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 المهندس 

 سمير عودة العبادي

  

samir7jo@yahoo.com 

  

 930 096 772 00962     رقم الهاتف:

 

 

 

   

 

 عضو في نقابة المهندسين األردنيين

 محكم مرخص من قبل جمعية المحكمين األردنيين

 مساح قانوني مرخص

 خصمقدر عقار مر

 عضو في اللجنة التي وضعت نظام تقدير األراضي في دائرة األراضي والمساحة

  

 

  األكاديمياالعتماد  

 

  9/2014  

طوير للت فورمسمعهد ترانجنوب أفريقيا, بالتعاون مع  / DaVinci جامعةطالب دكتوراه في 

الهندسية والمقاوالت من  دوالدكتوراة حول حل النزاعات بالطرق البديلة العقوسويسرا,  /المتكامل

 إسالمي )حاليا في المراحل النهائية للرسالة(.منظور 

  

 التعليم

2001 – 2003  

 بريطانيا/, المملكة المتحدةBuckingham ماجستير العلوم في إدارة التحول, جامعة  

  
 1992 – 1993  

لمعهد الياباني للمساحة االهندسة المدنية / هندسة المساحة ورسم الخرائط, من دبلوم عالي/ 

 .اليابان/  مدينة تسكوبا والجغرافيا

 

1980 – 1976 

  من الكلية الوطنية للعلوم الجغرافية / باريس / فرنسا دبلوم مساحة ورسم الخرائط

 
 تطور المؤسسات البيئية

 ورشة عمل حول إدارة التحول عبر الثقافات

 "ساتالمؤس"نحو إدارة مالية تطويرية أكبر إلدارة  

من قبل  2002

Teem  استشاريو(

 اإلدارة والهندسة(

  

 

 المستمر لتعليما

 إدارة الموارد البشرية

 .مهارات القيادة

 .التنمية المؤسسية والتعزيز التنظيمي

من قبل  2001

Teem  استشاريو(

 اإلدارة والهندسة(

mailto:samir7jo@tahoo.com
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 المشاريع إدارة

 

 

 دارة الموارد البشرية،إ

 دورة اإلدارة المتقدمة

جامعة  2001 

  اإلسراء الخاصة

مؤسسة  1999

اإلدارة للتنمية 

(MDFهولندا ) 

 

 احةالمس 1998 .وتقدير القيم تطوير وإدارة نظم المعلومات المساحية واألراضي 

 السويد ,ةالسويدي

 

 

 اإلداريةالمتخصصة العديد من الدورات التدريبية حول الجوانب الفنية  

 والمالية

  

 

1982 – 1997  

 
 

الخاصة  والتعهداتقانوني في العقود واإلنشاءات ومحكم خبير  •

وتسوية قيم العقارات، وتقدير وحساب األضرار  وتقدير، والحكومية

وغير المنجزة في قيم األعمال المنجزة  وتقدير  ,الخسائر في العقارات

 .الخاصة والحكومية التعهدات

يين وعضو في مركز القاهرة للتدريب عضو في جمعية المحكمين األردن •

 والتحكيم الدولي وعضو في جمعية حماية حقوق الملكية الفكرية.

بمختلف  خبير قضائي لتقدير قيم العقارات واألضرار في محاكم عمان •

 للشركات الخاصةمقدر ومستشار و درجاتها،

  

 حتى اآلن  -   2007

 

 الخبرة العملية

 

مديريات تسجيل  نالدائرة المسؤولة ع/  ةيخدمات التسجيلال دائرةدير م •

ولة ؤوالمس الموزعة في جميع أنحاء األردنمديرية و 34البالغة األراضي 

حيث دائرة األراضي والمساحة  عن السجل العقاري وإدارة األراضي في

مدير  34من بينهم  موظف 1000 هو المرؤوسينإجمالي عدد الموظفين 

  مديرية.

  

2003 – 2007  

 

 

المديرية دائرة األراضي والمساحة،  /الخدمات المساحية  مديريةر مدي •

ومعامالت اإلفراز واالستمالك  يالمسؤولة عن أعمال المسح الكاد سترائ

العدد ... وأية تغيرات على حدود ومساحات الملكيات وقطع األراضي حيث 

  موظف. 125اإلجمالي للمرؤوسين 

 

2001 – 2003  

 

 

 ير اإلداري والتدريب، دائرة األراضي والمساحةالتطو مديرية مدير  •

 غرب عمان، دائرة األراضي والمساحة.أراضي مدير مديرية تسجيل  •

 

العديد من األعمال بما في ذلك نائب مدير التسجيل العقاري، منسق  •

بالتعاون مع الوكالة األلمانية  دائرة األراضي والمساحةمشروع تحديث 

 ...مختلفة شاريعم مدير"، GTZللتعاون الفني "

 

 

2000 - 2001 

1999 - 2000 

 

 

1999 – 1996 
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 ةالمكتب العامة،قسم العالقات  واإلشراف،رئيس قسم "قسم المتابعة  •

  .والبحوث ..." ، المركز الجغرافي الملكي األردني

 

والتي  للعلوم المساحيةب في كلية المركز الجغرافي الملكي األردني مدر •

ئط التطبيقية )أستاذ مادة تحليل الخرا هي اآلن جزء من جامعة البلقاء

 . 2و  1والصور الجوية، والمساحة عملي 

 

 رئيس فريق مسح الميداني، المركز الجغرافي الملكي األردني •

  

1996 – 1990 

 

 

1988 - 1990 

 

 

 

1988 – 1982  

 

 اللغات  الفرنسية واإلنجليزية والعربية بطالقة

 

العديد من المقاالت في وورسم الخرائط،  احةلمسالعديد من المقاالت في ا •

مجلة المقياس الصادرة عن  ...ملكية األرض فيحقوق المرأة رة واإلدا

المركز الجغرافي ومجلة آفاق عقارية الصادرة عن دائرة األراضي 

 والمساحة.

