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الـــسيرة الذاتيـــة
* مفلح العدوان/ قاص وروائي وكاتب مسرح وسيناريو وصحفي وباحث، مواليد الرزقاء عام1966م، حاصل على 

بكالوريوس هندسة كيميائية من اجلامعة األردنية، عام 1990م. عضو رابطة الكتاب األردنيني، واحتاد الكتاب واألدباء العرب. 
رئيس وحدة الشؤون الثقافية في الديوان امللكي الهاشمي-األردن.

* اإلصدارات املطبوعة :
-  » الرحــى « - مجموعــة قصصيــة –  الطبعــة األولــى عــام 1994 – منشــورات دار أزمنــه / عمــان- الطبعــة الثانيــة عــام 2014م، منشــورات 

دار ورد-عمــان/األردن.   
- » الــدواج«  – مجموعــة قصصيــة – الطبعــة األولــى عــام 1996م – منشــورات احتــاد الكتــاب العــرب / دمشــق- الطبعــة الثانيــة عــام 2012م، 

منشــورات دار ورد-عمان/األردن.  
ــام 2007م، وزارة  ــة ع ــة الثاني ــان/األردن- الطبع ــة عم ــورات أمان ــام 1999م – منش ــى ع ــة األول ــة – الطبع ــوص نثري ــرة – نص ــان الذاك -عم

الثقافــة/ األردن- منشــورات مكتبــة األســرة/مهرجان القــراءة للجميــع.
- » موت عزرائيل« – مجموعة قصصية – 2000 – منشورات املؤسسة    العربية للنشر والدراسات / بيروت .        

- عشيات حلم – مسرحية – 2001 –منشورات دائرة الثقافة / الشارقة .
- موت ال أعرف شعائره – مجموعة قصصية – منشورات دار ميريت للنشر / القاهرة - 2004.

- موت ال أعرف شعائره-مجموعة قصصية –منشورات دار أزمنة للنشر / َعمان – 2004 .
- ظالل القرى و آدم وحيدا)مسرحيتان(-منشورات أمانة عمان الكبرى/عمان - 2006.

- موسوعة القريةاألردنية/بوح القرى/ اجلزء األول- منشورات مركز الرأي للدراسات واألبحاث- عمان/األردن- 2008م.
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- موسوعة القريةاألردنية/بوح القرى/ اجلزء الثاني- منشورات مركز الرأي للدراسات واألبحاث- عمان/األردن- 2010م.
- موسوعة القريةاألردنية/بوح القرى/ اجلزء الثالث- دار فضاءات للنشر والتوزيع- عمان/األردن- 2016م.

- شجرة فوق رأس- مجموعة قصصية- منشورات أمانة عمان الكبرى/األردن- 2009م.
- معان وقراها )بلدانيات(-إصدارات معان مدينة الثقافة األردنية-وزارةالثقافة-األردن- 2011م.

- العتبات-رواية- منشورات الدار األهلية/عمان-األردن- 2013م.
- أربعــة نصــوص مســرحية )ظــالل القرى/عشــيات حلم/بــال عنوان/سجون(/منشــورات الهيئــة العربيــة للمســرح)14(/2013م/ الشــارقة-

االمــارات العربيــة املتحدة.
ــاق عربيــة )169(، عــام  ــة فــي مصــر –سلســلة آف ــة العامــة لقصــور الثقاف ــارات قصصيــة- منشــورات الهيئ - نحــت آخــر لتمثــال املفكــر –مخت

2014م.

- مرثية الوتر اخلامس/بالتشارك مع آخرين )املسرحيات الفائزة باملسابقة الدولية لنصوص املونودراما/الدورة الرابعة(- 2016م
- هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم-الفجيرة-اإلمارات العربية املتحدة.

* اجلوائز  :
- جائــزة محمــود تيمــور للقصــة علــى مســتوى مصــر والوطــن العربــي مــن املجلــس األعلــى للثقافــة فــي مصــر / املرتبــة األولــى / عــن مجموعــة 

الرحــى – 1995 .
- امليدالية الفضية من مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون عن برامج املنوعات / عن برنامج   » نقوش الليل » عام 1997 .

-شهادة تقدير من مهرجان الرواد األول في القاهره / 1999 / جامعة الدول العربية.
-جائزة اليونسكو للكتابة اإلبداعية / فرنسا – 2001 .

-جائزة الشارقه لإلبداع في مجال املسرح – املرتبة الثالثة ) الشارقة – اإلمارات العربية املتحدة ( – 2001 .
- فاز نص مونودراما تغريبة ابن سيرين ضمن العشرة نصوص األولى في مسابقة املونودراما العاملية بالنسخة العربية- الفجيرة 2011م.

