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 :العمل الحالي
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             عضو مجلس نقابة المهندسين االردنين و رئيس شعبة الهندسة المدنية لالعوام  .2
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           ضو مجلس نقابة المهندسين االردنين و رئيس شعبة الهندسة المدنية لالعوام   ع .3

 (2003-2006). 

 2002-2000و98-96و94-92دنية لالعوام جلس الشعبة المعضو م .4

ورئيس لجنة فلسطين والقضايا القومية 96-94رئيس لجنة االتصال النقابية لالعوام  .5

 2012-2009لالعوام 

اتحاد  -في  القضايا الخالفية والتعاقدية وفض النزعات والتحكيم  محكمي ()استشارمهندس  .6

  / جامعة الدول العربية. المهندسين العرب
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اتحاد المنظمات  –محكم ) أ( في القضايا الخالفية والتعاقدية وفض النزعات والتحكيم  .10
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 السابقة  والخبرات الوظائفثانياً : 

 
 الفترة  المكان اسم الوظيفة تسلسل

  إلى من  

 مديرية المشاريع واألبنية مستشار الوزير  1

 وزارة التربية والتعليم

11/9/2005 1/9/2008 

 المشاريع واألبنية مديرية مدير إدارة اللوازم والعطاءات 2

 وزارة التربية والتعليم

1/8/2002 11/9/2005 

 1/8/2002 1/5/2000 وزارة التربية والتعليم مدير عام الشؤون المالية 3

 مديرية المشاريع واألبنية مدير العطاءات 4

 وزارة التربية والتعليم 

1/8/1995 1/5/2000 

 مديرية المشاريع واألبنية رئيس الكميات والعقود 5

 وزارة التربية والتعليم 

13/9/1987 1/8/1995 

 مديرية المشاريع واألبنية تصميم وإشرافمهندس  6

 التربية والتعليم  وزارة 

10/6/1981 13/9/1987 

مشروع مطار الملكة  تصميم واشرافمهندس  7

 علياء الدولي

1/1/1979 10/6/1981 

 
 

 د في الجمعيات والهيئات التالية :محكم وخبير تحكيم معتم
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 غرفة التحكيم العربية. .3

 جمعية المحكمين األردنيين . .4
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 مبادئ علم اإلدارية . .1
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 دسة االنشائية.الهن .3

 إدار  العقود . .4

 إدار  المشاريع . .5

 الفيدك والشروط العامة للعطاءات والعقود . .6

 .الفنية الوساطة والتحكيم وفض النزاعات في العقود الهندسية وإعداد التقارير .7

 إعداد القياديين واتخاذ القرارات. .8

 إدار  األزمات والمخاطر . .9
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 الدورات 
 

 المدة تاريخ انعقادها مكان انعقادها اسم الدورة تسلسل

دورة متقدمة في برنامج تنمية  1

 اإلداريين

 ساعة  200 2003 معهد اإلدارة األردني

دورة متقدمة في برنامج تحليل  2

أعمال العطاءات والمشتريات  

الخاصة بالعطاءات الممولة 

 دوليا 

تورينو / ايطاليا بالتعاون 

 مع منظمة العمل الدولية 

 ساعة  180 2002

دورة في برنامج تحليل  3

 وتوصيف الوظائف 

مركز الخبراء العرب 

 /عمان

 ساعة 20 2000

معهد اإلدارة األردني  ة العليا دورة في برنامج اإلدار 4

 /عمان

 أربعة شهور 1994

جامعة فيرست استبت  /  دورة متقدمة في إدارة المشاريع  5

ميشيغان " أمريكا" 

   US AIDبالتعاون مع 

 والبنك الدولي

 شهور ستة 1992

دورة في إدارة المشاريع  6

 وحاسبة التكليف

معهد اإلدارة األردني 

 /عمان

 ساعة  90 1982
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