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 يبص  ام بشارة غ  م  كتور ه  األستاذ الد  
 ة موجزةسيرة ذاتي  

 

 

 .ةالجامعة األردني  /ةأستاذ الفيزياء النظري   -

 . ( - 1984) عضو َمْجَمع اللغة العربي ة األردني   -
  ؛(31/1/2011-1/8/2009األمين العام/منتدى الفكر العربي  ) -

    -1/9/1999ونائب األمين العام ) مدير إدارة الد راسات والبرامج
 ؛(31/7/2009

 ؛(31/1/2011-1/9/1999)المنتدى  رئيس تحرير مجل ة    
و األمير الحسن بن طالل المعظ م       (.31/1/2011-1/9/1999) مستشار سم 

 

ان:  -  .27/4/1948من مواليد عم 

 ا؛ وابن واحد: الحارث. س، وإيَ نْ متزوج، وله ابنتان: أ   -

ء )مرتبة الشرف( من جامعة حصل على البكالوريوس في الفيزيا -

 مة في؛ وعلى دبلوم الدراسات المتقد  1971مانشستر بإنكلترا عام 

، 1974 امـة عظري  كتوراة في الفيزياء الن  ؛ وعلى الد  1972العلوم عام 

 من الجامعة نفسها. 

أ -   اءــية: رئيس قسم الفيزاآلتية في الجامعة األردني   المناصبَ  تبو 

(؛ 1/1994-1/1990)د البحث العلمي  (؛ عمي9/1986-10/1988)

 (. 1998-1989)ة ة الثقافي  المجل  رئيس تحرير 

 

 

 

 

 

-10/1983ة )ـاألمريكي   (Cornell)ل ـة كورنـأستاذ زائر/جامع -

8/1984.) 

(؛ جائزة عبد الحميد شومان 1984-1983حاز: جائزة فولبرايت) -

ة أكاديمي  (؛ زمالة 1986ة )ان في العلوم األساسي  للعلماء العرب الشب  

 2004]التي أصبحْت ت سم ى منذ عام   TWASالعالم الثالث للعلوم

للفيزياء  ة المركز الدولي  (؛ عضوي   -1988) [أكاديمي ة العالَم للعلوم

جائزة اإلبداع في مجال (؛ 1990-1977) إيطاليا - ة/تريستاـالنظري  
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ث جائزة الباح(؛ 2006الفيزياء الن ظري ة/مؤسسة الفكر العربي  )

ضافة إلى عدد من األوسمة (؛ إ2011المتمي ِّز/ الجامعة األردني ة )

وسام الحسين للعطاء الممي ز من  والنياشين والدروع، كان أبرزها

 (.2000) الدرجة األولى

اكبي انشر عدد   - ة لعالمي  ات اة في الدوري  من البحوث في الفيزياء النظري   ر 

 ا ومقاالت أخرى في تراثنا العلمي  صة؛ كما نشر بحوث  المتخص  

 ة. ي  ة فلسفة وأدبي  والتعريب والفكر والتنمية؛ إضافة إلى كتب علمي  

ئع قار وة؛ كما حر  ة عد  ة وعلمي  كتب أكاديمي   ترجمة/أشرف على تأليف -

ة أربع لمد  دراسات ة عدد من المؤتمرات؛ وكان رئيس تحرير مجل  

 [. ث العلمي  للبح ا]بصفته عميد  ( 1994-1990سنوات )

 من رسائل عدد كبيرقيق على كذلك أشرف اإلشراف الكامل الد   -

 طلبة الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراة(.  وأطروحات

ة بي  ة والعرواالجتماعات والندوات الدولي   شارك في عشرات المؤتمرات -

 ة.ي  والمحل  

 

 

(؛ 1999-1993وات )ـة لتاريخ العلوم لسبع سنة األردني  رئيس/الجمعي   -

-1996ن)لسنتيْ  األردني   : المعهد الدبلوماسي  عضو/المجلس األكاديمي  

ة للموسيقى لست  ة األردني  (؛ عضو/مجلس األمناء: األكاديمي  1997

 ةاألميرة سمي   جامعة(؛ عضو/مجلس األمناء: 1998-1993سنوات )

ة ات العلمي  (؛ عضو/عدد كبير من الجمعي  2009 -1999للتكنولوجيا )

عضو/فريق إعداد المناهج المدرسي ة في العلوم )لسنة واحدة(,  ؛ةالدولي  

وعضو/فريق اإلشراف على تأليف كتب العلوم والثقافة العلمي ة 

؛ زارة التربية والتعليم األردني ةللمدارس )إلحدى عشرة سنة(: و

عضو/لَجنة مراجعة المحتوى التعليمي  لكتب العلوم: الَمرَكز الوطني  

  (.  - 2019لتطوير المناهج )

 

 العنوان:  -
  كل ي ة العلوم/قسم الفيزياء/الجامعة األردني ة          

 22023فَرعي:  +(962-6) 5355000 :هاتف         
 +(962-6) 5355522و  55355511ناسوخ )فاكس(:           

 +(962-6) 5827028)البيت( هاتف:           

 +( 962-7) 77872122خلوي:           

           :  hghassib@orange.joالبريد اإللكتروني 
                            humamg@ju.edu.jo 
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_____________________________________________ 
               (1/4/2019) 


	الجامعة الأردنيّة/كلّيّة العلوم/قسم الفيزياء

