د .خالد نجيب الشريدة
المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا
ص.ب63 .
 11911الجبيهة ،األردن
هــــاتـــــــــــــــف63 – 5665535 :
فــــــاكــــــــــــس63 – 5616539 :
البريد اإللكترونــيshrydeh@hcst.gov.jo :

معلومات شخصية:
الحالة االجتماعية :متزوج  ،ولدان
الجنسيـــــــــــــة :أردنية
تاريـــخ الـــــوالدة1913/9/15 :
مكــــان الــــوالدة :اربد،االردن

المؤهالت العلمية:
1931

دكتوراة في الفيزياء والرياضيات  /فيزياء طبية،
جامعة يوترخت الحكومية – هولندا.

1993

ماجستير في الفيزياء التجريبية،
جامعة يوترخت الحكومية – هولندا.

1995

بكالوريوس في الفيزياء والرياضيات،
جامعة يوترخت الحكومية – هولندا.

اللغـــــــات:
العربية ،االنجليزية ،الهولندية
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الخبرة العملية:
 5616لتاريخه

أمين عام المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 5616 – 5669رئيس المركز الوطني للتكنولوجيا النانوية
5669 – 5663
5663 - 5661

وزير الطاقة والثروة المعدنية
أمين عام المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 5666 – 1999مدير التعاون األوروبي–المتوسطي في مجال البحث والتطوير
التكنولوجي /المفوضية االوروبية.
5661 - 1991

األمين العام المساعد  /المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا.

 1995 – 1939مدير قطاع البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية/االمانة العامة
للمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا.
 1939 – 1933أستاذ مشارك – قسم الفيزياء  /الجامعة األردنية.
مستشار – قطاع خاص.

1939

 1933 – 1936مدير مديرية تطوير التعليم العالي – وزارة التعليم العالي.
المدير الفني لمشروع مسح االحتياجات من القوى البشرية

1935

في االردن /المؤسسة الملكية للثقافة والتعليم.
 1931 – 1999باحث

رئيسي

ومحاضر

في

قسم

الفيزياء

الطبية

والفسيولوجية  /جامعة يوترخت الحكومية – هولندا.

العضوية المهنية:
.1

عضو ومنسق مجلس ادارة التجمع الوطني لحضانة التكنولوجيا
واالعمال.

.5

رئيس اللجنة االشرافية لحاضنة اعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال.

.6

عضو مجلس ادارة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

.1

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية.

.5

رئيس لجنة ادارة مركز بحوث وتطوير البادية االردنية.

.3

نائب رئيس مجلس ادارة صندوق دعم البحث العلمي في الصناعة.
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.9

رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لدعم المؤسسات –نافس.-

.3

عضو مجالس البحث العلمي ومجالس كليات العديد من الجامعات
الرسمية والخاصة.

.9

عضو لجنة تحكيم جائزة الحسن بن طالل للتميز العلمي.

.16

نائب رئيس مجلس ادارة مركز الدراسات الدوائية.

.11

عضو مجلس أمناء الجامعة األردنية.

.15

عضو صندوق دعم البحث العلمي  /وزارة التعليم العالي.

النشر العلمي:
 العديد من االوراق العلمية المنشورة في مجالت علمية دولية محكمة،وبعض الكتب العلمية ،والتقارير الفنية المنشورة.
 -الحصول على براءة اختراع في مجال التكنولوجيا النانوية.
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