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المؤهالت العلمية:












درجة الدكتوراه في فلسفة االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية بموضوع
السياسات الزراعية بعنوان (اثر برنامج التصحيح االقتصادي على أداء
القطاع الزراعي في األردن) – الجامعة األردنية .1999
دبلووووم الووونرم الزراعيوووة والبيايوووة واقتصوووادياتها – الواليوووات المتحووودة
األمريكية جامعة غرب تكساس 1995
درجووة الماجسووتير فووي االقتصوواد الزراعووي بموضوووع سياسووات التسووويق
الزراعوووووي بعنووووووان(تقييم أداء الشوووووركة األردنيوووووة لتسوووووويق وتصوووووني
المنتوجات الزراعية) من الجامعة األردنية عام .1992
درجة الدبلوم العوالي فوي االقتصواد الزراعوي مون الجامعوة األردنيوة عوام
.1991
درجة البكالوريوس في الزراعة ( تكنولوجيوا مصوان األغذيوة ) جامعوة
بغداد .1979
الثانويووة العامووة – الفوورع العلمووي – مدرسووة الكوورك الثانويووة – األردن
1975

الخبرات العملية :
منذ  2018/1/1و لغاية تاريخه مدرس جامعي منذ  2017/2/22و لغاية  2018/1/1موديرا عاموا للمؤسسوة التعاونيوة
االردنية
 منذ  2006/4/18ولغاية  2017/2/22أمينا ً عاما ً لوزارة الزراعة.















منووذ  2005/11/29وحتووى  2006/4/18أمينووا ً عامووا ً لوووزارة الزراعووة
بالوكالة.
منوووذ  2006/4/18ولغايوووة  2017/2/22نائوووح محوووافل فوووي الصوووندو
الودولي للتنميووة الزراعيوة وممثوول األردن منودوبا ً عوون المحوافل فووي كافووة
جلسووات مجلووم المحووافرين المنعقوودة سوونويا ً كونووه أمينووا عامووا لوووزارة
الزراعة
منووووذ  2004/8/1وحتووووى  2005/11/29منتوووودب موووون وزارة التخطووووي
والتعوواون الوودولي إلووى وزارة الزراعووة كمسوواعد ل مووين العووام للوووزارة
لشؤون المشاري والتنمية الريفية واإلرشاد الزراعي.
منووذ  2001/ 1/8وحتووى  2004/8/1موودير مديريووة المشوواري اإلنتاجيووة
تشمل المديرية على ثالث قطاعات وهي:
 الطاقة والكهرباء. الصناعة والتعدين. الزراعة والتعاون. منووذ  2001/ 1/8وحتووى  2004/8/1مستشووار فنووي لوودد الصووندوالدولي للتنمية الزراعية.
منذ شهر  :2001/1/8 - 1991/ 9باحث اقتصادي في وزارة التخطوي
(رئيم قسم مشاري قطاع الزراعة) لمتابعة مشواري القطواع –تحليول-
تقييم-متابعة-دراسات جدود اقتصادية ،قائم بأعمال مدير المديريوة فوي
حالة غياب المدير األصيل.
منووذ شووهر  : 1991/ 9 - 1986 / 1منهووا ثووالث سوونوات مووديراً لمركووز
التسووويق فووي الشووركة األردنيووة لتسووويق وتصووني المنتوجووات الزراعيووة
(امبكووو) ،والووثالث سوونوات األيوورد مووديرا لمصوون البنوودورة فووي نفووم
الشركة.
منوووذ شووووهر : 1986/1– 1980/ 1مهنوووودس إنتووواج فووووي مصوووون ألبووووان
مؤسسوة مووؤاب ل لبووان والموواد الغذائيووة لموودة سونتين األولووى ثووم مووديرا
للمصن في نفم الشركة للسنوات األربعة التالية.

