار غير متفرغ  -

 .8/1995 -4/1993األردن:  - العامـة واإلسـكانوزارة األشغال  - مستشار غير متفرغ لشؤون الطرق -

                                                       
 (6-3، ص االنجليزيةبالنسخة  مفصلةاالنجازات مجاالت العمل األكاديمية واالدارية والمهنية )سادساً: 

  أ. في مجال الهندسه المدنيه
 تصميم الطرق والمطارات. -

 الطـرق والمطـارات.تقييم أداء  -

 صيانة وإدارة الطرق والمطارات. -

 تقييم الجدوى االقتصادية واآلثار البيئية لمشاريع الطرق وهندسة المواصالت. -

 الحموالت المحورية على الطرق. -

 السالمة والدراسات المرورية على الطرق. -

       النقل العام وأنظمة المواصالت الذكية. -

 
 ي والتطوير اإلداريب. في مجال التعليم العال

 .الجامعيةدارة اإل -

 التخطيط اإلستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي. -

 إدارة صناديق دعم البحث العلمي. -

 برامـج األداء الحكومي المتميز. -

 .واالكاديمي مقاييس ومؤشرات األداء في مجاالت العمل الفني واإلداري -

 .وبرامجها األكاديمية مؤسسات التعليم العالي اعتماد -

 التعليم العالي. مخرجاتجودة ضمان  -
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 سابعاً: البحوث والدراسات المنشورة
 (16-11، ص االنجليزيةبالنسخة  مفصلةالهندسة المدنية ) -أ

 .همصنفو همتخصصو محكمه هعالمي ( بحثاً منشوراً في مجالت39) -

 .متخصصه ومحكمه ؛هومحليـ هوإقليمي هبحثاً منشوراً في مؤتمرات عالمي (22) -

 
 (17-16، ص االنجليزيةبالنسخة  مفصلة) التعليم العالي والبحث العلمي -ب

 ( بحثاً وورقة عمل في مؤتمرات وندوات عالمية واقليمية ومحلية:16) -

 

األكتتتاديمي فتتتي الجامعتتتات االردنيتتتةت خلتتتوة واقتتتع تطتتتوير العتتتالي و فاقتتتهت المجلتتتس االقتصتتتادي االستتتتقالل  .1

 .2017/ ايلول 15-14واالجتماعيت البحر الميتت االردنت 

دور البحث العلمي الجامعي في التنمية المستتدامةت المتؤتمر العربتي األوروبتي الرابتع للتعلتيم العتاليت جامعتة  .2

 .2017/ نيسان 26-24الملك محمد الخامست الرباطت المغربت 

يتتة االردنيتتة الحاكميتتة فتتي تشتتريعات التعلتتيم العتتالي االردنتتي بتتين النظريتتة والتطبيتتقت الملتقتتى االول للجمع .3

/ نيسان 16-15التربويةت "اضاءات ورؤى لقضايا ساخنة في التعليم العالي االردني"ت البحر الميتت االردنت 

2016. 

ادارة الجتتوده فتتي مؤسستتات التعلتتيم العتتاليت نظتتام تبنتتي أم بنتتاءز تجربتتة جامعتتة الزيتونتته األردنيتتهت المتتؤتمر  .4

 .2014في التعليمت مسقطت عمانت كانون أولت  السنوي السادست المنظمه العربيه لضمان الجوده

 -عمتان ترابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي –واقع والتحديات الجامعات الخاصة في األردن: ال .5

 .2014أيلول  تاألردن

خارطتتة طريتتق لمستتتثمار فتتي رأس المتتال الفكتتري العربتتيت المتتؤتمر األول لتترأس المتتال الفكتتري العربتتيت  .6

 .2013عمانت نيسان  –العربيه للتنميه اإلداريهت مسقط  المنظمه

دور التخطيط اإلستراتيجي في تطوير التعليم العالي وتحديد سياساتهت نتدوه حتول التخطتيط اإلستتراتيجي فتي  .7

 .2012األردنت تشرين أول  - الوطن العربيت اتحاد جامعات العالم اإلسالميت جامعة اليرموك

 –محاضتره فتي الجمعيته األردنيته للعلتوم والثقافتهت عمتان : اإلنجتازات والتحتدياتت التعليم العالي فتي األردن .8

 .2011األردنت نيسان 

تمويل البحث العلمي في األردن وعالقته بمحركتات التغييترت أستبول العلتم األردنتي الختامس عشترت المجلتس  .9

 .2010األردنت أيار  –األعلى للعلوم والتكنولوجيات عمان 

لبنانت  –واقع التعليم العالي في األردنت المؤتمر الثاني عشر لوزراء التعليم العالي في العالم العربيت بيروت  .10

 .2009كانون أول 

 .2009زيران مصرت ح –التعليم العالي في األردنت المؤتمر العربي األقليمي حول التعليم العاليت القاهره  .11

تمر التدولي الثتاني حتول التتدريب والتعلتيم الهندستيت الكويتتت نيستان تقييم التعليم الهندستي فتي األردنت المتؤ .12

2007. 

