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 السيرة الذاتية 

 :First: General Information                                                                                    معلومات عامةأوال: 

 هعلىهاث عاهت

 االصن بضام علي صعدالدصيج

 الجٌش ذكر

 حاريخ الىالدة 51-51-5691

 الجٌضيت أردًي

 الدياًت هضلن

 الحالت االجخواعيت هخزوج

  األبٌاءعدد  4

 رقن الهاحف 0561175147خلىي 

 العٌىاى الدائن   .عيي الباشااألردى،

Bassam_aldeseet@yahoo.com E-mail 

Academic Qualifications: : Second                                                                  :المؤىالت العلمية: ثانيا

   
 الدرجة

Degree 

 الجامعة
University 

 التخصص
Major Specialization 

 تاريخ التخرج
Date of Graduation 

 2002 االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية الجامعة األردنية دكخىراٍ

 9111 االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية  الجامعة األردنية هاجضخير

 9111 القتصاد واالرشاد الزراعيا جامعة جرش  بكالىريىس

 9191 العلوم المالية والمصرفية جامعة اليرموك بكالىريىس

 عنوان أطروحة الدكتوراه:   

 "أثر قيام المنطقة الحرة العربية الكبرى على بعض منتجات زراعية مختارة في عدد من الدول العربية"        
 The Effect Of The Arab Free Trade Area On Selected Agricultural Products In Some Arab 

Countries. 

 عنوان أطروحة الماجستير:   
 األردن" الطلب المشتق على األسمدة الكيماوية في"         

 Derived Demand For Chemical Fertilizers In Jordan 
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                                                      Third: Employment record :واإلداريةاألكاديمية  اتالخبر ثالثا: 

                         :Employment record after Ph.D:واإلدارية بعد الحصول على الدكتوراهاألكاديمية  اتالخبر 
                                                                                     ;Academic Expertise *الخبرة األكاديمية:   

بة الرت
 ديميةألكاا

 

 هايلعحصول خ التاري
 

 ي منحتو الرتبةالت امعةالج

 

 دالبلنها/مكا

 

 أمضاىا في الرتبةلتي دة االم

 إلى نم نةالس هرالش ومالي

أستاذ 
 مساعد

 جامعة جرش 2003 2 3
 

 األردن جرش
3/2/2003 

6/10/2009 

أستاذ 
 مشارك

 جامعة جرش 2009 00 6
 

 األردنجرش 
6/10/2009 

24/3/2015 

 جامعة جرش 2005 3 24 أستاذ
 

 األردنجرش 
24/3/2015  

 
 
 

  :Scientific and Scholastic Work:   Forth                                          رابعا: اإلنتاج العلمي للترقية:

                                                                     :Research and Publications (a) البحث واإلنتاج العلميان: ( أ)

  :Published (or accepted for publication)Articles (1)                                      أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر:(0)

 

 

 عوادة البحث العلوي.-حقيين الوشروعاث،جاهعت جرط 2007الدصيج بضام  .1
2. Bassam  Aldeseit, Ali AL-Sharafat and Maher Yousef, 2015, Estimation of 

a Long-Run Cost Function for Bananas Cultivation in Jordan. Asian Journal 

of Agricultural Extension, Economics and Sociology; 4(2): 195-201.    

3. Ebraheem Altahat, Ali AL-Sharafat, Bassam AL-deseit and Motasem 

Almasad. 2011. Economics of Raising Local Goat in Jordan. Research 

Journal of Biological Sciences, 6(4): 146 – 152.     
4.   Motasem Al-Masad, Ali Al-Sharafat and Bassam AL-deseit. 2010. 

Marketing Margins of Broiler Industry in Jordan. Journal of Animal and 

Veterinary Advances,   7(7): 1150 – 1155.    

5.  Bassam AL-deseit and Ali Al-Sharafat. 2009. Risk Level in Broiler 

Production in Jordan. Research Journal of  Biological Sciences, 4(5): 550 – 

557.  

