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 تخطيط برامج التدريب. :الدقيقالتخصص 
    .تنمية المجتمع الريفي :الثانوي التخصص 

 :المؤهالت العلمية
كلية  برامج التدريب(، قسم االرشاد والتعليم الزراعي، )تخطيطفي اإلرشاد الزراعي الفلسفة ( PhDدكتوراه )، (2000) .1

" االحتياجات التدريبية للمرشدين الزراعيين في األردن  الدكتوراه:رسالة عنوان العراق، جمهورية جامعة بغداد، ، الزراعة
 دراسة ميدانية لجهاز اإلرشاد الزراعي الحكومي.     -وعالقتها ببعض العوامل" 

الجامعة ، كلية الزراعة ، قسم االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال المزرعية،ماجستير في االقتصاد الزراعي، (1994) .2
الماجستير" أثر العوامل االقتصادية واالجتماعية والذاتية على تبني مزارعي الخضار لبعض  رسالةعنوان  ،األردنية

 األفكار الزراعية المستحدثة في منطقة وادي األردن".  

 ، جمهورية العراق.جامعة البصرة، كلية الزراعة، قسم وقاية النبات، بكالوريوس في وقاية النبات(، 1984) .3

  :العمليةالخبرات 
 .، االردنمدير اإلرشاد الزراعي، وزارة الزراعة ،(2004 – 2002) .1
  ، المملكة األردنية الهاشمية.مدير محطة البحوث الزراعية، جامعة البلقاء التطبيقية ،(2002 –2001) .2
 المملكة األردنية الهاشمية. ، مدير مركز التدريب الزراعي، وزارة الزراعة ،(2001 –1999) .3
 المملكة األردنية الهاشمية. ، رئيس قسم البرامج اإلرشادية، وزارة الزراعة ،(1999 –1998) .4
 .جامعة بغداد، جمهورية العراقكلية الزراعة، إجازة دراسية لدراسة الدكتوراه،  ،(1998 –1996) .5
 المملكة األردنية الهاشمية. ، عضو تقويم برامج اإلرشاد الزراعي، وزارة الزراعة، (1996 –1994) .6
 .الجامعة األردنية الزراعة، الماجستير، كليةمبعوث وزارة الزراعة لدراسة  ،(1994 –1991) .7
 المملكة األردنية الهاشمية. مديرية زراعة محافظة البلقاء، وزارة الزراعة، مرشد زراعي،  ،(1990-1991) .8
 المملكة األردنية الهاشمية. مؤسسة التسويق الزراعي، ، باحث (،1990 –1987 .9
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 اإلدارية في العمل األكاديمي:المناصب 
 التطبيقية، حتى تاريخه.أستاذ، كلية الزراعة التكنولوجية، جامعة البلقاء   :حتى تاريخه( 2014 /8/  9) .1
  .التطبيقيةجامعة البلقاء  العلمي،عميد البحث  :(2016 /6/9 – 6/9/2015) .2
  التطبيقية.كلية الزراعة التكنولوجية، جامعة البلقاء  أستاذ، :(حتى تاريخه 9/8/2014) .3
  .نائب عميد كلية الزراعة التكنولوجية، جامعة البلقاء التطبيقية :(13/9/2015 -2012) .4
  .نائب عميد كلية الزراعة التكنولوجية ومساعد للعميد لشؤون محطة األبحاث، جامعة البلقاء التطبيقية :(2012-2013) .5
 .أستاذ مشارك، كلية الزراعة التكنولوجية، جامعة البلقاء التطبيقية :(9/8/2010-9/8/2014) .6
 .مساعد عميد كلية الزراعة التكنولوجية للشؤون الطالبية :(2010 - 2007) .7
 .التطبيقيةكلية الزراعة التكنولوجية، جامعة البلقاء  –أستاذ مساعد  :(2007-8/8/2010) .8
  .محاضر متفرغ، كلية الزراعة التكنولوجية، جامعة البلقاء التطبيقية :(16/4/2007-29/10/2008) .9