-اجلائــزة األولــى فــي مســابقة املونودرامــا الدوليــة )النســخة العربيــة(، التــي تنظمهــا الهيئــة الدوليــة للمونودرامــا بالتعــاون مــع هيئــة الفجيــرة 
للثقافــة واإلعــالم- 2015م، عــن نــص مونودرامــا )مرثيــة الوتــر اخلامــس(.



14

الفن العربي اإلسالمي
قراءة فلسفية جمالية تطبيقية

املؤلف: د. مروان عبد الرحيم العالن / الناشر: دار دجلة - عمان
يتنــاول الكتــاب موضوعــة الفــن العربــي اإلســالمي فــي قــراءة فلســفية جماليــة تطبيقيــة، محــاواًل اإلجابــة عــن مجموعــة مــن األســئلة التــي تشــغل 
أذهــان الباحثــني فــي هــذا املضمــار. ومــن هــذه األســئلة مــا يتعلــق باألســس األولــى التــي نشــأ منهــا وعليهــا هــذا الفــن، وهــل كان عربيــًا قبــل أن 
يشــمله اإلســالم برعايتــه أم أنــه مقتبــس ومنقــول مــن حضــارات أخــرى غيــر عربيــة؟ وكذلــك يتضمــن الكتــاب دراســة فلســفية ملفــردات تلــك 

الفلســفة والتــي يــدور احلديــث حــول نســبتها للحضــارات القدميــة وعالقتهــا بعلــم الفلــك وعلــم الرمــوز فــي تلكــم احلضــارات.
ويتشــكل الكتــاب مــن متهيــد وفصلــني حيــث وضــع التمهيــد معالــم طريــق البحــث وعــّرف القــارئ باملســار الــذي ينــوي ســلوكه فــي الفصــول 
الالحقــة محــاواًل وضــع قواعــد واضحــة لفهــم مســار الكتــاب وأهدافــه وفلســفته ومــدى احلاجــة إليــه، بينمــا تنــاول الفصــل األول فكــرة عامــة 
ــاة البشــرية ونشــأته كحاجــة  ــي حي ــه ف ــًا وأهميت ــف الفــن عموم ــة خل ــي الكامن ــي  للمعان ــًا بشــكل تفصيل ــوزه وأشــكاله متطرق عــن الفــن برم
انســانية ارتبطــت مــع إنســان الكهــوف فــي اكتشــافاته األولــى للحيــاة ومعانيهــا ومــا يــدور فيهــا ومــا خلفهــا وحولهــا معّرجــًا علــى أهــم الرمــوز 
التــي أنتجتهــا البشــرية للتعبيــر عــن تطلعاتهــا وجوانــب الســحر والتديــن فــي تكويناتهــا الفكريــة، بينمــا تطــرق الفصــل الثانــي للحديــث عــن 
الفــن اإلســالمي متنــاواًل أمناطــه ورمــوزه ومعاييــره التــي وضعهــا، وقواعــده  التــي اعتمدهــا فــي تشــكيالته الفنيــة. وقــد أضــاف الكاتــب فصلــني 
إضافيــني أحدهمــا للمالحــق مــن الصــور التــي تؤكــد مــا ذهــب إليــه فــي عرضــه النظــري، والثانــي احتــوى مترينــات تطبيقيــة علــى بعــض األشــكال 
ــد  ــن يدرســون تلــك الزخــارف ويهتمــون بابتــكار املزي ــة الذي و الزخــارف العربيــة اإلســالمية وكيفيــة إجنازهــا مــا يجعــل الكتــاب مفيــدًا للطلب

منهــا. وقــد اعتمــد الكاتــب علــى عــدد كبيــر مــن املراجــع، مــا يجعــل مــن معلوماتــه ذات طابــع موثــق . 
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سيرة ذاتية
د. مروان العالن

مواليد أريحا/ فلسطني احملتلة عام 1952.
درس االبتدائية واإلعدادية في مدارس أريحا وأكمل الثانوية في مدارس عمان بعد هزمية حزيران 1967 والتحق 

مبعهد املعلمني في حوارة/ اربد.
أستاذ مساعد/ قسم التصميم  الغرافيكي.

دكتوراه في احلضارة اإلسالمية/ تخصص الزخرفة وفلسفة الفن/ اجلامعة الوطنية املاليزية- ماليزيا.
ماجستير في التاريخ/ جامعة بيرزيت- رام اهلل - فلسطني.

