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 معالي السيدة نسرين بركات:

حاصلة على درجة املاجستير في إدارة األعمال من راتيجيات األردني، املدير التنفيذية ملنتدى االست

، ودرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر 1995في اململكة املتحدة في العام   (Durham)جامعة درهام

. تلقت السيدة بركات عدة دورات تدريبية 1990وتكنولوجيا املعلومات من الجامعة األردنية في العام 

ارفارد وجامعة بيركليي في مجال تحسين القدرة التنافسية والتخطيط االستراتيجي ووضع في جامعة ه

امرأة في  200حدى أقوى إ" ك 200في "فوربس  2014السيناريوهات املستقبلية. وقد أدرجت في العام 

 .الوطن العربي

املنظمات الدولية عاًما من العمل مع القطاع العام والخاص و  25تتمتع السيدة بركات بخبرة تزيد عن 

، أسست شركة "نحو 2006واملجتمع املدني في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية. في العام 

، وهي شركة استشارات To-Excel Consulting" - التميز لالستشارات االقتصادية واالجتماعية

منصب وزيرة التنمية ودراسات متخصصة في بناء القدرات املؤسسية والتخطيط االستراتيجي. شغلت 

، ومديرة عام صندوق املعونة الوطنية 2011، ووزيرة تطوير القطاع في العام 2012االجتماعية في العام 

التقوية املؤسسية  ، قادت السيدة بركات وحدة2006حتى منتصف  2002. ومن العام 2010في العام 

بي لتطوير وتحديث املشروعات متناهية املمول من االتحاد األورو   "EJADA" ودعم السياسات في برنامج

الصغر والصغيرة واملتوسطة في األردن. وسبق أن كان لها خبرة طويلة في وزارة التخطيط فقد شغلت 

ومحللة سياسات تنموية في األعوام  ،2002- 1999منصب رئيس فريق التنافسية الوطني ما بين األعوام 

 .1995- 1990، ومحللة نظم معلومات 1999- 1997

(، 2025- 2019وقد قادت مؤخرا فريق الخبراء الذي وضع االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية )

والتي ركزت على املساعدات املستهدفة، وخدمات الرعاية، والتأمينات االجتماعية وسياسات سوق 

 ية، وفريق العمل الوطني للحما2020العمل، وكانت عضًوا في مجلس السياسات االقتصادية 

، واللجنة الصحية املشكلة من قبل رئيس الوزراء من أجل الوصول إلى 19االجتماعية خالل كوفيد 

، وفريق العمل الوطني املعني باالستثمار في األجندة الوطنية 2020التغطية الصحية الشاملة في اململكة 

2020. 

 في مجلس أمناء املجلس الوطني لحقوق االن
ً
سان، ومجلس إدارة البنك كما أن السيدة بركات عضوا

، وعضوا في املجموعة (BPWA) املركزي األردني، كما أنها عضوا في نادي صاحبات األعمال واملهن

 .االستشارية للمنظمات غير الحكومية التابعة لهيئة األمم املتحدة للمرأة
 