 .كلية الزراعة، جامعة مؤتة ،محاضر متفرغ :(2004-2007) .10

 عضوية المجالس العلمية واللجان األكاديمية:
 .مجلس البحث العلمي، جامعة البلقاء التطبيقية رئيس :(2016/  9 /15 -2015/  9/  15) .1
   .مجلس المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة عضو :(2016/  9 /15 -2015/  9/  15) .2
 .جامعة البلقاء التطبيقية، كلية الدراسات العلياو  ،كلية الزراعة التكنولوجية يضو مجلسع :( 2012-2015) .3
 .جامعة البلقاء التطبيقيةكلية الزراعة، رئيس لجنة الدراسات العليا في  :(2015- 2012) .4
 .جامعة البلقاء التطبيقيةكلية الزراعة، عضو مجلس قسم انتاج ووقاية النبات،  :(حتى تاريخه – 0720) .5

 :مجاالت االهتمام الخاصة
، تنمية  التبني،التنمية الريفية، دراسات  ،التدريبية دراسات االحتياجاتتخطيط وتصميم البرامج التدريبية، اإلرشاد الزراعي، 
 .، دراسات الوعيالمستويات المعرفيةدراسات المجتمع الريفي، 

 :األبحاث واألوراق العلمية المنشورة
عال وعالقته  ، مستوى الوعي البيئي لسيدات المجتمع المحلي في لواء دير(2016)وعبد هللا عربيات  الشدايده، احمد نوري  .1

 البيئية، أكتوبر، جمهورية مصر العربية.ببعض العوامل، مجلة جامعة اسيوط للبحوث 
االحتياجات االرشادية المعرفية لمزارعي الزيتون في محافظة البلقاء في  (،2014البدور، ) علىومحمد  الشدايده، احمد نوري  .2

(، 25لد )(، مج2مجال اآلفات الحشرية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز )علوم األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة( عدد )
 جامعة الملك عبد العزيز السعودية.

، كفاءة استخدام مياه الري وأثرها على التنمية الريفية (2014) واحمد نوري الشدايدهالجرزي، محمد أحمد وأحمد عبد العزيز احمد  .3
المناطق الجافة( عدد في وادي األردن من وجهة نظر المزارعين، مجلة جامعة الملك عبد العزيز )علوم األرصاد والبيئة وزراعة 

 السعودية.المملكة العربية  ،(، جامعة الملك عبد العزيز 26(، مجلد )1)
مشاكل مربي النحل في محافظة البلقاء/األردن وعالقتها ببعض الخصائص  (،2014)وأمل عبد هللا العبادي  الشدايده، احمد نوري  .4

 .المملكة االردنية الهاشمية، 4، العدد 10الشخصية والمهنية، المجلة األردنية في العلوم الزراعية، مجلد
، مستوى معرفة مزارعي اللوزيات في محافظة البلقاء بالممارسات الزراعية وعالقته (2013) ، أحمد نوري الشدايده .5

عربية المملكة الجامعة الملك سعود،  (،25(، مجلد )2مل، مجلة جامعة الملك سعود: العلوم الزراعية، عدد )ببعض العوا
 .ةالسعودي
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دراسة ميزانية النشاط المزرعي والخصائص االجتماعية  (،2013) والشدايده، احمد نوري البدور، محمد علي،  .6
، 64جامعة القاهرة، مجلد  -كلية الزراعة –علمية واالقتصادية لمزارعي الزيتون في محافظة الكرك/ األردن، المجلة ال

 .العربية مصرجمهورية ، جامعة القاهرة، 3عدد 
، المتطلبات )االحتياجات( اإلرشادية لمزارعي التفاح في محافظة عجلون في األردن (2013)وآخرون، الشدايده، احمد نوري  .7

(، 24(، مجلد )2وزراعة المناطق الجافة( عدد ) وعالقتها ببعض المتغيرات، مجلة جامعة الملك عبد العزيز )علوم األرصاد والبيئة
 السعودية. المملكة العربية ،جامعة الملك عبد العزيز

، المستوى المعرفي في أمراض البندورة )الطماطم( بين مزارعي منطقة األغوار الجنوبية، (2013)، وآخرون الشدايده، أحمد نوري  .8
 .يةلبنانالجمهورية اللعربية لعلوم وقاية النبات، (، الجمعية ا31(، مجلد )1المجلة العربية لعلوم وقاية النبات، عدد )

، مستوى الوعي الغذائي لسيدات المجتمع األردني في مجاالت الغذاء (2013) وهاني مسلم الضمور الشدايده، أحمد نوري  .9
ملكة م، ( المركز العربي للغذاء والتغذية13(، السنة )30والتغذية وعالقتها ببعض المتغيرات، المجلة العربية للغذاء والتغذية، عدد )

 البحرين.
معرفة العاملين بالمطاعم األردنية في محافظة العاصمة بتحضير  (،2013)وهاني مسلم الضمور  الشدايده، أحمد نوري  .10

مملكة ( المركز العربي للغذاء والتغذية، 13(، السنة )31الغذاء وسالمته الصحية، المجلة العربية للغذاء والتغذية، عدد )
 البحرين.