بكالوريوس في اللغة العربية- جامعة القدس املفتوحة- رام اهلل فلسطني.
دبلوم التربية الفنية/ معهد املعلمني - حوارة - اربد.

عمل مدّرساً في مالك وزارة التربية والتعليم 1971 - 1975.
عمل في القطاع اخلاص كفني مونتاج ومصمم خالل الفترة 1984 – 1999.

عمل في املجال الفني واألكادميي خالل الفترة 2005 – 2010.
تفرغ للدراسة والرسم 2011 – 2013.

التحق بجامعة فيالدلفيا سنة 2014 وما يزال على رأس عمله حتى اآلن.
أقــام 25 معرضــًا تشــكيليًا بــني األردن والعــراق وســوريا وفلســطني وماليزيــا كان آخرهــا فــي شــهر آذار 2016 فــي منتــدى الــرواد الكبــار/ 

عمــان.
أصدر 13 كتابًا بني دراسات في النقد الفني وأبحاث فكرية وروايات وأدب األطفال وأدب الرحالت ومجموعات شعرية.

شارك في العديد من املؤمترات العلمية في جامعات متعددة بأوراق بحث محكمة.
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يتابع الكتاب في تسلسل مضطرد دورة الوقودالنووي من مرحلة تعدين اليورانيوم اخلام في الباب األول وارتباطها بتراكيز اليورانيوم في املادة 
اخلام وأثرها البيئي واستدامتها ، وذلك من جهة نضوب املادة اخلام وإشكاليات تخصيب اليورانيوم )مخاطر تصنيع أسلحة نووية( ؛ فضال عن 

حتمل مسؤولية الكوارث النووية ، من جهة مدى انتشار التلوث اإلشعاعي وقدرة الدولة على مواجهة الكوارث ووضع خطط للطوارئ وكذلك 
صرف التعويضات للمتضررين داخل الدولة وخارجها في شتى قطاعات اإلنتاج والتي التغطيها صناديق التعويض الكبرى كاتفاقية فيينا أو 

اتفاقية باريس. وينتهي الباب األول بالتعريف مببدأ اإلجراء االحترازي الذي تعولم عام 1992 في قمة األرض الثانية وضرورة التوقف عن إنشاء 
املفاعالت النووية احترازيًا لتجنب أي مشكالت وكوارث رمبا حتدث في املستقبل.

أما الباب الثاني فيدخل في مناقشة تفصيالت تعنى بالتلوث البيئي املصاحب لتصنيع اليورانيوم وتخصيبه وصوأل إلى التلوث الناجم عن 
املفاعالت النووية بصورة طبيعية والكوارث احملتملة واألضرار الصحية املصاحبة له وخطورة التعامل مع النفايات النووية وإشكالية تفكيك 
املفاعالت النووية ومعدل أعمار املفاعالت النووية الواقعي حول العالم التي لم تزيد عن 26 عامًا في حني يتم الترويج لعمر املفاعالت لتصل 

إلى ستني عامًا . وأخيرًا يتحدث الباب الثالث واألخير عن جتارب بعض دول العالم النوويةكالواليات املتحدة األمريكية التي متتلك نحو 25 % 
من عدد املفاعالت العاملة في العالم. ويوضع الباب كيف استغرق بناء مفاعالتها النووية من الوقت واجلهد واملال أكثر بكثير كما يروج له، 

مرورًا بتجارب كندا والصني وروسيا والهند والباكستان وكوريا اجلنوبية وإيران وتركيا وانتهاًء مبصر وذلك في ضوء أثرذلك كله على احلال في 
األردن .
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املؤهالت العلمية :
- بكالوريوس هندسة مدنية وانشائية مبرتبة الشرف عام 1977 ، جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا / بريطانيا .

- دبلوم عالي فلسفة ، 1991 - 1994 ، اجلامعة األردنية.
- درجة املاجستير 1994 - 1996 ، اجلامعة األردنية .

- الدكتوراه في الفلسفة 1996 - 2001 ، جامعة القديس يوسف / لبنان .
احلياة العملية :

. رئيس مكتب هندسي استشاري لدراسات الطاقة واألبنية اخلضراء ) 1980 - األن ( .
. رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة ) 2004 - 2015 ( .
. عضو في نقابة املهندسني األردنيني ورابطة الكتاب األردنيني .

. مدرس غير متفرغ ملادة البيئة واإلنسان والكتابة التقنية جامعة الزيتونة .
. مشارك في اجتماعات اليونسكو للبيئة العاملية والتغير املناخي .

. حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية لعام 1992 مقدمة من حكومة اململكة األردنية الهاشمية بقرار من مجلس 
الوزراء ، سلمت شخصيًامن قبل جاللة املرحوم امللك احلسني بن طالل املعظم .

. له براءة اختراع مشتركة في مواد عازلة للحرارة والرطوبة منذ عام 1998 .
. حاصل )باالشتراك( على إحدى اجلوائز الثالث املخصصة ألفضل البحوث املقدمة لندوة التنمية العمرانية في املناطق الصحراوية ،

التي انعقدت في الرياض - السعودية بإشراف وزارة األشغال العامة واإلسكان السعودية ومجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب التابع
جلامعة الدول العربية ، وذلك في تشرين ثاني 2002 .

. مت اختيار كتبه >>دليل املواطن في ترشيد الطاقة << و >> الطاقة املتجددة في حياتنا << و >>االحتباس احلراري<< ضمن سلسلة مكتبة األسرة
األردنية 2008 ، 2010 ، 2015 ، طبعت من كل منها 50000 نسخة . 

. حاصل على اجلائزة الذهبية لألبنية املبنية للشرق األوسط من بريطانيا لعام 2010 عن البيت البيئي األخضر في >>دارة الكمالية<<عمان .
. فاز بدرع البطل األخضر لعام 2010 ملجمل أعماله في العمل البيئي األخضر من املؤسسة البريطانية اخلضراء بالتعاون مع وكالة البيئة الوطنية 

ومعهد الصحة البيئية اإلجنليزية .
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• 2011: Certificate of Appreciation from Earth Day Network, Washington - USA for lecturing on «Energy Saving for Less Pollution» to 

hundreds of School and University students in celebration of Earth`s Day .

املؤلفات العلمية :
- عيوب األبنية ) األردن ، طبعة أولى 1986 ،طبعة ثانية 2001 ( .

- الرطوبة والعفن في األبنية )األردن ، طبعة أولى 1997 ، طبعة ثانية 2002 ( .
- تنمية التخلف العربي :في ظالل سمير أمني )دار الفارابي ، لبنان ، 2004 ( .

- علم البيئة وفلسفتها ) دار ورد ، األردن ، 2008 ،بدعم أمانة عمان الكبرى ( .
- مخاطر اليورانيوم املشع ) مترجم: األردن ،2008 ( .

-رحلة في تاريخ العلم ) دار الفارابي ، لبنان ، 2009 ( .

- البيئة في مئتي سؤال ) دار الفارابي ، لبنان ،2009 ( .
- ظاهرة االنحباس احلراري ) دار املرصد ، األردن ، 2009 ،بدعم من أمانة عمان الكبرى( .

- العلم والفلسفة األوروبية احلديثة ) دار الفارابي - لبنان ،2009 ( .
- الطاقة املتجددة في حياتنا ) األردن ، 2010 ، بدعم من وزارة الثقافة األردنية (.

- علماء النهضة األوروبية )دار الفارابي ،لبنان  ،2010( .
- دليل األسرة في ترشيد الطاقة وصيانة املنازل )األردن ، 2008 ، بدعم من وزارة الثقافة األردنية ( .

- نهاية العالم على مذبح التغير املناخي )دار الفارابي _ بيروت ،2012 ( .
- الطاقة النووية ما بعد فوكوشيما )عمان - 2012 ( .

- انحطاط الطاقة النووية بعد فوكاشيما )مؤلف مشارك ، 2013( .
- األبنية اخلضراء )مؤسسة زايد ، اإلمارات العربية املتحدة ،2013 ( .

- الطاقة واإلنسان والبيئة )مؤسسة زايد ،اإلمارات العربية املتحدة ،2016 ( .
.له مشاركات عديدة في كثير من املؤمترات العاملية المجال لذكرها.
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: á«dÉàdG äÉ«›È∏d áØ°UÉæe IõFÉ÷G íæe•
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ملخص عن اختراع حتليل  إشارات املمانعة الكهربائية حلاالت أمراض املريء
Impedance Analysis for Esophageal Maladies