 المقاالت والدراسات المنشورة

  اليابان 1993الخرائط الساحلية، معهد المسح الجغرافي،  •

 التنظيمي في الهيكل 2000 لعام دراستان لدورة اإلدارة المتقدمة  •

الذي يواجه  الضغوط التي تواجهودورة اإلدارة التنفيذية حول  ,الهرمي

 ، معهد اإلدارة العامة، عمان1997تقييم األراضي 

كإطار لحل المشاكل القائمة داخل دائرة األراضي تها المعرفة وإدار إيجاد •

 .2002ظمة حكومية" ، جامعة باكنجهام ، سبتمبر والمساحة "كمن

 كنظام حكومي دائرة األراضي والمساحة تحويل ممارسات اإلدارة )في •

الجذور والقيم  إحياء( لتوجيه صياغة اإلستراتيجية؛ من خالل معقد

 .2003واألخالق المجتمعية، جامعة باكنجهام ، يونيو 

 .بعض المقاالت األخرى. •

 

 المحلية:

ورشة عمل حول "تقييم األراضي والتخطيط  20في أكثر من المشاركة  •

االستراتيجي وإدارة المعرفة والمسح ورسم الخرائط واالستشعار عن 

 بعد وإدارة التغيير ..."

 ورشة عمل. 12على أكثر من  إدارة وإشراف •

 

 الدولية:

 2003ديسمبر  2العالقة بين الريف والحضر من أجل البيئة المستدامة،  •

، مراكش، المغرب، وتقديم ورقة تحت عنوان "دائرة 2003بر ديسم 5 -

 "والتطوير رحلة التحديث -األراضي والمساحة 

 ، البحر الميت،2003سبتمبر  11المسح في األردن وتحسين الخدمات،  •

 األردن.

، ماديسون، والية 7االتحاد الدولي للمساحين، االجتماع السنوي للجنة  •

، تقديم ورقة  2005/  23-18األمريكية الواليات المتحدة /ويسكونسن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الندوات وورش العمل
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. التحول إدارة حول المتحدة، المملكة/  باكنجهام جامعة من الماجستير درجة على حاصل العبادي سمير المهندس •

 النهائية المرحلة في واآلن. األردن في الهندسي للتحكيم مدرج محكم هو العبادي. المهندس ذلك، إلى باإلضافة

 .البناء عقود عن الناجمة بالمنازعات المتعلقة النزاعات حل في بتكاراال حول الدكتوراه من

 كوسيلة الخالفات وحل والوساطة والتوفيق التحكيم عضو في جمعية المحكمين األردنيين والتي تهدف إلى تحديد •

 مع عاونوالت والتنسيق بذلك للقيام الالزمة واإلجراءات والقواعد التعريف وطرق واالختالفات النزاعات لحل

 وتقديم النزاعات لحل الهيئات العربي التحكيم ذلك في بما ، والدولية العربية الوكاالت في التحكيم ومراكز الهيئات

 وحل والتمويل التجارية واألعمال البناء عقود مجاالت في والمصالحة التحكيم مجاالت في النزاع ألطراف النصح

  الخالفات. لحل الوسطاء أو الموفقين أو المحكمين من واحد واختيار ، القانون بها يسمح التي األخرى النزاعات

 .للتوفيق الدولي للتحكيم العربية الرابطة في مستشارو .الفكرية الملكية حقوق لحماية العربية الجمعية عضو •

 

 المراجع: 
 

 تالمعامال في المشاركة. للمحاماة الجازي شركة ومؤسس مالك الجازي، عمر الدكتور: األردن
 هاتف       .المنازعات لتسوية المعقدة واإلجراءات المعقدة والمالية التجارية

00962795523903 

 009611489608هاتف ، ةحامسللالعربي  تحاداال رئيس ،فدعوس سركيس. د: لبنان

 
 المهندس سمير العبادي                                                                                            2018 أيلول

 

 بعنوان "إدارة األراضي في األردن" المشاكل والتحديات ".

ندوة حول التقنية المبتكرة إلدارة األراضي، ماديسون، ويسكونسن،  •

 .2005/  25-24الواليات المتحدة األمريكية 

، 2006مايو  16-12ندوة حول المعلومات الجغرافية للحكم المحلي،  •

 ينيا.سلوف

 بعض المؤتمرات والندوات األخرى. •

 

)إما وديًا أو  النزاعاتشاركت في العديد من قضايا تسوية  ,سنة( 35البالغة  من خالل خبرتي العملية )

 من خالل التحكيم والمصالحة( تتراوح قيمتها من مائة وخمسين ألفًا إلى أربعة ماليين دينار أردني.

كما أنني قدرت عقارات تتراوح قيمتها بين مائة وخمسون ألف دينار أردني واثنان وعشرون مليون 

 .دينار أردنيو منها عقارات تجارية وغيرها في عمان وما حولها

 

 عالية لتقييم وتقييم جميع األضرار المتعلقة بالعقارات. اتقدرالتمتع ب

 

 ت في األراضي والمقاوالت.في الوساطة وحل النزاعا عالية اتقدرالتمتع ب

 ةمالحظ

 


