
السیرة الذاتیة  

الجرادین محمد المھندس لدكتور ا  
 

ملخص السیرة الذاتیة  

یحمل الدكتور محمد الجرادین رتبة االستاذ المشارك في ھندسة مصادر المیاة والبیثة والطاقة البدیلة، یعمل الدكتور 

الھندسة قسم ھندسة البیثة ومصادرالمیاة .محمد في جامعة لوند السوید في كلیة   

بتقدیر امتیاز  2013حصل الدكتور محمد على درجة الدكتوراة في الھندسة المدنیة من جامعة لوند السوید في عام 

مع مرتبة الشرف. علما بأن الدكتور محمد قد انھي دراستة في الماجستیر والبكالوریوس من الحامعات االردنیة. 

حمد مدرسا في جامعة الطفیلة التقنیة وفي جامعة ھامبورج وجامعة ویسكانسون وجامعة لوند. عمل الدكتور م  

والطاقة باحث متخصص في شؤون البیئة وفي مجال االستخدام األمثل للموارد الطبیعیة الدكتور محمد الجرادین 

من  تور محمد العدیدردن ، نشر الدكالدول النامیة وبالخصوص اال فيوالسیاسات البیئیة والتنمیة المستدامة البدیلة 

حاز الدكتور محمد على العدید من الجوائز الدولیة واشرف على العدید من طلبة  االبحاث العلمیة المتخصصة.

في السوید وانجلترا وافریقیا وامریكیا االتینیة والوالیت المتحدة واالردن. الدكتوراه والماجستیر  

ن الدوائر االداریة وشارك بتاسیس العدید من االقسام االداریة واالكادیمیة في عمل الدكتور محمد مدیرا للعدید م

االردن والسوید خالل عملة.  

 

ملخلص الخبرات   

_حالیا) قسم مصادر المیاه, جامعة لوند, السوید .2017استاذ مشارك (  

) قسم ھندسة البیئة ,جامعة ھامبورج التكنولوجیة المانیا.2018استاذ مشارك (  

) قسم ھندسة مصادر المیاه جامعة لوند, السوید .2017_2016استاذ مساعد (  

قسم مصادر الطبیعة ,جامعة ویسكونسن,الوالیات المتحدة االمریكیة . )2016_2015(استاذ مساعد   

) قسم المصادر الطبیعیة والھندسة الكیماویة,جامعة الطفیلة التقنیة,األردن.2015_2014استاذ مساعد(  

) قسم المصادر الطبیعیة والھندسة الكیماویة,جامعة الطفیلة التقنیة,األردن.1014_2013محاضر(  

ملخص المنح والجوائز التي حصلت علیھا :  

- للزمالة في جامعة ھامبورج التكنولوجیة ,ھامبورج,المانیا,  )ایراسموس موندوسمنحة من االتحاد االوروبي ( 

2018 .  

- .2015ویسكاسنون ,الوالیات المتحدة األمریكیة للزمالة في جامعة  )من الحكومة األمریكیة (الفولبرایت منحة   

- .2014منحة من الحكومة االسترالیة(اندوفر) للزمالة في جامعة كیرتون ,استرالیا    



- . 2019منحة من االتحاد االوروبي (موندوس) لدراسة الدكتوراه ,جامعة لوند,السوید ,   

- : العدید من المنح خالل مسیرتي العلمیة في السوید ومنھاو   

-Landshovding per westl ings grant .2017  

-  Ake och great l issheds st iftelse 2015, 2017, 2018.  

.2012, 2011جائزة العلماء لشباب البحثیة    

- . 2017,  2015, 2012جائزة الجمعیة الفیزیائیة الملكیة ,السوید,  

- . 2009عملي في الجامعة " الطفیلة التقنیة "تقدیراً للتمیزو جامعةدرع   

 

ملخص النشاطات البحثیة واالكادیمیة   

 

ً في مجاالت دولیة متخ 46خالل الخمس سنوات االخیرة قمت بنشر  )1 البیئیة یجاد الحلول صصة علمیھ البحثا

في االردن في مجاالت (المیاه , الطاقة ,والمخلفات الصلبة )  

دراسة معالجة المیاه العادمة في مناجم الفوسفات واعادة تدویرھا لالستخدام الزراعي من خالل ارسال  )2

مع ادارة الفوسفات لمنجمي االبیض والشیدیة  بالتنسیق  Tove Johanssonواالشراف على طالبة ماجستیر 

