السيرة الذاتية المختصرة
األستاذ الدكتور عادل الطويسي
االسم :األستاذ الدكتور عادل الطويسي
تاريخ الميالد1953/1/15 :
الحالة االجتماعية :متزوج ولديه اربعة اوالد وبنت
المؤهل العلمي:
•
•
•

دكتوراه في اللغويات من جامعة ميتشغان – آن آربر في الواليات المتحدة األمريكية .1987
إيست
–
ميتشغان
والية
جامعة
اللغويات من
في
ماجستير
في الواليات المتحدة األمريكية .1984
بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها من الجامعة األردنية – عمان .1978

النسنغ

اهم المناصب التي شغلها:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 2018-2016
وزير الثقافة  ،2007-2005حزيران  -2016أيلول 2016
عضو مجلس األعيان 2016/5/31-2013/10/26
مستشار لدى مؤسسة ”Pricewater house Coopers “PWC
رئيس الجامعة األردنية 2012-2010
رئيس جامعة آل البيت 2005/11/26-2005/5/23
الرئيس المؤسس لجامعة الحسين بن طالل 2004-1999
أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2005-2004
أمين عام المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 2010-2009
الرئيس المؤسس لمدينة الحسن العلمية 2009-2008
رئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة 2013-2012
استاذ اللغويات في جامعة مؤته 1999-1987
عميد كلية اآلداب +عميد شؤون الطلبة +مساعد الرئيس لشؤون التطوير في جامعة مؤته
عميد الكلية الفنية الصناعية بنزوي -سلطنة عمان 1995-1994
مترجم  -شركة فينيل األمريكية -المملكة العربية السعودية 1982-1978
معلم في وزارة التربية والتعليم 1974-1971

البحوث العلمية:
أكثر من ثالثين بحثا علميا منشورة في مجالت علمية محكمة عن اللغويات والعولمة.
االوسمة:
ً
وسام االستقالل من الدرجة االولى تقديرا لتأسيس جامعة الحسين بن طالل
دورات خاصة:
دورة المهارات األساسية في قيادة مؤسسات األبداع الحكومية في القرن الواحد والعشرين .كلية جون
اف كندي في جامعة هارفارد ،الواليات المتحدة األمريكية.2007 :
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المجالس واللجان:
عضوية أو رئاسة مايزيد على ثالثمائة مجلس ولجنة خالل مسيرة  35عاما في العمل داخل وخارج
المملكة أألردنية الهاشمية ،اهمها ما يلي:







رئيس مجلس التعليم العالي (ايلول  – 2016تشرين اول )2018
رئيس مجلس ادارة صندوق دعم البحث العلمي (ايلول  – 2016تشرين اول 2
رئيس لجنة السياحة في مجلس األعيان (ثالث سنوات)
رئيس مجلس ادارة صندوق األستثمار  /الجامعة األر دنية ()2012 -2010
رئيس مجلس ادارة صندوق االستثمار  /جامعة الحسين بن طالل ()2004 – 1999
رئيس مجلس ادارة صندوق دعم الصناعة  /نافس ()2010 -2009
رئيس مجلس ادارة مركز بحوث وتطوير البادية األردنية 2010/9/20 -2009/5/25
رئيس مجلس ادارة مركز التكنولوجيا الحيوية 2010/9/20 - 2009/5/25
رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية إلنتاج األجسام المضادة (مونوجو) – 2009/5/25
2010/5/25
عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 2010/9/20 - 2009/5/25
نائب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة 2010/9/20 – 2009/5/25
عضو مجلس إدارة المركز اإلقليمي لألمن اإلنساني 2010/9/20 – 2009/5/25
عضو مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي 2010/9/20 - 2009/5/25
رئيس  IWARDAMالشبكة االسالمية لتطوير وادارة مصادر المياه التابعة لمنظمة المؤتمر
اإلسالمي2010/9/20 – 2009/5/25،
نائب رئيس مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني 2010/9/20 – 2009/5/25
عضو مجلس ادارة المركز الوطني للسكري والغدد الصم وأمراض الوراثة – 2009/5/25
2010/9/20
عضو مجلس إدارة المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي 2010/9/20 - 2009/5/25
رئيس مجلس حق الحصول على المعلومات/األردن .2007-2006
عضو مجلس التعليم العالي/األردن .2005-1999

رئيس لجنة إدارة صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية .2005-2004
رئيس لجنة إدارة منح صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية .2005-2004
عضو لجنة مشاريع المفوضية األوروبية / Tempusاألردن .2005-2004
عضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية 20
عضو مجلس إدارة المركز الوطني للموارد البشرية .2005-2004
عضو مجلس إدارة معهد التدريب المهني .2005-2004
 عضو مجلس االتحاد العربي للتعليم التقني .2005-2004
 عضو رابطة الكتاب األردنيين  -2008اآلن.