، معرفة المستهلكين في إقليم وسط األردن بمنتجات نحل العسل (2012)وأمل عبد هللا العبادي  الشدايده، أحمد نوري  .11
 ، جامعة اإلسكندرية، كلية الزراعة. 33(، مجلد 1وعالقتها ببعض العوامل، مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمي، العدد )

ادية لمزارعي العنب في األردن وعالقتها ببعض المتغيرات، ، الحاجات اإلرش(2011، طالب راتب أبو زهرة، )الشدايده، أحمد نوري  .12
 .جمهورية مصر العربية ،جامعة اإلسكندرية / كلية الزراعة، 32(، مجلد 4مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمي، العدد )

، العوامل المشجعة التخاذ اإلرشاد الزراعي مهنة عند المهندسين الزراعيين في األردن، (2010الشدايده، أحمد نوري ) .13
المملكة االردنية  ،معة األردنيةة البحث العلمي/الجا(. عماد6(، مجلد )4ردنية في العلوم الزراعية، العدد )المجلة األ
 .الهاشمية

دراسة المستوى المعرفي للمزارعين بأهم اآلفات الحشرية التي تصيب شجرة الزيتون بمحافظة  (2009، )الشدايده، أحمد نوري  .14
 .جمهورية مصر العربية ،1، العدد 60ة، المجلد البلقاء في األردن، المجلة العلمية، كلية الزراعة، جامعة القاهر 

، دراسة تحليلية لالحتياجات التدريبية للمزارعين والمزارعات في المناطق شبه الصحراوية " دراسة (2007) الشدايده، أحمد نوري  .15
 .المملكة االردنية الهاشمية ،(2(، المجلد )3حالة في شرق األردن، المجلة األردنية في العلوم الزراعية/. العدد )

تحليلية لمستوى المهارات القيادية للعاملين في اإلرشاد الزراعي في األردن وعالقته ببعض ، دراسة (2006) الشدايده، أحمد نوري  .16
 .المملكة االردنية الهاشمية ،(، أيلول2(، المجلد )3الخصائص، المجلة األردنية في العلوم الزراعية/. العدد )
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University-Agricultural Sciences. 24 (2): 25-28. (ISSN 1018-3647). 

23- Saeid Abu-Ro, Saeid Abu-Romman, Mohammad Suwwan, Ahmad Al-Shadiadeh, Hazem 
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on Proliferation Medium, Applied Sciences Journal, Volume 20 Issue 2 Pages 177-181, Publisher, 

IDOSI Publications 

24- J. Al-Mahmood, Mohamad A. Shatnawi, Rida A. Shibli, Ibrahim M. Makhadmeh, Samih 
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26- Ahmad N. Al-Shadiadeh, (2011), Descriptive Study of Cucumber Farmers' Attitudes in 'Jordan 

Valley' Toward Fertigation Technology, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 11 (6): 857-862, 

2011, Pakistan. ISSN 1818-6769 © IDOSI Publications. 

27- Taleb Abu-Zahra1, Maen Hasan, Ahmad Al-Shadaideh, Smih Abubaker, (2011), Effect 
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Digest., 31 (4): 312 - 315. 
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31- Ahmad N. Al-Shadiadeh, (2006), Descriptive study for the training needs of men and 

women farmers in semi desert areas in south Jordan. Research Journal of International Studies, 

Issue 2, February. 

 :واالستشارات الدراسات القطرية وأوراق العمل



 

5 

 

األعمال التجارية الزراعية واإلدارة التجارية  ،(والتنمية المستدامة )البيئةالمؤتمر الدولي األول للبيئات الجبلية شبه الجافة  (2019)
 للمناطق شبه الحضرية والريفية، منطقة عسير، المملكة العربية السعودية.

االحتياجات التدريبية للمهندسين والفنيين الزراعيين والمزارعين في قطاع األعمال الزراعية في غور األردن، دراسة  (2019)
 طني للبحوث الزراعية، المملكة األردنية الهاشمية.  استشارية مقدمة الى المركز الو 

(2004) Agricultural Extension in Jordan, (country presentation), Regional Workshop on Option 
for Agricultural Extension in the Near East, Submitted by Regional Centre on Agrarian Reform 
and Rural Development (CARDNE) To F00d and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO)Regional Office for the Near East, Cairo, October 2-4, Amman, Jordan. 

