سيرة ذاتية:

األستاذ الدكتور :رضا عبددا
عريق شبلي الخوالدة

الكلية :الزراعة

القسم :البستنة و المحاصيل

ولد األستاذ الدكتور رضا عبدا عريق شبلي الخوالدة  -أبو فيصل -في بلدة مرصع
محافظة جرش في  .5691/7/51نشأ الدكتور الخوالدة في أسرة متواضعة وترعرع في بلدة
مرصع وتلقى تعليمة األساسي فيها والثانوي في مدارسة جرش الثانوية للبنين ،الى أن حصل
على الثانوية العامة عام  .5608أنهى الدكتور الخوالدة الثانوية العامة بنجاح في الفرع العلمي
وكان ذلك في العام ،5608والتحق بالجامعة االردنية فور انهائه للثانوية العامة و حصل على
درجة البكالوريوس في االنتاج النباتي عام  5604بتقدير جيد جدا ,و من ثم التحق مباشدرة
ببرنامج الماجستير في الجامعة االردنية و ذلك لتفوقة وكان ذلك في العدام  5604و تخدرجج
منها يحمل على درجة الماجستير في االنتاج النباتي تخصص فسيولوجيا النبدا  -الخضدار
بتقدير امتياز وبترتيب األول على الدفعة وكان ذلك في العام  5609و بإشدرا

االسدتاذ

الدكتور محمد صوان و اثناء دراستة لدرجة الماجستير عمل لمدة سنتين في الجامعة االردنية
كمساعد باحث و تدريس .و من ثم عمل كمهندس زراعي لدى مزرارع الور في الزرقاء في
االردن و ذلك في العام  5607-5609و في منتص

عام  5607الى بداية عام  5600عمل

مهندسا لمزارع جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية و بعد ذلك عمل كمساعد بحث و تدريس
في جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية من  5600/0 – 5600/1و بسبب تفوقة اسدتااع
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االمريكية و كان ذلدك فدي

ان يحصل على منحة لنيل درجة الدكتوراة في اعرق الجامعا

العام  ,5600/0حيث التحق ببرنامج الدكتوراة في قسم البستنة  /جامعة الينوي -والية الينوي
المتحدة األمريكية تخصص" تقانا

حيوية نباتية“ وحصل في العام  5668علدى

– الواليا

درجة الدكتوراة وبتقدير امتياز مختصرا سنوا

الى سنتان ،وكدان

عنوان رسالة الدكتوراة "الدراسا
العيقا

المائية لنبا

الدراسة من اربع سنوا

الفسيولوجية داخدل و خدارج االنابيدب ليحتياجدا

الزينة الغريب " تح

اشرا

الدكتور ار

ان ليي  ،وبسبب البة المستمر للعلم و حبة لنيل الدرجا

و

سبومر و الدكتورة مداري

العليا اكمل دراسدا

مدا بعدد

الدكتوراه مباشرة لنيلة درجة الدكتوراة و كان ذلك في االعدوام  5665/7 -5668 /6فدي
قسم العلوم التابيقية – جامعة النجستون -والية اوكيهوما – الواليا
كان

ابحاثة تح

عنوان "االستجابة الفسيولوجية لخييا النبا

المتحدة األمريكية و

للملوحة".

بعد ذلك عاد االستاذ الدكتور رضا شبلي الى االردن وتحديددا الدى جامعدة العلدوم و
التكنولوجيا االردنية ،ليعمل كعضو هيئة تدريس وبرتبة أستاذ مساعد في كليدة الزراعدة ،
وكان ذلك في تموز  5665حيث تدرجج بالترفيع والترقية في الرتب العلمية وأصدب أسدتاذا
مشاركا في العام  5667وأستاذا (بروفسور) في العام  1885و باقدمية و ذلك بسبب غدزارة
بحثة العلمي و انتاجة خيل السنوا

التي عمل فيها في التدريس والبحث العلمدي وخدمدة

المجتمع و عمل برتبة استاذ في جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية لغاية عام .1880
و اثناء الفتره الواقعة ما بين  ,5667-5661استااع ان يحصل على منحة دراسا

ما بعد

الدكتوراة في قسم الموارد الابيعية وعلوم البيئة -جامعة الينوي -والية إلينوي -الواليدا
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المتحدة األمريكية و عمل على بحث بعنوان ” تنشأة االجنة الجسدية من الخييا و االنسجة
النباتية“ باشرا

الدكتورة ماري ان ليي.

