الدكتور ابراهيم بدران
( سيرة مختصرة )

 المقاالت الندوات والمحاضراتأوالً  :المواقع والمسؤوليات

 وزير التربية والتعليم سابقا ً-

مستشار رئيس جامعة فيالدلفيا للعالقات الدولية والمراكز العلمية
عضو اللجنة الملكية االستشارية للتعليم
عضو مجمع اللغة العربية
مدير مركز الدراسات المستقبلية – جامعة فيالدلفيا

ثانيا ً  :مسؤوليات سابقة
-

عضو المجلس األعلى لشؤون األسرة
عضو منتدى الفكر العربي
أستاذ الهندسة الكهربائية – كلية الهندسة – جامعة فيالدلفيا
مدير مركز االستشارات العلمية – جامعة فيالدلفيا
عضو اللجنة الوطنية لبرنامج دكتور لكل مصنع
عميد كلية الهندسة في جامعة فيالدلفيا ()2007 – 2000
مستشار رئاسة الوزراء  -سابقا
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة
أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية
المدير التنفيذي لمؤسسة نور الحسين
عضو مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية األردنية
عضو مجلس إدارة هيئة االذاعة والتلفزيون
عضو مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية – فينا

ثالثا ً :الجوائز واألوسمة
 وسام االستقالل من الدرجة األولى 1991
 ميدالية الحسين الذهبية للتف ّوق العلمي 2001
 شهادة الدولة التقديرية في العلوم االنسانية واالجتماعية 2002
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رابعاًًً  :النشاطات المهنية والفكرية
-

عضو منتدى الفكر العربي
عضو جمعية المنتدى العربي
عضو جمعية أصدقاء البحث العلمي
عضو الجمعية األردنية للعلوم والثقافة
عضو جمعية الشؤون الدولية
عضو لجنة صياغة الميثاق الوطني
عضو نقابة المهندسين األردنيين

خامسا ً  :الكتب المنشورة
-

دراسات في العقلية العربية – بيروت 1974
التاريخ والتقدم في الوطن العربي – بيروت 1991
في الفكر والثقافة والتقدم – عمان 1992
األردن والوسطية – عمان 1986
قضايا التنمية في الوطن العربي – عمان 1987
الطاقة في االردن – عمان 1988
الطاقة النووية وحادثة تشير نوبل – عمان 1988
مشكالت العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي – عمان 1978
العلم والتكنولوجيا والتنمية في الوطن العربي -بغداد 1982
موسوعة العلماء والمخترعين – بيروت 1983
دليل هندسة االضاءة – عمان 1978
التوصيات العامة لالنارة – بغداد 1976
القضية  ( 1387مسرحية )– دمشق 1975
سربيكا أو مشنقة االنتظار -بغداد 1976
أفول الثقافة – عمان 2002
نحو استراتيجية وطنية للثقافة المجتمعية عمان2003 -
النهضة وصراع البقاء  -بيروت2005 -
دليل المستخدم لالستشارات اإلدارية – القاهرة – 2007
الهندسة والمهندس المفاهيم واألساسيات عمان – 2007
الريادية – اإلبداع في إدارة المشاريع – عمان – 2012
مستقبل العالقات العربية العربية ( إعداد ةوتحرير) عمان 2012
اآلفاق المستقبلية للزراعة في األردن – ( إعداد وتحرير ) عمان – 2013
الديمقراطية والدولة والمجتمع – عمان – 2013
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سادساًًً  :الدراسات واالبحاث
أكثر من ( )150بحثا ودراسة وتقريرا في الهندسة الكهربائية والطاقة واالقتصاد والسياسة والعلوم
والتكنولوجيا والفلسفة والدراسات االستراتيجية بعضها منشور في دوريات علمية ووقائع المؤتمرات
والمجالت المتخصصة والبعض اآلخر محدود التوزيع.
سابعا ً  :الدراسات والمؤهالت:
بكالوريوس هندسة قوى كهربائية
جامعة القاهرة 1963م
دكتوراه هندسة كهربائية
جامعة لندن 1970م
دراسات خاصة في االقتصاد والتنمية والطاقة والتكنولوجيا
والفلسفة واالجتماع والسياسة واالستراتيجية واإلدارة
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