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  :الثــــــــــالمؤه

، معهد مسشوستس للتكنولوجٌا، كمبردج، والٌة مسشوستس 1216 – 1201

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.

 اتاه فً الهندسة النووٌة مع تخصص فرعً فً سٌاسدكتور 

 ، عنوان الرسالة:2891الطاقة منحت فً شهر حزٌران من عام 

ة وثنائٌة ٌالتفاعالت البٌن ذرٌة ودٌنامٌات الشبكٌات احادٌة الذر

 هٌن تش وسدنً ٌب –لبرفسوران: سو تحت إشراف ا ،ةٌالذر

، الوالٌات المتحدة مٌشتغانجامعة مٌتشغان، آن اربور، والٌة  1201 – 1202

 االمرٌكٌة.

درجة الماجستٌر فً الهندسة النووٌة، منحت فً شهر نٌسان من  

وكان مشروع التخرج للحصول على درجة  2899عام 

 الماجستٌر فً مجال تكنولوجٌا االندماج النووي

 ، لبنان  األمرٌكٌةجامعة بٌروت  1201-1,1202

شهر تموز  الكهربائٌة، منحتدرجة البكالورٌوس فً الهندسة  

 2899من عام 
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 راث:ـــــالخب

2102                                 

 

 رئٌساً لمجلس امناء الجامعة االردنٌة

 تشرين ثاني(1)6711

-شباط2)6711

 تشرين اول(10

 رئٌس هٌئة الطاقة الذرٌة االردنٌة

ة الوزارٌة العلٌا وزٌر الطاقة والثروة المعدنٌة ورئٌس اللجنة التوجٌهٌ

 لشؤون الطاقة النووٌة

 األردنٌةرئٌس هٌئة الطاقة الذرٌة  6771-6711

 وزٌر التربٌة والتعلٌم 6777-6770

 العالً والبحث العلمً وزٌر التعلٌم 6779-6770

6771-6776 

6771- 

 وزٌرا التربٌة والتعلٌم، ووزٌر التعلٌم العالً 

 عضو لجنة األجندة الوطنٌة الملكٌة

 عضو المجلس االستشاري االقتصادي لجاللة الملك عبدهللا الثانً - 1222

 رئٌس جامعة البلقاء التطبٌقٌة       6771 -1220

 عمٌد بالوكالة لكلٌة الهندسة والتكنولوجٌا فً الجامعة األردنٌة       1229-1220

 باحث/معهد كادلسروة للدراسات النووٌةعالم  - 1221

 الجامعة األردنٌة/نائب العمٌد لكلٌة الهندسة والتكنولوجٌا       1229 – 1221

     -والتكنولوجٌا رئٌس قسم الهندسة الصناعٌة بكلٌة الهندسة        1227-1221

 الجامعة األردنٌة

 ، المملكة العربٌة السعودٌةالبترول والمعادنجامعة  1212، 1211-1

 وث الطاقةبحث مشارك مع مجموعة تطوٌر مختبر بحعالم 

 تم العمل على تطوٌر مسارع حزم الطاقة االٌونٌة الضعٌفة

 ، الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.مختبر ارجون القومً، والٌة الٌنوي           1211-1211

 ، موضوع البحث:مصادر النٌوترونات شدٌدة النبضاتباحث مشارك 

 معهد مسشوستس للتكنولوجٌا، كمبردج: والٌة مسشوستس

 ما بعد الحصول على درجة الدكتوراه فً قسم الهندسة النووٌة زمٌل

عملت فً تجربة حول النٌوترونات غٌر المرنة المتطاٌرة من الماء شدٌد  

 البرودة

 معهد مسشوستس للتكنولوجٌا، كمبردج، والٌة مسشوستس 1216 – 1202
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 مساعد بحث، قسم الهندسة النووٌة 

 .كٌات والجزئٌاتعملت فً مشروع حول دٌنامٌات الشب

  

الخبراث في 

 التذريس :

 

 األردن –الجامعة األردنٌة، عمان  1220آب 

 هندسة صناعٌة أستاذ 

 

 