وخيل مسيرته العلمية في جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية استااع ان يعمل مشاريع
بحثية عدة و شغل عدة مناصب إدارية حيث عمل كمدير و منسدق لمشدروع زراعدة
االنسجة النباتية ما بين عامي  5661-5661و مديرا لمركز التقانا

الحيوية في جامعدة

العلوم و التكنولوجيا ما بين عامي  5661-5669و مديرا لمركز البحدوث الزراعيدة و
االنتاجي االعوام  1881-1884 , 5660-5667 ,5661 -5664في جامعة العلدوم و
التكنولوجيا و تولى منصب رئيس قسم االنتاج النباتي ما بين عامي  .5666-5660و بعد
ذلك استااع ان يحصل على منحة فولبراي

و هي منحة امريكية تعاى للمتميزين فدي

كلية الزراعة قسم المحاصيل الحقلية – جامعة بيردو -والية إنديانا – الواليا

المتحددة

األمريكية على مشروع ” حفظ و تجميد الخييا النباتية بواساة النتروجين السائل باشرا
الدكتور جيفري فولينيك .وبعد ذلك عاد الدكتورالخوالدة الى جامعة العلوم والتكنولوجيدا
االردنية ليعمل عميدا لكلية الزراعة من  .1881/6 – 1881/58و فدي العدام -1881
1889عمل الدكتور الخوالدة تفرغ علمي في قسم الموارد الابيعية وعلوم البيئة  -جامعة
الينوي -والية الينوي  -الواليا
النباتية إلنتاج المركبا

المتحدة األمريكية على بحث بعنوان " استخدام الخييدا

الثانوية“ تح

اشرا

الدكتورة ماري ان ليي و من ثم عاد الدى

جامعة العلوم و التكنولوجيا كاستاذ و باحث في العام .1889
و يعمل الدكتور الخوالدة  -مساعد الرئيس -الجمعية االردنيه للبحث العلمي -عمان -األردن
منذ عذا  1887لغايذة االن و في بداية العام  1880انتقل الدكتورالخوالدة للعمل في ميك
الجامعة االردنية برتبة استاذ في كلية الزراعة لغاية االن ,و بسبب غزارة علمة و انتاجة
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و بحوثة المتميزة و خدمتة المسمترة للعلم ما لبث و ان حصل على ارفع المناصب فدي
الجامعة االردنية حيث اسدتلم منصدب عميذد معدذد البحذوث واليذدريال واالروذاد واليعلذي
الزراعي_ الجامعه االردنية من  1858/58 -1886|55|15و بعد ذلك ما لبث الددكتور
الخوالدة الى ان تسلم منصب  -نائال الذرئيس لوذنون اليليذا

و المعااذد العلميذة -الجامعذة

االردنيه و لك في العا  -1858/55لغاية االن.
تركّز

اهتماما

مجال التقنيا

االستاذ الدكتور رضا شبلي البحثية في مجاال

خبرة واسدعة فدي

الحيوية وزراعة األنسجة و التنوع الحيوي .حيث أثمر

يربو عن أكثر من  591بحث منشور و مقبول للنشر فدي مجدي
ومحكمة وذلك منذ عام  5668ولحين تاريخه .و له مؤلفا

عن نشدر مدا
عالميدة مصدنفة

من الكتب من اهمها كتداب

بعنوان ” " المصادر الوراثية النباتية و ارق صدونها ” باالشدتراك مدع أ.د محمدود
الدويري ,و د .محمد شاناوي و له العديد من المشاركا

في اكثر من  11مؤتمر علمي

محلي و دولي .

يعتبر الدكتور الخوالدة من الباحثين المتميزين على مستوى األردن والوان العربدي و
العالمي .والدكتور الخوالدة مختص في مجال التقانا
وإسهاما

قد انعكس

الحيوية النباتيدة ولده انجدازا

على التنمية بشكل واض  ،حيث سهم في قااعا

مختلفدة مدن

اهمها البحث العلمي؛ حيث انجز الدكتور الخوالدة عددا كبيرا من المشاريع البحثية فدي
مجال التقانا

الحيوية و تم تابيق معظم نتائج هذه المشاريع و تم االستفادة منهدا مدن

ناحية إنتاجيه .و كان للدكتور الخوالدة االثر الفعال في التقديم لمشداريع عددة للددعم
والتمويل في مجال التقنيا

الحيوية والعديد من المشاريع األخرى.
4

و قد كان لتميز الدكتورالخوالدة العلمي اثرا في نيله عضوية المجي
الدكتور الخوالدة نائب رئيس تحرير في مجلة
) Developmental Biology-Plantفي الواليا

العلمية حيث ان

(In Vitro Cellular and
المتحدة األمريكية وعضو هيئة تحرير

المجلة األردنية للعلوم الزراعية ( )Jordan Journal for Agricultural Sciencesو التي
تصدر عن الجامعة األردنية و عضو هيئة تحرير مجلة البحث العمي التي تصدر عن
الجمعية االردنية للبحث العلمي كما وقيجم عددا هائي من البحوث المقدمة للنشر في العديد من
المجي

العربية والعالمية ويعتبر مرجعية في اختصاصه.

