
  ا�ستاذ الدكتور عيسى سليم المصاروه
  الجامعة ا�ردنية

  ديموغرافي ومحلل للبيانات والسياسات السكانية
  
  

سنة من التجارب ا%كاديمية والبحثية وا"ستشارية وا�دارية عمل خ�لھا على  25أكثر من لدى السيد المصاروه   

رسم  توكسب التأييد والتدريب في مجا" الموجه وا"جتماعية والبحث العلمياستخدام تحليل البيانات الديموغرافية والصحية 

السياسات العامة في الدول العربية وھي ا%ردن وُعمان وقطر وا%مارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق 

  .واليمن وليبيا

ا�ضافة إلى التدريس يعمل وبتكليف من الجامعة ويشغل المصاروه حالياً منصب أستاذ في الجامعة ا%ردنية فب  

طني حيث ترأس أو شارك في العديد من البحوث واللجان وفرق العمل التي كلفت بإعداد ومراجعة وتحديث وكمستشار 

وا%جندة الوطنية وأھدافھا  2012- 2000 وخطة العمل الوطنية للصحة ا�نجابية 2020-1996ا"ستراتيجية الوطنية للسكان 

، ومشروع تعزيز الرضاعة الطبيعية، ومشروع تقبل وسائل جديدة لتجنب 2011وحالة سكان ا%ردن  2010نية لفرصة السكاوا

  .الحمل، ومشروع السياسات

كما شارك السيد المصاروه في العديد من حوارات السياسات على المستوى الوطني وشارك أيضاً في كتابة تقارير   

 2004وتقييم بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام  2009-1997للفترة  الديموغرافية والصحيةأربعة من المسوح 

وأنشطة التدريب والتخطيط ا"ستراتيجي وكسب التأيدد والتنسيق حول القضايا السكانية، كما أن لديه قدرة ممتازة في استعمال 

  .تدريب على استعمالھاوتطبيق عدد من البرمجيات الديموغرافية المحوسبة وال

 1994وساھم الدكتور المصاروه في ا%نشطة التي أعقبت المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاھرة عام   

 2002- 1998، فشارك في كتابة برامج صندوق ا%مم المتحدة للسكان في ا%ردن لaعوام وقمة ا%لفية الثالثة وأھدافھا ا�نمائية

وقام بطلب من المجلس الوطني لشؤون ا%سرة بمراجعة كافة البحوث . وتقرير ا%ھداف ا�نمائية لaلفية ا%ول 2012-2008و 

والسياسات المتعلقة با%سرة ا%ردنية وبوضع ا%طار ا"ستراتيجي ل�ستراتيجية الوطنية  لaسرة ا%ردنية، وكتابة دراسة عن 

صحة ا�نجابية ومحاربة الفقر في ا%ردن لوا 2006السياسات السكانية في ا%ردن لعام القضايا والتحديات التي تواجه السكان و

  .2012لعام 

عن طريق إتمام عدد من البرامج  ومنذ تخرجه من الجامعة لم يأُل الدكتور مصاروه جھداً من أجل تطوير مھاراته  

مكتب التعداد ا%ميركي، وجامعة جورج  نظمھارات التي التدريب وبناء القد التي عقدت في الو"يات المتحدة لغاياتالعالمية 

صحة الدولية ومكتب المرجع السكاني وصندوق ا%مم المتحدة للسكان ومجموعة المستقبل في مجا"ت التخطيط تاون، وھيئة ال

ديموغرافي ومناھج ا"ستراتيجي وا�سقاطات السكانية وتحليل السياسات ورسمھا وكسب التأييد والنوع ا"جتماعي والتحليل ال

كما أن لدى السيد المصاروه قدرة ممتازة في استعمال عدد من البرمجيات الديموغرافية المحوسبة . البحوث الموجھة للسياسات

خصص في بتوالسيد المصاروه حاصل على درجة الدكتوراة في علم ا"جتماع . MortPak, PASEX, SPECTRUM: مثل 

  .بدعم من صندوق ا%مم المتحدة للسكان ودرجة الماجستير في الدراسات السكانيةووالتنمية من الو"يات المتحدة  االديموغرافي

  