 األردن –الجامعة األردنٌة، عمان 

، األوتوماتٌكًمساعد هندسة صناعٌة، درست مساقات فً التحكم  أستاذ 1220 – 1210

على رسالة ماجستٌر فً  أشرفتفً دٌنامٌات النظم وفً الهندسة النووٌة 

 الفٌزٌاء النووٌة

 لسعودٌة ا العربٌة والمعادن، المملكةبترول جامعة ال 1212 - 1219

 درست مساقات فً الفٌزٌاء لطلبة مرحلة ما قبل التخرج 

 جامعة الٌرموك ، اربد، المملكة األردنٌة الهاشمٌة 1211 – 1216

س مساقات فً علم اآلالت مساعد فً كلٌة الهندسة، وقمت بتدرٌ أستاذ 

 وتحوٌل الطاقة والفٌزٌاء

 مسشوستس معهد مسشوستس للتكنولوجٌا ، كمبردج، 1202-1217

 مدرس لمختبر المقاٌٌس النووٌة 

 .ومدرس مساعد لمساقات التخرج فً الفٌزٌاء النووٌة

 

 

 -:ت ــت الفخريــاألوسم

قبل جاللة الملك عبدهللا الثانً  منح من، األولىللعطاء الممٌز من الدرجة  حسٌنالالملك وسام  -

 .1009عام 

 . 1002مٌدالٌة غاندي للسالم من مدٌر عام الٌونسكو لعام  -

 . 1002وسام الكوكب األردنً من جاللة الملك عبدهللا الثانً عام  -

وسام جوقة الشرف الفرنسً برتبة قائد من رئٌس الجمهورٌة الفرنسٌة السٌد جاك شٌراك لعام  -

1003 .  
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التحادٌة السٌد       م الشرف األلمانً من درجة القائد من رئٌس جمهورٌة ألمانٌا ااوس -

 .1005هورست كولر لعام 

 

 اـــل عليهـز الحاصـالجىائ

األمرٌكٌة فً بٌروت عام  والعمارة/ الجامعةكلٌة الهندسة  منحت من قبلجائزة الخرٌج المتمٌز       -

 . ، الخدمة الحكومٌة، والحقل الهندسًالقٌادة التربوٌة لإلنجازات المتمٌزة فً اً تقدٌر 1003

من قبل قسم  2890/2892تومسون التذكارٌة التً منحت عن العام الدراسً  ـ.جائزة تٌوس ج -

 .الهندسة النووٌة فً معهد مسشوستس للتكنولوجٌا للطالب الخرٌج المتمٌز فً الهندسة النووٌة

- DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST,    ًمنحت لمرتٌن ف

عام  أٌلولوفً الفترة من حزٌران إلى  2899الفترة من شهر حزٌران إلى شهر آب عام 

2882 . 

 

 تــت الفخريـت الزمالــدرج

 م.1003، المملكة األردنٌة الهاشمٌة، الجمعٌة العلمٌة الملكٌة -

 

  اثــــاالقتباس

الذي نشره معهد المعلومات العلمٌة فً فٌالدلفٌا،  االقتباسات كما وردت فً دلٌل االقتباسات العلمٌة

 .الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة – 28203بنسلفانٌا، 

 .( فً ادناه4مقتبس علمً عن المؤلف رقم ) 220 – 2

  .اتــع المؤلفــً عن جمٌـمقتبس علم 500 – 1

 

 

  اوينهمــن وعنـاء المعرفيـاسم

  (Sow – Hsin Chen)هٌن تشن  –سو  رالبروفسو -

 قسم الهندسة النووٌة              

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ، معهد متسوستس للتكنولوجٌا         

  (David L. Price)براٌس  –الدكتور داٌفٌد ل  -

 قسم علوم المادة والتكنولوجٌا         

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، القومً نمختبر ارجو           

  (Mjujid Kazimi) ظمًمجٌد كا رالبروفسو -
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 قسم الهندسة النووٌة           

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، تسوستس للتكنولوجٌا سمعهد م       

  (Sidney Yip)سٌدنً ٌب  رالبروفسو  -

 

  المؤلفاث المنشىرة

ئٌة" عام طوقان خ وتشن سز "الدٌنامٌكا فً بلورات الهالوجٌن" منشور فً مجلة "الفٌزٌاء الجزٌ -2