ـــعــربي،مشارك في مؤتـــمر اإلرشاد الـــزراعي وتــنــمية الـــمجتمعات الــريـــفية في الــوطن  (2003)  العربية،اتحاد الجامعات  الـ
 ، تشرين أول.3-1، العربيةجمهورية مصر 

المعوقات والصعوبات التي تواجه تنمية قدرات ومهارات الكوادر الزراعية العاملة بالمنطقة العربية )ورقة عمل محورية( ( 2002)
ر العربية في المجال الزراعي، مقدمة إلى المنظمة العربية قدمت في حلقة العمل القومية حول تحديد االحتياجات التدريبية لألقطا

 أول.كانون ، 30-28للتنمية الزراعية. عمان/األردن خالل الفترة 
"دور اإلرشاد الزراعي في خدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي )ورقة عمل محورية( قدمت في  (2001)

التعليم اإلرشادي الزراعي والبيطري بالجامعات العربية مقدمة إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية  الندوة القومية حول تقويم مناهج
     .جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية /
تقويم مناهج التعليم اإلرشادي الزراعي والبيطري في كليات الزراعة والطب البيطري بالجامعات العربية )دراسة قطرية  (2001)

 الزراعية.ركة مع د. أحمد عمرو( مقدمة إلى المنظمة العربية للتنمية مشت
"إدخال مفاهيم اإلرشاد المائي ضمن مناهج التعليم الزراعي العالي )دراسة قطرية مشتركة مع المهندس الزراعي عادل  (2000)

 .لزراعيةاالجدع/مديرية األراضي والري بوزارة الزراعة( مقدمة إلى المنظمة العربية للتنمية 
االحتياجات التدريبية للمرشدين الزراعيين في األردن )ورقة عمل( مقدمة في الندوة القومية حول أهمية توظيف أخصائي  (1999)

 مواد زراعية في اإلرشاد الزراعي)عمان(.
نظمة العربية للتنمية الزراعية "تطوير دور التعليم الزراعي الثانوي والمتوسط في التنمية الزراعية )دراسة قطرية( مقدمة للم (1998)

 )دراسة مشتركة مع المهندس الزراعي أحمد قطيفان/ رئيس قسم التعليم الزراعي/ وزارة التربية والتعليم(. 
 الخبرات وعضوية اللجان:

  مدرب في مجال تخطيط البرامج اإلرشادية للمرشدين الزراعيين في وزارة الزراعة األردنية لعدة دورات ،(2000-2004)
خبير منتدب من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتدريب مجموعة من الطواقم الفلسطينية في وزارة الزراعة  ،(2000)

 الفلسطينية في مجال تخطيط البرامج اإلرشادية.
 عضو نقابة المهندسين الزراعيين األردنيين.حتى تاريخه(،  -1987)
 -ممثال" عن وزارة الزراعة -نقابة المهندسين الزراعيين للتدريب المستمر عضو مجلس إدارة مركز  (،2000-2004)

 لعدة دورات.عضو لجنة تحكيم جائزة البحث العلمي واإلرشادي )نقابة المهندسين الزراعيين( 
  .، المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي، المملكة األردنية الهاشميةعضو مجلس اإلرشاد الزراعي (،2010 -2008)

 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها:
 األهلية(جامعة جرش  –جامعة البلقاء التطبيقية  –مؤتة  )جامعةاإلرشاد الزراعي.  – 1
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 جامعة جرش األهلية( –التنمية الريفية. )جامعة البلقاء التطبيقية  -2
 .اإلحصاء الزراعي. )جامعة مؤتة( – 3
 .التسويق الزراعي. )جامعة مؤتة( – 4
 .البلقاء التطبيقية( األردن. )جامعةالزراعة في  -5
 .البلقاء التطبيقية( المزارع. )جامعةإدارة  -6
 .البلقاء التطبيقية( البيئي. )جامعةاالقتصاد  -7
 .اإلحصاء وتصميم التجارب الزراعية )جامعة البلقاء التطبيقية( -8
 .ألهلية(الطلبة الماجستير، )جامعة جرش  -متقدم -مهارات اتصال -9

 .األهلية(لطلبة الماجستير، )جامعة جرش  -متقدم –تخطيط وتقويم البرامج اإلرشادية  -10
 
 
 


