الدكتور أحمد يعقوب عادل ناصرالدين

 أردني مواليد عمان عام  1983وأنهى دراسته المدرسية عام  2001من مدرسة أكاديمية عمان ،متزوجولديه ( )4أبناء.
 يحمل شهادة البكالوريوس في الصيدلة والتصنيع الدوائي من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام ،2006ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الرر األوس عام  2012باإلضافة لدرجة

الدكتوراة في اإلدارة اإلستراتيجية بإمتياز مع مرتبة الررف من جامعة مؤته عام .2020
 -نائبببببب رئببببببي

مجلبببببب

إدارة شببببببركة جامعببببببة الرببببببر األوسبببببب

.م.م ،وعضببببببو فببببببي مجلبببببب

األمنببببباء ألك بببببر مبببببن ( )8سبببببنوات ،وعضبببببوا ع فبببببي عبببببدة لجبببببان علبببببى مسبببببتو مجلببببب

األمنببببباء

وعلى مستو الجامعة.
 -الببببببرئي

التنييبببببب

فببببببي مجموعببببببة  YANولديببببببه يبببببببرم فببببببي مجببببببا ت عمببببببل المجموعببببببة

المتعددة ومنها:
 .1التخطي وتطوير األعمال.
 .2استيراد وتسويق المواد الغ ائية وا ستهالكية في كافة مناطق المملكة.
 .3استيراد وتسويق األدوية واألجهزة الطبية ومستحضرات التجميل الصيد نية ومستلزمات األطيال.
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 .4إدارة وتطوير العقارات وتسويقها على المستو المحلي وا قليمي والدولي.
 عضو في العديد من المنظمات والنقابات بما في لك نقابة الصيادلة األردنيين وجمعية رجال األعمالاألردنيين وعضو مؤس

في "جمعية مست مر القسطل والمرتى الصناعية" وعضوا ع في منظمة رواد

األعمال ( )EOفرع األردن ،وعضوا ع في منتد الخليل للتنمية الراملة وجمعية ديوان آل ناصر الدين
ومم ل المجموعة في غرفتي صناعة وتجارة عمان واألردن ونقابة تجار المواد الغ ائية ونقابة
المست مرين في قطاع اإلسكان.
 -شبببار وحضبببر عبببدة مبببؤتمرات ونبببدوات وورشبببات عمبببل ومعبببار

فبببي مواضبببيع مختليبببة دايبببل

األردن ويارجه.
 المؤليات :شار في تأليف فصل واحد من كتاب:- Strategic Thinking, planning, and Management Practice in the Arab

World, Chapter5Entrepreneurship Strategies in the Arab World:
Analytical Perspective vs. Practice Perspective.
مؤلف كتاب الريادة ا ستراتيجية والتيكير الرشيق واألداء المستدام " بين النظرية والتطبيق". األورا العلمية المنرورةJournal Publications :- The Role of Strategic Entrepreneurship on Organizational
Ambidexterity: A Case Study of Middle East University-Jordan
-Barriers to Employing Management Technology in Strategic Planning At
”Jordanian Private Universities
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المؤتمرات:
-2021 12th International Renewable Engineering Conference IREC- Held
by the Middle East University,Amman,Jordan April 14th -15th 2021, in the
framework of the ATSGIRES Project.
-Qatar Digital Learning Summit 02nd 03rd June 2021.
 يتقن اإلنجليزية بطالقة (قراءة وكتابة ومحادثة) ولدية معرفة جيدة باللغة اليرنسية. الدورات التدريبية: البروتوكول والمراسم وتنظيم ا حتيا ت.
 برامج الحاسوب المتقدمة.
 أنظمة وقوانين العمل األردنية.
 فن التعامل مع الجمهور.
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