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        التعليم 

1-	خريج مدارس السلط للمرحلة الثانوية  للمرحلة الثانوية1985.
2-	بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية  جامعة مؤتة – الجناح العسكري للعام 1988/1989.
3-	دبلوم علوم عسكرية  جامعة مؤتة 1988/1989.
4-	ماجستير في التخطيط: تخصص تخطيط - التخطيط الإقليمي - جامعة البلقاء التطبيقية ) بتقدير امتياز ( الأول على التخصص بمرتبة الشرف  2005 .
5-	دكتوراه في مجال إدارة الأعمال بمعدل امتياز مع مرتبة الشرف .
6-	كان موضوع رسالة الماجستير في اثر تكنولوجيا المعلومات - الأجهزة والبرمجيات والشبكات ونظمي المعلومات الإدارية (MIS) ونظم المعلومات الجغرافية في تطوير كفاءة التخطيط الإقليمي وإدارة المشاريع حيث درس الباحث العلاقة بين هذه النظم وأثرها في تطوير العملية الإدارية بشكل عام وعملية التخطيط بشكل خاص    
7-	كان موضوع  اطروحه الدكتوراه في " متطلبات بناء نموذج لنظم دعم القرار للمجموعة لتحسين فاعلية القرار الاستراتيجي في شركات الاتصالات 

Model-building requirements for Group Decision Support Systems to improve Strategic Decision Effectiveness in Telecommunication companies

8-	مختص في إدارة الأمور المالية والإدارية والتدريبية وإدارة وتخطيط المشروعات وبرمجتها واختيارها وتقييمها وإدارة العمليات والأزمات ومستشارا insignia    في موضوع القيادة والتدريب الإداري والمالي وخاصة في مجالاتها التخطيطية وقد عمل صاحب السيرة كمستشار لبعض الدوائر الرسمية المحلية والعربية في مجال إدارة الأزمات والعلاقات العامة والتطوير ألمنظمي  .


10-	الاهتمامات البحثية والمجالات التدريبية التي درب صاحب السيرة من خلالها : 

·	إدارة الأزمات والكوارث بين النظرية والتطبيق " حالة دراسية خاصة  إقليم الجنوب في الأردن " 
·	تخطيط وإدارة المشروعات من حيث المنهج الإداري 
·	القيادة الإدارية و الريادة والمشروعات الريادية   
·	تخطيط وإدارة الموارد البشرية في إقليم الوسط ( دراسة تطبيقية على الإقليم )
·	التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي للملكة من خلال تخطيط قطاع الصناعة للملكة الأردنية الهاشمية للأعوام (2002-2022) وعلى مستوى الأقاليم التنموية الشمال والوسط والجنوب  مشروع تخرج حصل على تقدير " أ"
·	التخطيط المالي للقطاعين العام والخاص .
·	النظم الذكية وخاصة نظم دعم القرار للمجموعات وفاعلية القرار الاستراتيجي 
·	دراسة اثر تكنولوجيا المعلومات في تحسن كفاءة عملية التخطيط الإقليمي -رسالة ماجستير - مشروع كتاب في الوقت الحاضر، حيث درس الباحث اثر كل من نظم المعلومات الإدارية (MIS)ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) والشبكات في تطوير العملية الإدارية بشكل عام والعمل التخطيطي للمستقبل بشكل خاص من خلال دراسة علم المستقبليات .

المهارات:

1.	القدرة على التحدث والكتابة  والفهم  في  اللغة الإنجليزية بصورة جيده جدا .
2.	استخدام الحاسب الآلي بصورة جيدة جدا  يشمل هذا استخدام البرمجيات الملحقة به مثل الإكسل والو ورد  والبور بوينت  وغيرها  .
3.	استخدام برمجية (Spss) والتي تستخدم في التحليل المالي والتحليل الإحصائي للبيانات والمعلومات التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية والمالية وغيرها .
4.	القدرة على إجراء البحوث والدراسات والاستطلاعات  وفق الأسس والقواعد العلمية والعملية في مجالات الإدارة المختلفة وفق احدث المراجع والأسس العلمية المتعارف عليها عالميا .
5.	القدرة على بناء ورسم الخطط للبرامج و للمشاريع ولفترات زمنية  قادمة  ضمن إطار علمي حديث .
6.	القدرة على إدارة المنظمات من الناحية المالية والإدارية .
7.	القدرة على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (Gis)  في  الإدارة والتخطيط .
8.	القدرة على قيادة وإدارة عمليات التدريب والتدريس التطبيقية والنظرية في مجالات مختلفة أكاديمية وتكنولوجية.
9.	القدرة على إعداد وتنفيذ برامج متخصصة في التخطيط التكتيكي والتخطيط الاستراتيجي لمختلف القطاعات وللقطاعين العام والخاص .
10.	القدرة على تقييم الخطط ومتابعتها للمشاريع الخاصة .
11.	ألقدره على العمل ضمن ظروف عمل صعبة وتحسينها ضمن الإمكانيات المتوفرة.
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