. 2018محولة من الحكومة السویدیة   

تقدیم اختراع بالمشاركھ مع باحثین سوریین وعراقیین لتطویر صناعة والیة معاصر الزیتون ، حیث ان  )3

االختراع بعتبر نقلة في زیادة كفاءة االستخالص وتقلیل الطاقة والفاقد. االختراع تم تقدیمة في السوید   

المملكة من خالل االشراف  میاه الشرب وتأثیر واللجوء السوري في المناطق الشمالیة من موارددراسة  )4

بالتعاون مع وزارة البیئة , الدراسة ممولة من الحكومة السویدیة  Helene Robertوارسال طالبة ماجستیر 

2016 .  

في االردن  ومدى تقبل الناس , وذالك من خالل ارسال العادمة والرمادیة استخدام المیاه  عادةدراسة ا )5

بالتعاون مع وزارة البیئة , الدراسة ممولة من  Saga Holmgren leissnerواالشراف على طالبة ماجستیر 

.) (Today-2015الحكومة السویدیة   

المحیطة ,وذالك  المناطقالمیاه الجوفیة في جودة على  الصحي للمخلفات البلدیة المفرق مدفةدراسة تأثیر  )6

-Nicolas Schaeffer )2011من خالل ارسال طالب ماجستیر  .راسة ممولة من الحكومة السویدیةالد) 2012  

مشاركة باحثین بدراسة استخدام میاه االمطار النتاج الغذاء في منطقة غور االردن من خالل التقدم لمشروع  )7

معھ زراعة االسماك  مدمجسویدین , المشروع مقدم للحكومة السویدیة ویشمل انشاء نموذج مصغر للزراعة المائیة 



ً تعین طالب وذلك الیجاد فرص عمل  ومشاریع صغیرة للعائالت الفقیرة في منطقة االغوار ویشمل المشروع ایضا

.2018تقدیم ایار \ملیون یورو ) 4دكتوراه لمدة اربع سنوات وباحثین لمدة سنتین ,المشروع (بكلفة   

 أثر اللجوء في مناطق المفرق ,حیث شاركت في مؤتمر في جامعة لینوس فيودراسة المخلفات الصلبة  )8

مدى تأثیر اللجوء على البیئة في االردن , وشاركت ایضاً في مؤتمر في مدینة فلدلفیا  وقدمت ورقة عمل عنالسوید 

.2017كبیر بین العلماء والباحثین والصحافة  صدىفي الوالیات المتحدة االمریكیة حیث كان لھا   

الشارقة لعرض المشكلة وایجاد دراسة اعادة الحیاة الى سد الكرامة في االردن حیث شاركت في مؤتمر  )9

.2017الجامعة االمریكیة في الشارقة ,االمارات العربیة المتحدة   بیئیا في حلول والبحث عن دعم لدراسة المنطقة  

موظفین من الجامعات االردنیة والعربیة ,في جامعة لوند ,بدعم وتمویل من االتحاد  وتدریباالشراف  )10

السبل التكنولوجیة في البحث ,والتدریس .االوروبي وذلك لتأھیلھم على احدث   

. 2018االردن \جامعة الیرموك \* رضوان الجراح   

. 2017مصر \جامعة اسوات \*د. طارق سلیم   

.) دراسة العدید من المواضیع البیئیة في االردن ومصر10  

- حلول مبتكرة . عن طریق 2017دراسة میاه عفرا المعدنیة وامكانیة استخدامھا النتاج الطاقة البدیلة    

- . 2017دراسة ایجاد مصادر للمیاه في منطقة وادي االردن    

- . 2017دراسة انتاج طاقة بدیلة من میاه البحر المیت من خالل برك خاصة    

- دراسة امكانیة تحویل النفایات الى طاقة في االردن ,اقدم على دعم من الحكومة السویدیة لعمل الدراسة من خالل  

ومحاكاة نموذج مصغر .انشاء نمذجة   

- وتقدیمھا في العدید من المؤتمرات الدولیة في امریكیا دراسة مستقبل ارتفاع البحر المیت وایجاد االسباب والحلول  

واوروبا .  

دراسة اعادة استخدام المیاة الرمادیة في المنازل في الزراعات المخنلفة   
For more information:  
Profile on research gate  
https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Aljaradin 
Profile on Lund University research gate  
http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/mohammad-aljaradin(ca691542-b8c1-48be-8393-c02112a0d190).html 
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