تطوير معايير إعتماد برنامج الهندسه المدنيتهت نتدوه حتول األستاليب الحديثته فتي التتدريب والتعلتيم الهندستيت  .13

 .2005راألردنت أيا –إتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين األردنيينت عمان 

وطنيتهت اليتوم العلمتي الصتناعي األولت مدينتة الحستن علوم والتكنولوجيا فتي دعتم الصتناعه التجربة جامعة ال .14

  .2004األردنت أيار  –الصناعيهت اربد 
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 .2004اعداد اطار أول خطه استراتيجيه لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيهت أيار  .15

شتتريهت المتتؤتمر العربتتي الثالتتث لتت دارهت تجربتتة جامعتتة العلتتوم والتكنولوجيتتا فتتي تطتتوير وتتتدريب المتتوارد الب .16

 .2002لبنانت تشرين أول  –ت بيروت االداريه المنظمه  العربيه للتنميه

 
 (8-7، ص مفصلة بالنسخة االنجليزية) على الرسائل الجامعيةاالشراف : امناً ث

   الستممر،ف لجمل  ةنالششمم  رسمل   ةعشمفال  العضممة   ( رسملة  الستمر،فب اللشفمملل  الةم  19) علمم تم  الشرمفال

 ودكرةراله دالخ  وخلرج الشرد .

 

 (10-8، ص اسماء المشاريع ومصادرالتمويل ومقدارها مفصلة بالنسخة االنجليزية) المشاريع البحثية والتطويرية: تاسعاً 

 ( مشرول بحث علمي ممولة من داخل وخارج الجامعات.14) -

 ( مشرول تطويري واستشاري ممول معظمها من خارج االردن.12) -

 
 : المنـــح والجوائـــــزاً عاشر

 .2001وزارة الثقافة األردنية: - تكريم المبدعين والفائزين بجوائز عربية وعالمية -جائزة تقديرية -

 .1999اإلمارات العربية المتحدة:  -أفضل األخصائيين واالستشاريين -جائـزة دبــي للتـميز -

 .1988-1985ليـرمــوك: جامعـــة ا -بعثـــة للحصـول علـى درجــــة الدكتــوراه -

 .1973جائــزة وزيـر التربيـة والتعليـم ألفضـل طالب فــي المــدارس الثانويــة:  -

 
 : عضوية المجالس واللجان الوطنيةحادي عشر

 اآلن. -09/2017رئيس االتحاد الرياضي للجامعات االردنيةت  -

-2016وطنيتتة لتنميتتة المتتوارد البشتتريةت )لجنتتة المنتتاهج الدراستتية فتتي التعلتتيم العتتامت االستتتراتيجية الرئتتيس  -

2025.) 

(ت 2018-2014عضتتو لجنتتة تطتتوير محتتور الجتتودهت االستتتراتيجيه الوطنبتته للتعلتتيم العتتالي والبحتتث العلمتتي ) -

 .5/2015مجلس التعليم العاليت األردنت 

مؤسسات  هيئة اعتماد تعضو لجنة اعداد دليل اجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي -

 .10/2014-3/2014 تاألردن تالعالي   التعليم 

هيئة اعتماد  المدنيه في جامعة الشرق األوسطت رئيس لجنة رفع الطاقة االستيعابية لتخصص الهندسة -

 .6/2014ردنت األالعاليت مؤسسات التعليم 

هيئة اعتماد  يقيةتمدنية في جامعة العلوم التطبرئيس لجنة رفع الطاقة االستيعابية لتخصص الهندسة ال -

   .6/2013ات التعليم العاليت األردنت مؤسس

            المشرول ممولالقادمةت  التوجيهية لمشرول تحديد أولويات البحث العلمي للسنوات العشر اللجنةرئيس  -

 – 6/2009ت (HCST)من قبل المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  المنفذمن صندوق دعم البحث العلمي و

9/2010. 

