أ.د .عاهد الوهادنة
السيرة الذاتية المختصرة
الشهادات العلمية
 بكالوريوس في طب األسنان – جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 1989
 ماجستير في طب األسنان – جامعة ليدز – بريطانيا 1992
 دكتوراة في طب األسنان – جامعة كوينز بلفاست – بريطانيا 1997
 زمالة كلية الجراحين الملكية – دبلن -ايرلندا 2012 -
 زمالة كلية الجراحين الملكية – جالسكو-اسكتلندا 2015 -
 شهادة في االدارة من بريطانيا 1996 -
 زمالة االكاديمية البريطانية للتعليم العالي (التعليم والتعلم) 2014 -

أهم المناصب اإلدارية
 نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية 2013-2008
 عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية 2008-2004
 رئيس قسم علوم االسنان التطبيقية 2004-2000
 مدير عيادات طب االسنان 2000-1999
 مساعد عميد كلية طب االسنان 1999-1998

الرتبة االكاديمية
استاذ منذ عام  2006وتمت الترقية بأقدمية لغ ازرة ونوعية االنتاج البحثي العلمي.

البحث العلمي والجوائز البحثية
 جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العلماء العرب في العلوم الطبية (منفرداً)
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 جائزة و ازرة التعليم العالي األردنية للباحث المتميز
 جائزة افضل بحث علمي على مستوى كليات طب االسنان العربية
 جائزة سارة مونتوجمري البريطانية
 لديه حوالي سبعين بحثاً منشو اًر في مجالت عالمية
 لديه سبعة كتب منها اربعة باللغة االنجليزية وبعضها يهتم بشؤون تطوير التعليم العالي.

أهم المسؤوليات االدارية
خالل عمله في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الكثر من عشرين عاماً منها حوالي خمسة عشر عاماً
متواصلة في العمل االداري كان مسؤوال عن كافة الكليات الطبية ومركز الدراسات الدوائية ومكتب
االعتماد والتطوير االكاديمي في الجامعة والمكتبة .باالضافة لكونه رئيساً للجنة التطوير االداري ورئيساً
لجنة الخطة الدراسية ومسؤول ملف اعتماد الجامعة العام والخاص وملف  ISOوملف التدقيق الداخلي
واالعتماد وضمان الجودة وملف تصنيف الجامعة ضمن افضل خمسمئة جامعة عالمية وملف الخطة
االستراتيجيىة للجامعة 2012-2007

الدورات المتخصصة
 تطبيق وتطوير نظام ضمان جودة في التعليم العالي 2008
 التدقيق الداخلي 2012 ISO
 متطلبات نظام االدارة النوعي 2012 ISO
 التفكير النقدي والتدريس القائم على حل المسائل 2013
 التعليم االلكتروني 2013

أهم اللجان التي شارك فيها
 عضو اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2015
 ممثل منظمة  QSالعالمية لتصنيف الجامعات
 عضو اللجنة االستشارية 3rd QS MAPLE Conference
 عضو لجنة مراجعة انظمة التعليم العالي االردنية
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 عضو مجلس امناء جامعة الزيتونة
 عضو مجلس امناء سابق في جامعة آل البيت
 عضو مجلس امناء سابق في جامعة عجلون الوطنية
 رئيس لجنة امتحانات البورد األردني في التركيبات السنية – المجلس الطبي االردني
 ممتحن لكلية الجراحين الملكية االيرلندية
 عضو لجنة امتحان الكفاءة للتخصصات الطبية – هيئة االعتماد
 رئيس لجنة معايير اعتماد برامج طب االسنان في االردن – هيئة االعتماد

المشاركات العلمية
شارك وحاضر في خمسين مؤتم اًر محلياً واقليماً وعالمياً

الدراسات والمقاالت والمحاضرات الخاصة بشؤون التعليم العالي
لديه أكثر من اربعين محاضرة ودراسة ومقالة في شؤون التعليم العالي باللغتين العربية واإلنجليزية.

الدراسات العليا
 أشرف على العديد من طلبة الماجستير وتم نشر ابحاثهم جميعاً في مجالت مصنفة عالمياً.

المشاريع والدعم الخارجي
وحصل دعم مالي لمشاريع بحثية ومساهمات عينية اثرت التدريس والبحث العلمي في جامعة العلوم

ً
والتكنولوجيا األردنية بقيمة تجاوزت المليون ونصف.

خدمة المجتمع
 إستفاد أكثر من ألفي طفل وكهل ومعاق من نشاطات صحية متعددة قام بتنظيمها.
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