US 8,635,053 B2 :رقم تسجيل اإلختراع
اإلختــراع جــزء مــن نظــام لتســجيل إشــارات املمانعــة الكهربائيــة فــي املــريء حيــث يقــوم هــذا اإلختــراع بتحليــل إشــارات املمانعــة الكهرائيــة 
والتــي تصــل إلــى ســت إشــارات علــى األقــل  باالضافــة الــى إشــارة تــدل علــى درجــة احلموضــة،  وذلــك لتحديــد اإلرتــدادات الراجعــة الــى املــريء 
مــن املعــدة ودرجــة حموضتهــا وتكرارهــا واملــدة الزمنيــة التــى تبقــى فيهــا املــادة فــي املــريء. ومعــروف أن املمانعــة الكهربائيــة متغيــرة تتأثــر بــأي 
تغيــر يحــدث أثنــاء القيــاس ، وطبيعــة اإلشــارات لهــذة املمانعــة تختلــف بإختــالف احلــاالت املرضيــة.  وفــي العــادة تتــم املراقبــة للمريــض فــي 
مثــل هــذه احلــاالت ملــدة 24 ســاعة. وبذلــك يكــون حجــم املعلومــات كبيــرًا جــدًا بحيــث أن الطبيــب املعالــج يحتــاج الــى مــا يقــارب 3-4 ســاعات 
ــة  ــل إشــارات املمانع ــم حتلي ــدًا يت ــراع حتدي ــداد ونوعــة.  وبهــذا اإلخت ــا إرت ــي حــدث فيه ــد املناطــق املهمــة الت ــل اإلشــارات بالنظــر وحتدي لتحلي
ملختلــف احلــاالت املرضيــة حيــث يتــم حتديــد وقــت بدايــة االرتــداد إلــى املــريء والفتــرة الزمنيــة التــي بقيــت فيهــا املــادة فــي املــريء ونــوع االرتــداد 
فيمــا إذا كان حامضــي او غيــر ذلــك وبســرعة عاليــة جــدًا تصــل لدقائــق معــدودة حســب احلالــة. والتحــدي اجلديــد فــي هــذا االختــراع أن يســتطيع 
النظــام املســتخدم حتليــل إشــارات تخــص حــاالت مرضيــة متعــددة  حيــث فــي مثــل  هــذه احلــاالت تكــون التغيــرات التــي حتــدث فــي اإلشــارات 
كبيــرة جــدًا ومتنوعــة ومت تصميــم النظــام بحيــث يأخــذ باالعتبــار هــذه التغيــرات حيــث يســتخدم طــرق متعــددة ومتداخلــة  مــن معاجلــة اإلشــارات 

بحيــث يــؤدي الــى نتائــج عاليــة الدقــة.
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السيرة الذاتية
د. عوض سميران الزبن

أستاذ مشارك – قسم هندسة النظم واملعلوماتية الطبية – جامعة اليرموك
•التعليم :

2003  دكتوراة هندسة كهربائية جامعة والية كوالرادو  - تخصص دقيق معاجلة اإلشارات الطبية

2000 ماجستير هندسة كهربائية جامعة والية كوالرادو - تخصص دقيق معاجلة اإلشارات الطبية

1996 بكالوريس هندسة الكترونيات جامعة اليرموك

•اخلبرة األكادميية : 
2016 – حاليًا : أستاذ مشارك في قسم هندسة النظم واملعلوماتية الطبية – جامعة اليرموك

2012 - 2016 : أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربائية – جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

2010-2012 : أستاذ مشارك في قسم هندسة النظم واملعلوماتية الطبية – جامعة اليرموك

2007 - 2010 : أستاذ مساعد  في قسم هندسة النظم واملعلوماتية الطبية – جامعة اليرموك

2004 - 2007 : أستاذ مساعد  في قسم هندسة النظم واملعلوماتية الطبية – جامعة اليرموك

•املنشورات  العلمية : 
أكثر من خمس وثالثني بحثاً في مجالت علمية محكمة باالضافة إلى العديد من املؤمترات في الهندسة الطبية.
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• براءات اإلختراع : 
براءتان من مكتب براءات االختراع والعالمة التجارية االمريكي.

• اإلشراف العلمي : 
اإلشراف على عدد من رسائل املاجستير باالضافة الى عضوية عدد من جلان مناقشات املاجستير.

محكم في العديد من املجالت العلمية املتخصصة  في الهندسة الطبية.
مشرف على مسار الهندسة الطبية في العديد من املؤمترات العاملية.

•املنظمات املهنية : 
نقابة املهندسني االردنيني

IEEE عضو في املنظمة العاملية للمهندسني الكهربائيني
 Bioelectromagnatism عضو في
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العمــل الفنــي: لوحــة فنيــة قيــاس ٢م×١،٦٠م علــى )كانفــس( عنــوان العمــل احلنــني  إلــى  بقايــا  البيــوت  القدميــة  )كــوالج (بإســتخدام  ألــوان 

االكريلــك واخلامــات  املتنوعــة واخلطــوط ورش األلــوان والطباعــة  وورق اجلرائــد باســتخدام  القــص واللصــق  )فــن الكــوالج (.