 .6/2010 -2/2008رة العمل وزا -والتقني والتدريب المهنيمجلس التشغيل والتعليم في عضو  -

 .6/2010-7/2007 لعاليتاعضو في مجلس التعليم  -

 . 6/2010  –7/2007 لس إدارة صندوق دعم البحث العلميتنائب رئيس مج -

 .6/2010 –7/2007الوطني لتنمية الموارد البشريةت  عضو في مجلس المركز -
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 .6/2010  –7/2007كز الوطني لتكنولوجيا المعلوماتت عضو في مجلس المر -

 .6/2010 –7/2007اللجنه العليا لمعادلة الشهاداتت نائب رئيس  -

 .6/2010 –7/2007 للجنه العليا ل عتراف بالجامعاتتنائب رئيس ا -

 ليم والتعلم والبحث العلميتلتعالمؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسيه وأساليب ا رئيس اللجنه التوجيهيهت -

 .6/2010 تاألردن عمانت

 ك التدوليتلمشرول تطوير التعلتيم العتالي نحتو اإلقتصتاد المعرفتي بالتعتاون متع البنت تلجنه التوجيهيهلعضو ا -

7/2007-9/2009. 

ن اورئيس اللجنه التوجيهيه لمشرول تجسير الفجوه بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات ستوق العمتل بالتعت -

 .12/2009 -10/2007 برنامج األمم المتحده اإلنمائيت

 .7/2007 –10/2006 وزارة األشغال العامة واإلسكانت -رئيس لجنة الكود األردني لصيانة الطرق -

 .6/2007 – 12/2005ت جامعة الزرقاء األهلية أمناءعضو في مجلس  -

العتتالي والبحتتث  وزارة التعلتتيم –لجتتامعي امتحتتان الكفتتاءة ا –رئتتيس اللجنتتة العليتتا الفنيتتة لتخصتتص الهندستتة  -

 . 7/2007 – 10/2005 العلميت 

 .7/2007 – 6/2005 وزارة األشغال العامة واإلسكانت –اللجنة الفنية العليا للكود األردني للطرق  -

 ت مجلس االعتماد األردنيماد الخاص لتخصص الهندسة المدنيةمقرر لجنة تطوير وتحديث معايير االعت -

 .7/2007 – 4/2005ت ليم العالي والبحث العلميرة التعوزا -

 – 6/2004الي والبحتتتث العلمتتتيت وزارة التعلتتتيم العتتت –اللجنتتتة الفنيتتتة الهندستتتيةت مجلتتتس االعتمتتتاد األردنتتتي  -

7/2007. 

 .2006 – 2004نائب رئيس مجلس دعم وتطوير الصناعةت الهيئة األردنية لدعم الصناعة الوطنيةت  -

 .8/2005 – 9/2004ت وزارة التعليم العالي والبحث العلميت اللجنة العليا للبحث العلمي -

 .6/2004  – 3/2004رئيس لجنة تطوير الموارد البشريةت تطوير إستراتيجية أمانة عمان الكبرىت  -

اللجنتة الفنيتة لصتندوق دعتم البحتث العلمتي والتطتتوير فتي الصناعتـةت المجلتس األعلتى للعلتوم والتكنولوجيتتـات   -

9/2001 – 8/2004. 

 .8/2004-10/2001اللجنة الملكية لتدريب وتطوير المتقاعدين العسكريينت وزارة التربية والتعليمت  -

 –12/2000ت المجلتتس األعلتتى للعلتتوم والتكنولوجيتتات 2020لجنتتة المتتوارد البشتتريةت ستتيناريوهات األردن  -

8/2001. 

 8/1995 –4/1993لجنة بنك معلومات الطرقت وزارة األشغال العامة واإلسكانت  -

ت المروريتة/ مديريتة األمتن المكتب الفني إلعداد الدراسا -لجنة دليل التحقيق بالحوادث وإعادة اعمار الطرق -

 .6/1993- 3 العامت

 .2/1994 – 10/1992اللجنة الوطنية لالستشعار عن بعدت المركز الجغرافي األردنيت  -

 .8/1995 – 8/1990فرل اربدت  -رئيس الجمعية األردنية للوقاية من حوادث الطرق -

 :مالحظة 

السيرة الذاتية باللغتة االنجليزيتة تحتتوي علتى معلومتات مفصتلة أخترى حتول التتدريس وتحكتيم البحتوث وخدمتة 

 المجتمع والتدريب وعضويات اللجان على مستوى القسم والكلية والجامعة.

 

 


