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جملس األمناء
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Board of Trustees

معالي األستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة
التحصيل العلمي
 .1درجة الدكتوراه في قسم البستنة جامعة الينوي /الواليات المتحدة االمريكية 1990
(مرتبة شرف .)5/5
 .2درجة الماجستير في قسم اإلنتاج النباتي /كلية الزراعة ،الجامعة األردنية( 1986 ،مرتبة
شرف).
 .3درجة البكالوريوس في قسم اإلنتاج النباتي /كلية الزراعة ،الجامعة األردنية( 1984 ،مرتبة
شرف).
معلومات عامة
 .1عضو مجلس االعيان السابع والعشرون.
 .2وزير الزراعة ،األردن 2016/6 ،حتى .2016/9
 .3رئيس جامعة مؤته :من  2013/3حتى .2016/5/31
 .4رئيس الجامعة االردنية :من  2012/4/1حتى .2013/3/30
 .5نائب الرئيس لشؤون الكليات والمعاهد العلمية  /الجامعة األردنية ،من  2010/10حتى
.2013/3
 .6عميد معهد البحوث والتدريب واالرشاد والتعليم الزراعي /الجامعة األردنية ،من 2009/11
حتى .2010/10
 .7مساعد الرئيس/الجمعية االردنية للبحث العلمي  2007/2لغاية اآلن.
 .8تفرغ علمي قسم الموارد الطبيعية وعلوم البيئة  -جامعة الينوي  -والية الينوي  -الواليات
المتحدة األمريكية.2006/8 -2005/9 ،
 .9عميد كلية الزراعة/جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،من  2002/10حتى .2005/9
 .10الترقية الى رتبة أستاذ بأقدمية نظراً لغزارة االنتاج العلمي /جامعة العلوم والتكنولوجيا،
األردن.2002 .
 .11مدير المركز الزراعي للبحوث واالنتاج /جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،من 2002/10
حتى .2005/9
 .12فولبرايت ( :)Fulbrightقسم المحاصيل الحقلية – جامعة بيردو  -والية إنديانا – الواليات
المتحدة األمريكية.2000/8 – 1999/9 ،
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 .13رئيس قسم االنتاج النباتي /جامعة العلوم والتكنولوجيا من  1989/9حتى .1999/8
 .14مدير المركز الزراعي للبحوث واالنتاج/جامعة العلوم التكنولوجيا ،من  1997حنى .1998
 .15دراسات ما بعد الدكتوراه ).)Post Doctorate


قسم الموارد الطبيعية وعلوم البيئة  -جامعة الينوي  -والية إلينوي  -الواليات المتحدة
األمريكية.1997/1 -1995/9 ،



قسم العلوم التطبيقية – جامعة النجستون  -والية اوكالهوما – الواليات المتحدة
األمريكية.1991/7 -1990/9 ،

 .16حاصل على عدة جوائز:
-

جائزة فيالدلفيا ألفضل كتاب مؤلف ،جامعة فيالدلفيا عمان األردن.2012 ،

-

جائزة االيسيكو العالمية.2012 ،

-

جائزة الباحث المتميز ،الجامعة األردنية.2011 ،

-

جائزة عى منكو للباحث المتميز.2010 ،

-

جائزة الباحث المتميز ،الجامعة األردنية.2010 ،

-

جائزة الباحث المتميز ،الجامعة األردنية.2009 ،

-

جائزة البحث المميز ،قطاع الزراعة ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،األردن،
.2008

-

جائزة السوسنة للتمييز الزراعي ،المركز االستشاري التقني ،األردن.2006 ،

-

جائزة الباحث المتميز /قطاع الزراعة ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،األردن،
.2005

-

جائزة نقابة المهندسين الزراعيين للبحث المتميز .2006

-

منحة التميز العلمي ،الصندوق العربي لألبحاث االقتصادية واالجتماعية ،الكويت،
.2005

-

جائزة هشام حجاوي للمرة الثانية /العلوم التطبيقية (قطاع الزراعة) .2004

-

منحة فولبرايت ( )Fulbrightلعام .1999

-

شهادة تقدير علمي من جامعة العلوم والتكنولوجيا سلمت تحت رعاية المغفور له
جاللة الملك الحسين المعظم لعام .1997
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-

جائزة شومان للعلماء الشبان العرب.1996 ،

-

منحة البنك اإلسالمي للتنمية  -التميز العلمي.1995 ،

-

جائزة هشام حجاوي للعلوم التطبيقية/قطاع الزراعة.1994 ،

-

شهادة  Phi Kappa Phiللتميز األكاديمي – الواليات المتحدة األمريكية.

-

شهادة  Gamma Sigma Deltaللتميز األكاديمي  -الواليات المتحدة األمريكية.

 .17لديه أكثر من  170بحث منشور ومقبول للنشر في مجالت عالمية مصنفة ومحكمة وذلك
منذ عام  1991ولحين تاريخه.
 .18قام بالمشاركة في أكثر من  60مؤتمر علمي محلي ودولي.
 .19قام بتقديم مجموعة من االستشارات لعدة جهات محلية وخارجية منها:
-

وكالة اإلنماء األمريكية.

-

المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

-

منظمة األغذية والزراعة العالمية (.)FAO
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