
 
 

 الدينناصر يعقوب أحمد لسيرة الذاتية للدكتورا
 
 

 لمجموعة يان. اإلداريالمديرو الدين الرئيس التنفيذيأحمد ناصرر الدكتو
 

مجموعةةةة يةةةان ةةةةئ يةةةركة عائأليةةةة مت ةةةددك النيةةةتة لمةةةا ةةةةئ ذلةةةا المالننةةةا  الت أليميةةةة والوكةةةا   الصةةةيد نية 
 .نألع انتهالكيةال و ليع و توزيع ير ال قاري وتنويقويله الصيد نية، والتتو

 
، ولةةةدأ حياتةةةه المهنيةةةة ةةةةئ  نةةة  الملي ةةةا  والتنةةةويق 6002ةةةةئ عةةةا  أحمةةةد ال مةةةل ةةةةئ المجموعةةةة ر إلتةةةدأ الةةةدكتو

تتةةةوير وإدارك اليةةةركة  ويهةةةدل إلةةة  المةةةدير ال ةةةا ، وي مةةةل منصةةة  ييةةة ل ةةةةئ يةةةركة يةةةان التجاريةةةة وةةةةو حاليةةةا  
التلةةف ةةةئ الردن، مةةن فلرتةةه ةةةئ مجةةال  و تنةةويق مجةةال توزيةةعةةةئ لتصةةلو واحةةدك مةةن أكلةةر اليةةركا  الرائةةدك 

 وةةةةو حاليةةةا   6006يةةةان عةةةا  منةةةتودد أدويةةةة التجةةةارك والتوزيةةةع والتنةةةويق  ةةةا  الةةةدكتور أحمةةةد لت نةةةيس يةةةركة 
عألةةة  منةةةتو   6002لأل ةةةا   أةضةةةل مةةةوزدجةةةائزك عألةةة   ان حةةةاز  اليةةةركةل ةةةد  .المةةةدير ال ةةةا  ييةةة ل منصةةة 

الةةةدكتور أحمةةةد  تةةةاد  أنيةةة  توزيةةةعمجةةةال ال، لاإلضةةةاةة إلةةة   "ليةةةا"توزيةةةع وكالةةةة ل ال ةةةال  مةةةن يةةةركة أرتنةةةانا
 التجارية الدولية "ييكو". المة لألالتجزئة ةئ عمان  لليع محال  ةئ المجموعة و إةتتو عدك التجزئة

ليةةةركة يةةةان لألتتةةةوير ال قةةةاري،  ةةةا  الةةةدكتور أحمةةةد لةةةيدارك اليةةةركة ةةةةئ مجةةةال تتةةةوير لصةةةفته المةةةدير اإلداري 
 مأليون دو ر. 00وليع المياريع ال قارية لقيمة 

 
يةةةركة منصةةة  نائةةة  رئةةةيس مجألةةةس إدارك  ةةةةئ القتةةةاد الت أليمةةةئ لألمجموعةةةة ييةةة ل الدكتورناصةةةر الةةةدين حاليةةةا  

، ولفضةةةةل م رةتةةةةه الوانةةةة ة متتةةةةاليتين ةةةةةئ مجألةةةةس المنةةةةا  لفتةةةةرتين ذ. . ، وعضةةةةوا  جام ةةةةة اليةةةةرق الونةةةةت 
 لأل ال ا  ال امة لألمجألس. را  ن منتيايوفلرته ةئ ال ال ا  ال امة  د ع  

الجام يةةةة التةةةئ ت مةةةل أنةةةس يةةةركة يةةةان لألفةةةدما   المجموعةةةة تةةةاد الت ألةةةي  ونةةة يه لتتوير   فلةةةركل ةةةد أن إكتنةةة
               مةةةةةةةع مفتألةةةةةةةل الم اةةةةةةةةد الكاديميةةةةةةةة لتنةةةةةةةهيل عمأليةةةةةةةة التنةةةةةةةجيل لكةةةةةةةل مةةةةةةةن تةةةةةةةال  الدرانةةةةةةةا  ال أليةةةةةةةا 

 والتال  الجام يين.
 

ال العمةةةال الردنيةةةين وجم يةةةة رجةةة ادلة الردنيةةةينالصةةةي نقالةةةةعضةةةو ةةةةئ ال ديةةةد مةةةن المنذمةةةا  لمةةةا ةةةةئ ذلةةةا 
  " وعضةةةو ةةةةئ منذمةةةة رواد العمةةةالمنةةةتيمري القنةةةتل و الميةةةت  الصةةةناعية"جم يةةةة  وعضةةةو مالنةةةس ةةةةئ

(EOةرد الردن ). 
 

 دلألةةةو لأل ألةةةو  والتكنولوجيةةةا ويةةةهادك  مصةةةريحمةةةل الةةةدكتور أحمةةةد يةةةهادك اللكةةةالوريوس ةةةةئ الصةةةيدلة مةةةن جام ةةةة 
ةةةةئ إدارك الملي ةةةا  مةةةن الجام ةةةة المريكيةةةة لالقةةةاةرك لالضةةةاةة إلةةة  درجةةةة الماجنةةةتير ةةةةئ إدارك العمةةةال مةةةن 

 جام ة اليرق الونت.

 


