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 ملخص:
الي   هو يعمل، بمرتبة مشللللر ، 0200جامعة دمشلللل   ،من كلية الزراعةالزراعي  الطراونة على شلللل ادد الدكتورا  الي االقتصللللاد الدكتور حصللللل

يعمل  . إضللللللاالة لعمل  كعةلللللللو هيلة تدريم الي المامعة0202، ويحمل اآلن رتبة أسللللللتاذ من نفم المامعة منذ 0200جامعة جرش منذ عام 
 اً رئيسللل، و نائباً لعميد المودد واالعتماد عمل  كماومدير وحدد اإلدراج الم سلللسلللي الي المامعة،  اآلن عميداً لشللل ون ضلللمان المودد واالعتماد، 

الي ممال االقتصلللللللللاد واالرشلللللللللاد الزراعي، والت ير  د من األبحاثيالعدولدى الطراونة  ،9020 – 0204الزراعية للفترد من  علومسلللللللللم القل
، واشلللللر  على العديد من رسلللللائل الماجسلللللتير الي ممال ISIو  Scopus بيانات  نشلللللر العديد من ا الي قواعدو  المناخي، واألمن ال ذائي

زراعي، البحثية تتعل  بالتحليل االقتصللللللادت، وإقتصللللللاديات االنتاج ال الطراون  أهم اهتمامات الدكتور االقتصللللللاد الزراعي والت ير المناخي، ومن
 والت ير المناخي، واألمن ال ذائي.وإدارد األعمال الزراعية، 
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