معالي السيد ناصر سلطان الشريدة
من مواليد مدينة إربد عام  ،1967وحاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في االقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة اليرموك .كما
شارك في عدد من الدورات والبرامج التدريبية المكثفة في أوروبا وأمريكيا في مواضيع مختلفة شملت على االقتصاد الكلي والجزئي ،وإدارة
البرامج والمساعدات ،وأساليب التخطيط والبحث ،وتقييم المشاريع ،ومهارات التفاوض.
يمتلك السيد الشريدة خبرة عملية تزيد عن ثالثين سنة في عدد من وزارات ومؤسسات القطاع العام ،ومنظمات األمم المتحدة ،والمنظمات
الدولية غير الحكومية .األمر الذي أكسبه خبرات ومهارات مهنية في مجاالت متنوعة منها التعاون الدولي ،والتخطيط وتطوير السياسات
االقتصادية ،وترويج التجارة واالستثمار ،وتطوير وترويج وإدارة المواقع السياحية ،والتنمية المحلية ،وتطوير وتمويل المشاريع الصغيرة،
وتطوير القدرات المؤسسية .وقد شغل المناصب والوظائف التالية:
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وزيرالتخطيط والتعاون الدولي في حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة بتاريخ 12/10/2020
رئيس مجلس مفوضين سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة (حزيران  – 2016شباط .)2019
رئيس مجلس إدارة شركة المناطق الحرة (حزيران  - 2011حزيران .)2016
وزير البيئة (تشرين ثاني  – 2010شباط ,)2011
رئيس مجلس مفوضين سلطة إقليم البترا التنموي السياحي (تشرين أول  -2009تشرين أول .)2010
أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي (شباط  – 2007أيلول .)2009
مدير التعاون الدولي ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي (أيار  – 2004كانون ثاني .)2007
مدير التعاون الثنائي ،ومدير وحدة الشراكة األردنية-األوروبية ،ومدير وحدة تنسيق المساعدات الخارجية ،وزارة
التخطيط (أب  – 2000نيسان .)2004
مستشار ومنسق برنامج تطوير المشاريع الميكروية والصغيرة ،حزمة األمان اإلجتماعي ،وزارة التخطيط (كانون
ثاني  – 1998تموز .)2000
مستشار تطوير البرامج التنموية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ( ،)UNDPأيلول  -1996كانون أول .)1997
مستشار لمعهد التنمية اإلقتصادي ( ،)Economic Development Instituteالبنك الدولي ،عمان (شباط -
أيلول .)1997
مستشار إقليمي في المكتب المسؤول عن برامج التخطيط والتقييم في منظمة األونروا ( ،)UNRWAومدير عام
مؤسسة التعاون التنموي ( )Cooperation for Developmentفي القدس (تموز  – 1995أب .)1996
مدير البرامج التنموية ،مؤسسة الشرق األدنى (( ،)Near East Foundationأب  – 1990حزيران .)1995
مساعد بحث وتدريس ،جامعة اليرموك ،إربد (تموز  – 1989حزيران .)1990
باحث إقتصادي ،مشروع دراسة جيوب الفقر في األردن ،وزارة التنمية اإلجتماعية (حزيران  – 1988حزيران
.)1989
كما قام السيد الشريدة خالل خدمته في القطاع العام بتمثيل الحكومة في مجالس اإلدارة لعدد من المؤسسات
والشركات العامة .حيث ترأس مجالس إدارة كل من شركة تطوير العقبة ،وشركة ميناء حاويات العقبة ،وشركة إدارة
وتشغيل موانئ العقبة ،وشركة مطارات العقبة .كما شارك في عضوية مجالس إدارة كل من شركة الخطوط لجوية
الملكية ،والمجلس الوطني للسياحة ،ومؤسسة تشجيع االستثمار ،والمجلس األعلى للتنظيم ،وشركة توليد الكهرباء
المركزية ،وبنك االنماء الصناعي ،وشركة مصفاة البترول األردنية ،وشركة فندق مطار الملكة علياء ،ومعهد مادبا
للفسيفساء ،وصندوق البحث العلمي ،وسلطة المياه ،وسلطة وادي األردن ،وشركة مياه األردن (مياهنا).