وتعريف  الكوالج  من  الفرنسية  )coller ( والتي تعني)اللصق( هو فن بصري وجتريدي يعتمد على  قص ولصق العديد من املواد معًا وبالتالي 

تكوين  شكل جديد٠

ــدي أي   ــن  الفــن التجري ــوع م ــي القــرن العشــرين  كن ــة  ف ــني اوســاط  الروســومات الزيتي ــره اجلــذري ب ــه ثأثي ــة كان ل ان إســتخدام  هــذه التقني

ــري  اجلــاد. التطوي

فن الكوالج
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الفنان انور حدادين
فنان تشكيلي عضو  رابطة الفنانني التشكيليني االردنيني 

مشرف املرسم  اجلامعي للفنون في جامعة اليرموك 
أقام عدة معارض شخصية وجماعية 

اول معرض  شخصي كان عام 1993 في املركز  الثقافي امللكي ومعرض بانوراما  األردن  أوال  عام  2004
والعديد من  املعارض الشخصية  في مختلف  اجلامعات  األردنية اخلاصة  منها واحلكومية  واملهرجانات  األردنية 

-شارك في معرض مهرجان  اخلريف  لإلبداع التشكيلي األردني األول للفنانني املخضرمني عام 2012 
مهرجان الفن التشكيلي العربي األول عام 2013

املعرض  التشكيلي السنوي /لرابطة  الفنانني التشكيليني األردنيني عام  2010
-مهرجان  الفحيص للثقافة والفنون لعام 2013 وعام 2016

-معرض  شخصي )مأدبا مدينة  الثقافة  األردنية ( عام  2012
-اجلوائز  واملسابقات  العربية  والدولية التي فاز بها 

فاز باجلائزة  األولى في  مهرجان فيينا الدولي األول )مهرجان األلوان( في العاصمة النمساوية فيينا للفن التشكيلي عام 2016.
فاز باملركز األول في مسابقة  )تصميم بوستر ( بعنوان  املسكن  حق إنساني مبناسبة  اليوم  العربي  لإلسكان  املنبثق عن مجلس  وزراء 

االسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية في القاهرة 
والعديد  من  اجلوائز  واملسابقات احمللية  والعربية  والدولية .

نشرت للفنان أنور حدادين العديد من املقابالت الشخصية في  الصحف واملجالت والتلفزيون واإلذاعة واملواقع اإللكترونية 
كذلك  عدة مقاالت نقدية منها في  الصحف واملواقع اإللكترونية. 

شارك بتصميم  العديد من  الشعارات للمناسبات الوطنية األردنية  وأعياد  الوطن وتصميم  الطوابع البريدية  التذكارية وكذلك تصاميم 
للوزارات واملؤسسات  الرسميه واخلاصة.

أخيرًا حصل الفنان أنور حدادين على العديد من اجلوائز  التقديرية وكتب الشكر وشهادات التقدير محليًا وعربيًا ودوليًا.
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.AÉHô¡µdG øe áehôëŸG ≥WÉæª∏d ájQGôM hô¡c áÄaóe  : ¬ãëH øY QÉéædG ∞°Sƒj QƒàcódG PÉà°SCÓd
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: øe πµd áØ°UÉæe IõFÉ÷G íæe•
™jQÉ°ûe §Hôd á«fOQC’G á«æWƒdG AÉHô¡µdG áµÑ°T AGOCG º««≤J :¬ãëH øY ¿Gƒ«c π«¡°S QƒàcódG

.IOóéàŸG ábÉ£dG

.á«Fƒ°Vô¡µdG ìGƒdC’G AGOCG ≈∏Y πFÉ°ùdG »Fƒ°†dG í°TôŸG ÒKCÉJ :¬ãëH øY ¿GóªM óª QƒàcódG

.
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موجز عن البحث املقدم للجائزة
) مدفئه كهروحرارية للمناطق احملرومة من الكهرباء ( 

مت تصميم مدفئة كهروحرارية )JUST ( تصميمًا خاصًا من حيث انتقال احلرارة واحتراق الوقود في حارقة ذات تصميم ايروديناميكي متميز .
في هذه املدفئة يتم تشغيل املولد الكهروحراري )TEG ( باسترجاع جزء من الطاقة احلرارية للمدفئة وحتويلها إلى طاقة كهربائية تكفي لتشغيل 

األجهزة الصغيرة كمصباح اإلنارة، اجلهاز الطبي ، جهاز الراديو ، وشاحن الهاتف النقال وغيره.
يكثر استخدام بعض هذه املدافئ ذات الوقود احليوي ) biomass ( في املناطق النائية البعيدة عن شبكة الكهرباء . حيث يتم استخدامها 

ألغراض متعددة مثل : التدفئة  والطبخ  وتسخني املاء باالضافة إلنتاج الكهرباء .وعليه، تقوم هذه املدفئة مبعظم احتياجات الطاقة لهؤالء الناس 
والذي يبلغ عددهم اكثر من ربع سكان العالم) 2500( مليون نسمة وكلهم محرومون من نعمة الكهرباء .