و شارك الدكتور رضا شبلي الخوالدة في عدد كبير من ورش العمل والندوا

حيث قدم

الدكتور شبلي عددا كبيرا من ورش العمل والندوا

في مجال التقانا

الدول العربية والعالمية  .اما في مجال االستشارا

و خدمة المجتمع فقد قدم الدكتور رضا

شبلي خبراته للعديد من المؤسسا

الحيوية في العديد من

األردنية والعربية حيث شارك في العديد من األعمال

لخدمة المجتمع والتنمية وقدم العديد من األعمال الميدانية والتاوعية لخدمة المجتمع.
وفي مجال نشر المعلوما

شارك الدكتور رضا شبلي الخوالدة في العديد من البرامج

اإلذاعية والتلفزيونية وكتب العديد من المقاال
في الدول العربية وفي المحاا

في الصح

و المجي

حول التقانا

الحيوية

التلفزيونية المختلفة مثل :الجزيرة ،التلفزيون

األردني......الخ .و لقد تم الحديث عن نتائج لبحوثة في العديد من البرامج اإلذاعية و
التلفزيونية و الصح

و المجي

لتشجيع المستثمرين ليستفادة من نتائج البحوث و تشجيع

الدارسين للتوجه الى هذا االختصاص و لتثقي
دور البحث العلمي الذي يجرى في الجامعا

المواان المحلي بمجاال
في خدمة المجتمع.

5

البحوث و إلبراز

اما في مجال التدريس فقد قام الدكتور رضا شبلي الخوالدة تدريس مساقا
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،الجامعة األردنية وبعض الجامعا
مواد عدة في مجال تخصصه مستويا

األمريكية و درس

البكالوريوس والماجستير والدكتوراة ،وكان

مستوى البكالوريوس في مبادىء االنتاج النباتي ,فسيولوجيا النبا
النبا

متعددة في

في

 ,اكثار النبا  ,تقانا

الحيوية و غيرها و في مستوى الماجستير و الدكتوراة قام الدكتور شبلي بتدريس

مجموعة من المساقا

مثل :التقانا

الحيوية ،زراعة األنسجة النباتية ،زراعة الخلية

النباتية.....الخ.
واإلشرا
الدراسا

العليا حيث تم تخريج مجموعة من البة

على عدد كبير من البة الدراسا

العليا حوالي  41االبا و االبة الذين عملوا على هذه البحوث و انضموا الى العديد

من المؤسسا

العلمية و اإلنتاجية و التنموية في األردن و الوان العربي كما شارك الدكتور

الخوالدة في عدد كبير من لجان مناقشة رسائل الماجستير و الدكتوراة و ذلك بسبب تميزة و
خبرته الواسعة.
و قد حصل الدكتور رضا شبلي على العديد من شهادا

التميز والجوائز والمن نظرا لتميزه

وإبداعه ونجاح بحوثه تابيقيا ومنها:
 جائزة علي منكو للباحث المتميز لعام  /1858قااع الزراعة و الهندسة. جائزة الباحث المتميز /الجامعة األردنية ,األردن .1858 جائزة الباحث المتميز /الجامعة األردنية ,األردن .1886 جائزة البحث المميز/قااع الزراعة ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،األردن 1880 جائزة السوسنة للتميز الزراعي .المركز االستشاري التقني .عمان .1887 جائزة نقابة المهندسين الزراعيين للبحث المتميز .18896

 جائزة الباحث المتميز/قااع الزراعة ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،األردن .1881 منحة التميز العلمي ،الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،الكوي .1881 جائزة هشام الحجاوي للمرة الثانية  /العلوم التابيقية (قااع الزراعة) .1884 الترقية الى رتبة أستاذ باقدمية نظرا لغزارة اإلنتاج العلمي /جامعة العلوم والتكنولوجيا،األردن .1885
 منحة فولبراي ) (Fulbrightلعام .5666 -شهادة تقدير علمي من جامعة العلوم والتكنولوجيا سلم

تح

رعاية المغفور له جيلة

الملك الحسين المعظم لعام .5667
 جائزة شومان للعلماء الشبان العرب لعام .5669 منحة البنك اإلسيمي للتنمية -التميز العلمي لعام .5661 جائزة هشام الحجاوي للعلوم التابيقية للمرة األولى /قااع الزراعة لعام .5664– شهادة  Phi Kappa Phiللتميز األكاديمي ،الواليا

المتحدة األمريكية.

 -شهادة  Gamma Sigma Deltaللتميز األكاديمي ،الواليا

7

المتحدة األمريكية.