 ( 9090582الصفحات ) 33المجلد رقم  2892

طوقان خ وتش س "نموذج للجهد بٌن الذرات فً بلورات الهالوجٌن" منشور فً مجلة "الفٌزٌاء  -1

 ( 392-349)  الصفحات 39المجلد  2891الجزٌئٌة" عام 

وي طوقان خ وكارٌون فزوٌب س. "دراسة فً الدٌنامٌكا الجزٌئٌة لحالة الإلستقرار البنٌ -2

 45د رقم المجل 2893كٌات ثنائٌة األبعاد" منشور فً مجلة "الفٌزٌاء التطبٌقٌة" عام بللش

 ( 2352 – 2344الصفحات )

وتٌكسٌرا ج "التحلٌل الطبقً لرابطة الهٌدروجٌن فً   براٌس  ك س طوقان خز لونج تٌشن س  -3

المجلد  2893ٌة" عام المجلة الفٌزٌائ رة النٌوترونات" منشور فً "رسائلالماء بواسطة استطا

 ( 2252 – 2250)  الصفحات 0 42رقم 

دراسة الدٌنامٌكا الجزٌئٌة للحركات الذرٌة فً الماء "منشور المجلة  0رحمن أ 0طوقان، خ  -4

Physical Review B  الصفحات  22المجلد رقم  2894الفٌزٌائٌة ب" عام                  

(1532 – 1539) 

ل النظرة الحركٌة للكرات الصلبة لبٌانات استطارة النٌوترونات طوقان خ، تشن س ٌب س "تحلٌ -5

 2312الصفحات  44المجلد رقم  2894فً عنصر النٌون" منشور فً "الفٌزٌاء الجزٌئٌة" عام 

– 2320  

تشن س، طوقان خ لونج سً ك، براسً د وتٌكسٌرا ج" دٌنامٌكا البروتون فً الماء فوق المبرد   -9

 . 59صفحة  2894-92لمختبر أرجون القومً عام  IPNS" منتسور فً تقرٌر 1رقم 

سً ك، طوقان ك وتٌكسٌرا ج "مالحظة وتشٌر تحطٌم رابطة الهٌدروجٌن عن طرٌق التطاٌر  -9

        ب الصفحات 225المجلد  2895عام  Physicaالنٌوترونً" منشور فً "الفٌزٌاء 

(280-282). 

راسة للدٌنامٌكا الجزٌئٌة لطٌف الذبذبات وتشن س "د و بٌرجرت وطوقان خ، رتشً م بانٌسل ر -8

 .ً "رسائل فً الفٌزٌاء والكٌمٌاء"الممتدة للهٌدوكسٌل فً حالة السٌولة منشور ف

"مقاٌٌس التطاٌر النٌوترونً  ٌرا جسولونج سً ك وبراٌس ل وتٌك وتشن س رتشً م طوقان خ -20

لمسال "منشور فً "المجلة للكثافة الهٌدروجٌن المعتمدة على متجه الموجهة لحاالت فً الماء ا
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 – 1490)       الصفحات 29المجلد  2899( عام (A  Physical Review –الفٌزٌائٌة أ 

149 ). 

94دكابٌلر فً "المقاطع العرضٌة ألسر النٌوترون النجمً لـ  طوقان خ -22
Zr  96و

Zr منشور "

الصفحات  239المجلد  2880، عام  AstrophysicalJournalفً مجلة الفٌزٌاء الفلكٌة 

(249 – 251 ). 

"الحركات الذرٌة فً م ل صابونجً  02رٌجرز إتش تً ج ، براٌس دي إل  قان خطو -21

KPb  ة ب ــة الفٌزٌائٌـة" منشور فً المجلــا الجزٌئٌـة فً الدٌنامٌكـدراس –المسال

Physical Review B  229282الصفحات  29قم ر 32المجلد  2880، عام – 

229031 ). 