وقد مت تصميم وحتليل أداء هذه املدفئة في بحث سابق ثم تاله إجراء التجارب في هذا البحث حيث مت استخدام مواد وقود مثل تلك املتاحة في 
البيئات املختلفة كاخلشب  وجفت الزيتون وروث احليوان .كما أجريت دراسة على  االثار الصحية اخلطرة لهذه املدافئ فيما لو لم يتم حرق 

الوقود بطريقة سليمة .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
سيرة ذاتية موجزة

األستاذ الدكتور يوسف النجار
.DSc, PhD, MSc, BSc, FASME, FInstE , P.E., C.Eng

الدراسة
1 - البكالوريوس: جامعة القاهرة، 1969 – هندسة ميكانيكية - قوى ميكانيكية 

2 - املاجستير: جامعة كرانفيلد التكنولوجية – بريطانيا – 1976 – هندسة ميكانيكية - قوى حرارية – محركات تربينية- وقود و احتراق

3 - الدكتوراة: جامعة كرانفيلد التكنولوجية – بريطانيا – 1979 – هندسة ميكانيكية -  قوى حرارية – محركات تربينية- وقود و احتراق
اخلبرة العملية

  GEC مدير محطات التوليد لشركة كهرباء اربد – سلطة الكهرباء األردنية ) ملدة 6 سنوات ( من ضمنها سنة تدريب في 15 مصنع في شركة
البريطانية 1973/ 1974.

اخلبرة األكادميية :جامعة اليرموك  15 / 1 / 1980 من مؤسسي كلية الهندسة، وأول رئيس مؤسس لقسم الهندسة امليكانيكية سنة 1980.   له 
اجنازات متميزة على مستوى العالم وخاصة في مجال الطاقة، وأهّمها:

1. احلصول على درجة الدكتوراه العليا Doctor of Science )DSc( في البحث العلمي و التي متنح كتقدير لالسهامات اجلوهرية املتواصلة نحو 

.PhD املعرفة العلمية عامليًا بعد نيل درجة دكتوراه الفلسفة
2. احلصول على شهادة تقدير ) زميل مدى احلياة  Life Fellow(  2013( من اجلمعية األمريكية للهندسة امليكانيكية ASME، بناًء على االجنازات 

البارزة واجلهود املتواصلة نحو التميز خالل الثالثة والثالثني عامًا السابقة.
3. الفوز بجائزة اخلوارزمي العاملية في مجال التميز واإلبداع في البحث العلمي عام 2013 . 

4. الفوز بجائزة اإلبداع في الفكر العربي العاملية لعام 2011 – مجال العلوم – الطاقة.

5. زميل اجلمعية األمريكية للهندسة امليكانيكية )ASME( منذ 1999.
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6. زميل مؤسسة الطاقة البريطانية منذ 1990 .  
. Professional Engineer واملهندس البارع  Chartered Engineer 7. شهادة تقدير مهنية عاملية: املهندس املرخص

8. احلصول على شهادات متيز عن بحوث نشرتها في مجالت هندسة الطيران و تكنولوجيا الفضاء 1995 و 2007م.
9. نشر 166 بحثًا في الطاقة في مجالت علمية عاملية محكمة.

10. تدريس 18 مساقًا لطالب البكالوريوس، وثمانية مساقات للماجستير، وعلى رأسها مساقات هندسية تطبيقية مثل: اآلالت التربينية و 

الدوارة، الوقود واالحتراق، أنظمة السيارات احلديثة، محّركات االحتراق الداخلي، حتلية املياه، والتكييف والتبريد.
11. احلصول على براءة اختراع من املكتب البريطاني وذلك عن حتويل جهاز الضغط النفاث)Ramjet( إلى محرك لتوليد الكهرباء على األرض، 

باإلضافة إلى نشرتي براءة اختراع.
12. اإلشراف على العديد من أبحاث و رسائل طالب املاجستير.