المجاالت التدريبية واألكاديمية-:




محاضر غير متفور فوي جامعوة البلقواء التطبيقيوة لمسواقات اقتصواديات
البياة,إدارة المشاري ,التخطي الزراعي وادارة مؤسسات الغذاء.
موووودرب فووووي مجووووال السياسووووات الزراعيووووة والتنميووووـة الريفيووووة  -دورة
السياسـات الزراعيـة -وزارة الزراعة-عمـان.2002-









موودرب فووي مجووال التخطووي الزراعووي واعووداد الخطووة الزراعيووة -دورة
االرشاد الريفي  -وزارة الزراعة-عمان.2002-
محاضوور فووي مجووال السياسووات الزراعيووة واقتصوواديات انتوواج الشووعير-
المنرمة العربية-عمان.2002-
رئيم فريق دراسة اآلثوار االقتصوادية واالجتماعيوة لمشوروع الملوثوات
العضوية الثابتة-وزارة البياة-عمان.2004/2003-
عضووو فريووق دراسووة الحوود موون الفقوور فووي المنوواطق الريفيووة فووي الوودول
العربية بالمنرمة العربية للتنمية الزراعية في أيلول .2005

المؤهالت الوظيفية:


















عضو مجلم إدارة سلطة المياه سابقا
عضو مجلم إدارة سلطة وادي األردن سابقا
عضو مجلم إدارة المؤسسة التعاونية األردنية سابقا
عضو مجلم التنريم األعلى سابقا
عضو مجلم المركز الجغرافي الملكي سابقا
عضو مجلم إدارة السو المركزي سابقا
عضؤ مجلم التحالف االردني للجوع سابقا
عضؤ مجلم الصندو الهاشمي للعسكرين سابقا.
عضو المجلم التنفيذ لمؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين
القدامى سابقا
نائـح محافـل الصنـدو العـربي لإلنمـاء االقتصـادي واالجتماعـي عـن
األردن  ،للفترة .2004-2000
عضو مجلم إدارة سلطة المصادر الطبيعية سابقا.
عضؤ لجنة أراضي سلطة وادي االردن سابقا.
عضؤ لجنة اكثار البذار سابقا.
عضؤ اللجنة االشرافية للتعويضات البايه سابقا.
عضؤ لجنة مشروع دودة الزرع سابقا.




























عضو لجنة الطاقة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
(االسكوا) عن األردن للفترة .2004-2000
عضو اللجنة العليا األردنية لعطاء مشروع الغاز المصري األردني
للفترة .2004-2000
عضو لجنة العطاء االستشاري لدراسة إستراتيجية قطاع الطاقة للفترة
.2004-2000
نائح رئيم اللجنة التوجيهية لمشاري وزارة الزراعة سابقا.
عضوووووو مجلوووووم إدارة المركوووووز الووووووطني للبحووووووث الزراعيوووووة ونقووووول
التكنولوجيا.
عضو اللجنة التوجيهية لمشروع التنوع الحيوي الزراعي.
عضووو اللجنووة التوجيهيووة لمشووروع االسووتخدام األموون للمبيوودات وضووب
النوعية.
عضووووو اللجنووووة التوجيهيووووة لمشووووروع تطوووووير البنووووى التحتيووووة لقطوووواع
الصادرات.
عضو اللجنة الفنية لمشروع الصادرات البستانية.
عضو اللجنة العليا لإلستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية.
عضو لجنة العطاءات الخاصوة لمشواري اإلسوتراتيجية الوطنيوة للتنميوة
الزراعية.
عضو لجنة صياغة مشروع إنشاء صندو التنمية الزراعية.
عضو لجنة صياغة مشروع تدريح وتأهيل كوادر وطنية.
عضو لجنة يبراء اإلحصاءات الزراعية الدائمة.
عضو مجلم مركز نقابة المهندسين الزراعيين للتدريح المستمر.
رئيم لجنة المشتريات المحلية في وزارة التخطي .
عضو لجنةدراسة مؤسسات القطاع الخاص الزراعي
عضو لجنةدراسة تقييم مشارب القطاع الزراعي في وزارة الزراعة
عضو لجنة دراسة إعادة هيكلة وزارة الزراعة.