6.  Sultan Al-Kouri, Ali Al-Sharafat and Bassam AL-deseit. 2009. Attitudes 

of Producers Toward Livestock Insurance in Broiler Industry in Jordan. 

Journal of Animal and  Veterinary Advances, 8 (7): 2461 – 2467.                  
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7.  Bassam AL-deseit, Ali Al-Sharafat and Sultan Al-Kouri. 2009. Financial 

Feasibility of Organic Fertilizer Production in Jordan. Research Journal of 

Biological Sciences, 4(6): 728 – 733.                                              

8.  Ali Al-Sharafat, Bassam AL-deseit and Sultan Al-Kouri. 2009. The Effect 

of Ca Level, Microbial  Phytase and Citric Acid on Performance Parameters 

and Eggshell Quality of Laying Hens Fed Corn Soybean Meat Diets. Journal 

of Animal and Veterinary Advances,  8 (9): 1829 – 1837. 

9. Bassam Al-deseit 2014. Linear Programming-Based Optimization of 

Synthetic Fertilizers Formulation. Journal of Agricultural Science. Vol 6, No 

12 (2014). 
10.  Bassam al-deseit 2009. Least-Cost Broiler Ration Formulation Using Linear 

Programming Technique. Journal of Animal and Veterinary Advances 

8(7):1274-1278 · January 2009. 

11. Bassam al-deseit, mohammed I. Majdalawi and myasaa ata 2012. 

Application of linear programming technique to formulate least cost balanced 

ration for calves-fattening in jordam. Journal of animal and veterinary advances, 

11(17):3119-3124. 
12. Bassam Al-deseit 2013.measurement of scale efficiency in dairy farms:data 

envelopment analysis (DEA) appprouch.. Journal of Agricultural Science. Vol 

5, No 9 ,2013. 

13. Bassam Al-deseit 2014. Evaluating financial viability of olive mills 

enterprise in jordan. Journal of Agricultural Science. Vol 6, No 4 (2014). 

 

 ( دراسات و تقارير و خدمات استشارية2)

 الرقم اسم الدراسة الجهة التي أنجزت لها الدراسة السنة
 .1 الحرة العربية الكبرى اثر قيام المنطقة المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2002

اليوم العلمي االول في كلية  2003
 الزراعة

 .2 التسويق الزراعي في االردن

دراسة الجدوى المالية النشاء سوق متكامل لبلدية جرش  االتحاد االوروبي–بلدية جرش  2005
 للتعاون مع جامعة جرش لتقديمو لالتحاد االوروبي

3. 

 .4 التسويق والسياسات الزراعية في االردن االردنييناتحاد المزارعين  2005

 .5 االقتصاد واثره في تنظيم االسره وزارة الصحة االردنية 2008

كيفية اعداد وتطبيق نظام الجودة في الجامعات و  جامعة جرش 2008
 التحليل الرباعي

6. 

لجمعية الدلة دراسة الجدوى المالية النشاء مدرسة خاصة  الجمعيات التعاونية 2009
 التعاونية

7. 

دراسة الجدوى المالية النشاء مزارع الفاكهة لجمعية  جمعية الخبراء الزراعيين 1998
 الخبراء الزراعيين

8. 
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    :Original Works & Books (3)                                                                     مؤلفات علمية:  ( 3) 

                                     :Books (a)                                                                                                     : كتب(: أ)

 كتب منشورة 

 اللغة سنة النشر الناشر اسم الكتاب الرقم

 العربية 2002 المؤلف مقدمة في االقتصاد الزراعي 0

 العربية 2000 المؤلف مبادئ التسويق 2

 العربية 2000 المؤلف مقدمة في  اإلحصاء 3

 العربية 2008 المؤلف مبادئ االقتصاد الزراعي 4

 العربية 2007 جامعة جرش تقييم المشروعات 5

 

 

 :Papers Presented at Conferences (2)                    ( تقارير أو بحوث قدمت في مؤتمرات أو ندوات:2) 

 –اليوم العلمي الثاني لكلية الزراعة ي دجاج اللحم من التأمين الزراعي،ورقة علمية بعنوان موقف مزارع 1.
 ، 2009جامعة جرش، 