.)Keynote Lectures( 13. إلقاء محاضرات في حوالي 40 مؤمترًا علميًا عامليًا، كثير منها محاضرات رئيسة مدعّوة

 ”Applied Thermal Engineering ” ; ”Energy and Environment“  14. عضو هيئة التحرير ملجالت علمية عاملية محكمة

15. مؤّسس وأول مدير مركز للطاقة بجامعة العلوم والتكنولوجيا 2004.

16. احلصول على تقدير من مؤسسة ثومسون رويتر – مقّيم النشر العاملي على )H – Index(  يساوي7 1.

17. حتويل بعض األبحاث العلمية إلى أجهزة عملية مثل:

1 -املدفأة الكهروحرارية: مت تصميم وتنفيذ وتشغيل مدفأة كهروحرارية ميكن أن يستفيد منها 2.5 مليار من البشر في املناطق البعيدة احملرومة 

Applied Thermal Engineeringمن الكهرباء في العالم، وقد مت نشربحوثها في مجلة
 Renewable and Sustainable Energy Reviews و  

2 -اجلهاز الذكي لتوفير الوقود في السيارات احلديثة وقد مت النشر عنه في ثالث مجالت علمية عاملية.

3 -نظام لتوفير الوقود في محطات توليد الكهرباء باستخدام األنبوبة احلرارية وقد مت النشرعنه في أكثر من عشر مجالت علمية عاملية 

محكمة.
4 -جهاز التجارب متعدد األغراض متحرك اللهب حلارقة محركات التربينات الغازية، وقد مت النشر عنه  في أكثر من عشرمجالت علمية عاملية 

محكمة.
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5 - السترة املكيفة للعاملني حتت أشعة الشمس املباشرة أو حتت ظروف العمل احلارة جدًا.
6 - تعزيز أداء خلية الوقود املقرونة باستعمال التكنولوجيا النانونية ، متهيدًا خلفض استهالك الوقود في السيارات مستقبال، و قد مت نشرها في 

مجلة علمية عاملية محكمة.
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á©d’O ÉjôcR QƒàcódG
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مكان الوالدة : نابلس
تاريخ الوالدة : 1931/4/29

احلالة االجتماعية : زوجة املرحوم الدكتور محمد عبد الرحمن البشير
وزير الصحة األسبق .

الدراسة والشهادات العلمية :
- بكالوريوس متريض _كلية التمريض _اجلامعة األردنية 1983-1973

- الدراسة الثانوية _كلية دار املعلمات القدس 1948-1946
- شهادة اإلجتياز للتعليم العالي الفلسطيني  1948

-دراسات سكانية_اجلامعة األردنية 1986 - 1988
الدورات الرئيسية :

دورة اإلدارة اإلستراتيجية للمنظمات غير احلكومية /فير مونت)الواليات املتحدة( 1988
املؤمترات :

- مؤمترات اإلحتاد النسائي العربي العام املنعقدة خالل الفترة 1981-1991 في الكويت
وتونس والسودان واألردن .

- رئيسة الوفدين الرسمي والشعبي ملؤمتر نهاية عقد املرأة في نيروبي 1985 .
- مؤمترات األمم املتحدة الدولية في برلني وكوبنهاجن ونيروبي وبكني : 1995،1985،1980،1975

السيدة هيفـاء البشيـر
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اجلوائز :
- وسام اإلستقالل جلمعية األسرة البيضاء 1975 .

- جائزة رستوري املركز الثقافي في روما تقديرًا للعمل االجتماعي 1977 .
-جائزة امللك حسني للتميز العلمي _اجلامعة األردنية _كلية التمريض 1983

للحصول على املرتبة األولى على دفعتها .
- جائزة امللكية نور للحدائق في أمانة عمان 1992 .

احلصول على جوائز ودروع عديدة ال مجال لذكرها .
الهوايات واالهتمامات :

- إصدار عشرة قصص أطفال بعنوان الفرح والسعد 1997 واحلصول على
جائزة امللكية نور لقصص األطفال .

- إصدار عشرة قصص َاخرى 2004 بنفس العنوان .
كتاب محطات لرحلتي مع احلياة .

- لها العديد من االهتمامات في العمل التطوعي اخليري وشاركت في
مؤمترات عديدة ال مجال لذكرها .

- املشاركات وعضوية املؤسسات واملجالس
نذكر منها ما يلي على سبيل املثال ال احلصر :

. مؤسسة منتدى الرواد الكبار 
. املجلس الصحي العالي

. مؤسسات اإلحتاد النسائي األردني
. املجلس الوطني اإلستشاري
. مجلس أمانة عمان الكبرى

.عضوية املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب
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