المؤهالت المهنية :






عضوووو نقابوووة المهندسوووين الوووزراعيين األردنيين(عضوووو مجلوووم النقابوووة
الراب عشر_أمين سر المجلم،عضو مجلم النقابة الخامم عشر)
عضو الجمعية العربية للعلووم االقتصوادية واالجتماعيوة الزراعيوة)أموين
السر)
عضو لجنة إدارة شعبة االقتصاد واإلرشاد الزراعي.









عضو جمعية إحياء الصحراء األردنية التعاونية.
عضو الجمعية األردنية للبياة ومكافحة التصحر.
عضو جمعية ام حماط الخيرية للتنمية االجتماعية واالقتصادية.
عضو جمعية قرد جنوب الكرك التعاونية الزراعية.
عضو جمعية موظفي وزارة التخطي التعاونية.
عضو جمعية روابي الكرك التعاونية.
عضؤ جمعية اسكان نقابة المهندسين الزراعين.

ورشات العمل والندوات والدورات التدريبية:
























دورة تدريبية في ادارة المشاري بالكمبيوتر -مركز تدريح نقابة
المهندسين-عمان-األردن  -كانون الثاني .2004
دورة تدريبية في اإلدارةواإلستراتيجية-جمهورية مصر العربية-
2003/9
دورة تدريبية(الريصة الدولية لقيادة الكمبيوتر)ICDLعمان-
2002/11
ورشة عمل عن مشاري الطاقة عمان فند المريديان .2001/9
ورشة عمل عن منطقة العقبة االقتصادية فند المريديان .2001/4
دورة اإلدارة العليا-معهد اإلدارة العامة-عمان.2001/8
دورة تدريبيووة متقدمووة فووي الكمبيوتر(برمجووة)-عمووان-مركووز الكرامووة-
.2000
ورشة عمل عن السياسات الزراعية-عمان-وزارة الزراعة. 2000-
دورة تدريبيووة فووي الوونرم الزراعيووة والقضووايا البيايووة-الواليووات المتحوودة
األمريكية-تكساس.2000-
ورشووة عموول حووول اثوور سياسووات التصووحيح االقتصووادي علووى الزراعووة
العربية-الجمعية العربية للعلوم االقتصادية واالجتماعية-بغداد.2000-
ورشوة عموول حووول اثوور اتفاقيووات الجووات ومنرمووة التجووارة العالميووة علووى
الزراعة في األردن-الجمعية العربية-عمان.1999-
ورشة عمل في التسويق الزراعي –الجمعية العربية-عمان.1999-
ورشوة عموول فوي التعووديالت الهيكليوة وأثرهووا علوى الزراعووة فووي األردن-
كاردني-عمان.1998-
ورشة عمل في التصحر-عمان .1996-
ورشوة عمول حوول اثوور تطبيوق اتفاقيوات الجووات علوى االقتصواد األردنووي-
عمان.1996-






