ر مستوى المخاطرة في صناعة إنتاج دجاج اللحم في األردن )بالتعاون مع الدكتو ورقة علمية بعنوان  2.
 ، 2000جامعة جرش،  –اليوم العلمي الرابع لكلية الزراعة ،( مجدالويمحمد 

 

  :Membership of University Committees (*)                                         :( عضوية لجان في الجامعة*) 

 الزمن انــــــــــــــــــالبي الرقم
 تسويق الجامعةعضو لجنة  .1

2009-2010 

  والمؤتمرات/ كلية الزراعة.عضو لجنة الندوات  .2
2011 

 في الجامعةلجنة خدمة المجتمع المحلي عضو  .3
2010 - 2012 

 عضو المجلس التأديبي للطلبة .4
2012-2014 
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                                             .General lectures and colloquium,…etc (2)( محاضرات و ندوات ومقاالت عامة: 2)

  طالنشاتاريخ  مكان النشاط النشاطعنوان  الرقم

 2003 جامعة جرش دورة متقدمة في تقييم المشاريع الزراعيةم .1

 2008 مجمع النقابات المهنية االقتصاد واثره في تنظيم االسرة .2

 Extracurricular (3):                                         خارجهاشاطات غير أكاديمية في الجامعة و ( ن3)

activities:  

 الزمن النــــــــــــــــــــــشاط الرقم
 2008-2004   رئيس لجنة معادلة الشهادات في القسم  .1
 لجنة تسويق الكليةعضو  .2

2010 - 2009 

 متفرقةعدة سنوات  رئيس اللجنة االجتماعية بالكلية .3

 حتى تاريخو -2002 عضو لجنة تسويق الجامعة .4
 2012-2002 المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي-عضو ملس االرشاد الزراعي .5
 2002-2002 نائب رئيس لجنة العالقات العامة لنادي يرموك البقعة .6
 حتى تاريخو -2011 عضو جمعية السلطان الخيرية .7
 حتى تاريخو -2011 بن مسلم الخيريةعضو معية قتيبة  .8

 

                                                                                         :Additional information (e): معلومات إضافية)هـ(  

                                                                 :Membership of learned societies ( i )   : ( عضوية جمعيات علمية1)

 تاريخ االشتراك مكان الجمعية الجمعيـــــــــــــة الرقم

 1997 نقابة المهندسين الزراعيين/ عمان عضو نقابة المهندسين الزراعيين .1

 1999 جبل الحسين الزراعيينعضو مؤسس جمعية الخبراء  .2

 2005  عضو جمعية االقتصاديين .3

 2008  عضو جمعية البحث العلمي .4
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  *Training courses (as a trainee)             ::الدورات وورش العمل والمؤتمرات التي شاركت فيها كمتدرب 
 التاريخ المكان اسم الدورة أو ورشة العمل الرقم 

 2013 جامعة جرش   ICDLدورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب    .1

 2012/ 7/5 األكاديمية األردنية إلدارة الجودة/ عمان مؤتمر الجودة الثاني )اليوم الوطني لقياس الجودة وتقييم األداء( .2

 2012/ 15/3 – 4 جامعة جرش ورشة عمل التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي .3

 2011/ 17/2 –16 جامعة جرش دورة القياس والتقويم الثالثة  .4

 2010/ 28/10 – 26 جامعة جرش دورة الوسائط المتعددة في التعليم اإللكتروني .5

 2010/ 30/6 – 28 جامعة جرش دورة استخدام لوح كتاب التفاعلي وأدوات التعليم التشاركي .6

 2009/ 29/6 – 21 جامعة جرش دورة القياس والتقويم  .7

 3/3/2011 جامعة البلقاء ورشة عمل نظام المعلومات الزراعي الوطني .8

 

 

                       :Languages*                                                                                                :اللغات 

 محادثة قراءة  كتابة  اللغة

 اللغة األم اللغة األم اللغة األم العربية                

 جيد جيد جيد اإلنجليزية                       

 


