الدكتور بسام الردايــدة
الدكتور الردايــدة يحمل درجتي الدكتــوراه والماجستير العالي بامتياز مع مرتبة الشرف في الفنون الجميلة والتصميم من جامعة
 في الواليات المتحدةAcademy of Art University  و من جامعةUniversity of Illinois at Urbana-Champagain
 يعمل حاليا ً بجامعة السلطان قابوس في كلية التربية برتبة أستاذ. باإلضافة الى درجة الفنون الجميلة من جامعة دمشق،األمريكية
 على بعثتي الماجستير1993  في جامعة اليرموك األردنية الى ان حصل في العام1989  التحق بالعمل األكاديمي منذ عام.مشارك
 وكان الدكتور الردايـدة قد عمل.1999 والدكتوراه إلى الواليات المتحدة األمريكية وعاد للعمل في جامعة اليرموك في نهاية العام
، ومديرا ً للمركز األردني للتصميم ورئيس قسم الفنون الجميلة في جامعة اليرموك لمدة خمسة أعوام،نائبا لعميد كلية الفنون الجميلة
 البرتا- وعددا ً من المعارض الفنية داخل األردن وخارجها كما في كندا،وله العديد من األبحاث المنشورة في المجالت العالمية
 وكان قد فاز. سان فرانسيسكو والينوز وشيكاغو وبيركلي وأيدهو ولوس انجلوس وغيرها مثل األردن ومصر وسوريا-وأمريكا
بعدد من الجوائز العالمية والمحلية والشهادات التقديرية اثر مشاركاته الفنية خارج المملكة كجائزة جامعة الفن والدراسات العليا
 و فوز، ومتحف الهندسة في اللينوي،للتفوق العلمي في سان فرانسيسكو وفي المسابقة التنافسية على مستوى فناني والية الينوي
 ويحمل الردايــدة.2008 كتابة الفني الذي حمل عنوان "لماذا" حيث كان ضمن أفضل اإلبداعات الدولية في مكتبة اإلسكندرية لعام
 الواليات المتحدة األمريكية وهو عضو في اتحاد- أوشكش،عدة عضويات أهمها عضوية مجلس فنون الجرافيك لوسط أمريكا
 وقد ترأس وشارك في العديد من لجان،خريجي جامعات اللينوي وله العديد من العضويات األكاديمية في الجامعات األردنية
 باإلضافة الى عقد العديد،التحكيم الفنية كما اشرف على عدد من رسائل ماجستير الفنون الجميلة ومشاريع تخرج فنون الجرافيك
.من الورش العلمية في مجال علوم الفن داخل األردن وخارجها
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