م وطوقان خ ، فاخوري و خبٌص أ "دراسات للتفاعل النووي  تقال نو، صافً فدبابنه س،   -22

F (p,γ )  
16

O 19  ملٌون إلكترون فولت منشور وثائق  2– 0ر2فً مدى الطاقة البروتونٌة

 2881تموز  20-5ص  ةالندوة العالمٌة الثانٌة حول الفٌزٌاء الفلكٌة النووٌة فً كارلسرو

 .إلكترون فولت( ملٌون 250 – 244الصفحات )

وخبٌص أ "التوزٌع الزاوي  1 0دبابنه س، فاخوري هـ 2طوقان خ 2صافً ف، تفال ف -23

19)هـ(  He 4ودراسات النتائج للتفاعالت النووٌة 
F (p,o) 

16
O and 

7
Li   عندما تكون طاقة

ة الثانٌة ـدوة الدولٌـ( ملٌون إلكترون فولت: منشور فً وثائق الن2 – 0ر2البروتون ما بٌن )

 (259 – 252)  الصفحات 20/9/2881-5ة، كارلسروهً، فً ـول الفٌزٌاء الفلكٌة النووٌح

16طوقان خ وخبٌص أ ، دالة التحفٌز للتفاعل النووي  دبابنه س -24
O (P, γ  ) 19

F  فً مدى

( ملٌون الكترون فولت منشور فً "الطرق واألدوات النووٌة فً 2 –ر 2الطاقة البروتونً )

 .( 213-228) الصفحات 92المجلد  2882عام " Bالبحث الفٌزٌائً 

146النٌوترون  kevطوقان خ، دبوس ك وكابلر ف "المقاطع العرضٌة ألسر  -25
Nd  148و

Nd  و

150
Nd منشور فً وثائق المؤتمر الدولً الثالث حول الفٌزٌاء الفلكٌة النووٌة" فً جران "

 .( 183-182)  الصفحات 2883تموز  0ساسو فً إٌطالٌا 

دبوس ك، كابٌلر ف، رٌفو ج" المقاطع العرضٌة ألسر النٌوترون النجمً  0طوقان خ  -29

 (Physical Review C = C)" منشور فً المجلة الفٌزٌائٌة  Smو  Pmو  Ndللفطائر 

 .( 2440 – 2430الصفحات ) 42المجلد رقم  2884عام 

نظائر لنٌوترون )كابٌلر ف ، طوقان ك، شومان م، ٌنجونً أ المقاطع العرضٌة ألمر   -29

 Physical Review c=cمنشور فً المجلة الفٌزٌائٌة  ”P,S“السٌرٌوم لدراسات عملٌة 

 .(2309 – 2289الصفحات  42المجلد رقم  2885عام 
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( النجمٌة للنظائر ال  (n,γطوقان خ، كابٌلر ف، شومان م ومنجونً أ "المقاطع العرضٌة   -28

الفٌزٌاء الفلكٌة النووٌة ، جامعة  " مقدم للمؤتمر الدولً الرابع حولPrو  Ceالسٌربوم 

 .2885نوتردام فً حزٌران 

خبٌص ع، طوقان خ، الرجوب ر  "وصف عمق عنصر االكسجٌن باستخدام التفاعل النووي  -10

14
N 16

O(d,α)  142المجلد رقم  2889" منشور فً مجلة المركبات و المخلوطات " عام 

 .(222 – 222الصفحات )

السعدي م، دبابنه س، بكرجً إ ومٌر أو "السلوك طوقان خ، خبٌص ع، الزعبً ف،  -12

االنتشار للذهب والزئبق المزروع فً المغنٌسٌوم " منشور فً مجلة الطرق واألدوات فً 

 .(942 – 939الصفحات ) 219/219المجلد  2889عام  Bالبحث الفٌزٌائً 

137طوقان خ، دبابنه س، شرف ج وخبٌص ع "تحرٌر نشاط عنصري السٌزٌون  -11
Cs 

40وتاس والب
K  ًفً عٌنات من التربة فً األردن، مرفوع للنشر فً "مجلة النشاط اإلشعاع

 . 2889ً" عام ئالبٌ

طوقان خ، دبابنه س، عبدالكرٌم ال، خبٌص ع، خصائص الرصاص والزئبق والذهب  -12

 2889المزروع فً المغنٌسٌوم" منشور فً "اثار اإلشعاع وعٌوبه فً المواد الصلبة" عام 

 .(299 – 259لصفحات )ا 232المجلد 

 