دورة تدريبيووووة فووووي اقتصوووواديات الزراعووووة الجافووووة-الواليووووات المتحوووودة
األمريكية.1995-
دورة تدريبية في الكمبيوتر والبرمجيات الجاهزة-عمان.1994-
ورشة عمل في التنوع الحيوي وإدارة الموارد-عمان –.1994
ورشة عمل في التصني الزراعي-عمان.1993-
ورشة عمل في التخطي الزراعي-عمان.1993-
ورشة عمل في تصني األغذية-عمان.1992-
ورشة عمل في صناعة الدواجن-عمان.1992-
دورات لغوووة إنجليزيوووة مووون المسوووتود األول وحتوووى التوووو فووول المتقووودم –
المركز األمريكي للغات-عمان.1991-
دورة تدريبية في الكمبيوتر-المركز الدولي-عمان.1991-
ورشة عمل في التسويق م مؤسسة التسويق-عمان.1990-
دورة في التخطي الزراعي –الجامعة األردنية-عمان.1989-
ورشة عن الجمعيات التعاونية الزراعية في األردن-عمان.1988-
ورشة عن اإلرشاد الزراعي في األردن-عمان.1987-
ورشووة عوون الزراعووات المحميووة فووي األردن-الشووركات الخاصووة-عمووان-
.1986
ورشووة عوون التصووني الزراعووي فووي األردن-وزارة الصووناعة والتجووارة-
عمان.1982-
نوووودوة عوووون المواصووووفات والمقوووواييم فووووي األردن-وزارة الصووووناعة
والتجارة-عمان1981-

الدراسات واألبحاث:








دراسوة قوميوة بعنووان :الحود مون الفقور فوي المنواطق الريفيوة فوي الوودول
العربية أيلول  ،2005المنرمة العربية للتنمية الزراعية – الخرطوم.
ورقة عمل قطرية عن األردن بعنوان :الحد من الفقر الريفي في األردن
حزيران  ،2005المنرمة العربية للتنمية الزراعية – عمان.
ورقووة حووول التعوواون الوودولي بووين األردن والمنضوومات الدوليةلمشوواري
القطاع الزراعي في األردن (منرمةالفاو)2004-
ورقة بحثية حول دور وزارة التخطي فوي التمويول الخوارجي للمشواري
الزراعية-الجمعية العربية-عمان.2000-
























ورقووة بحثيووة حووول اثوور برنووامج التصووحيح االقتصووادي علووى أداء القطوواع
الزراعي في األردن-المؤتمر العلمي الزراعي الثاني-عمان.2000-
ورقة حول اثر سياسات التصحيح االقتصادي على القطاع الزراعي فوي
األردن-المؤتمر العلمي-الجمعية العربية-بغداد.2000-
ورقة حول اثر التعديالت الهيكلية على إنتاج واستهالك السل الرئيسية
في األردن –المؤتمر العلمي الزراعي األول-جامعة مؤتة.1999-
ورقة عن التكامل االقتصادي العربي-وزارة الزراعة-عمان.1998-
دراسة منطقة وادي عربة التنموية-وزارة التخطي -عمان.1995-
دراسووة عوون واق و زراعووة النخيوول فووي األردن-وزارة التخطووي -عمووان-
.1995
دراسووة تقيوويم شووركة تسووويق وتصووني المنتوجووات الزراعيووة-الجمعيووة
الملكية-عمان.1994-
دراسوووة صوووناعة الووودواجن فوووي األردن-وزارة التخطوووي مووو الصوووناعة
والتجارة-عمان.1994-
دراسة تقييم المشاري الممولة من الصوناديق العربيوة-وزارة التخطوي -
عمان.1992
دراسة التحليل الموالي واالقتصوادي للشوركة األردنيوة لتسوويق وتصوني
المنتوجات الزراعية-عمان.1991-
رئيم فريق االستراتيجيه الوطنيه للتنميه الزراعيه . 2010-2002
رئيم فريق الوثيقة الزراعيه .2013-2009
رئيم فريق االستراتيجيه الوطنيه للتنمية الزراعيه .2025-2015
رئيم فريق االستراتيجيه الوطنيه لالمن الغذائي .2025-2016

المساقات التدريسية
األقتصاد الكلي
األقتصاد الجزئي
األقتصاد الزراعي
إقتصاديات البئيه
إقتصاديات التعاون
األقتصاد المشارك
األقتصاد االجتماعيوالتنموي
التخطيط األقتصادي
التخطيط األستراتيجي
التخطيط الزراعي
التسويق الزراعي
اقتصاديات التسويق الزراعي
االقتصاد المنزلي
الزراعة في االردن
التعاونيات في االردن

