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وريوس ل كا ة  ب كي ي ن كا مي دسة  رن من هن يست إ ورث  ن معة  بوسطن جا تشوستس، في  ةماسا كي ي ألمر ا حدة  مت ل ا ات  والي ل ا  ، 

والتجارية  المباني السكنية مشاريع في والكهربائية لألنظمة الميكانيكية ةالهندسيواإلدارة التنفيذ واإلشراف و في التصميم خبرة ثالثون عاما

تكييف الهواء والتبريد و والتهوية تدفئةال لمهندسي الجمعية األمريكية في عضو الغاز.والنفط و التحتية والبنيةالحكومية و والصناعية

((ASHRAE  و( نقابة المهندسين األردنيينJEA) .فرنسيعربي وإنجليزي و: ثالثي اللغات. 

 المهارات

والقراءة والكتابة والبحث خططات الهندسية والرياضيات والمالسكتشات  في التصميم ورسم جيد جدا .قابل للتكيفو منظموقيادي و مبتكر

 بعض البرامج إضافة إلى كادأوتووأكسس و إكسلوورد و استخدام في عاليةمهارات  معاإلنترنت لكمبيوتر ول ستخدم متقدمم. الفنية الترجمةو

 .جديدكمبيوتر برنامج تطبيق أو  مع أي بسهولةوالتآلف  قابل للتعلم .CARRIER E20 iiمثل  الهندسية المتخصصة

 خبرات العمل

  دبي، اإلمارات العربية المتحدةشاعر ومشاركوه - دار الهندسةفي  3002 مارسإلى  3002من نوفمبر  رئيسيمهندس ميكانيكي ،: 

لقائم وتنفيذ ا مطار دبي الدوليجزءا من توسعة  تف على التخصصات الميكانيكية في العديد من مشاريع البناء والهدم التي شكلاشراإل

 .كيلو مترا مربعا 040البالغة مساحته   (DWC)مركز دبي العالميالجديد باإلضافة إلى مشاريع أخرى في تطوير  مطار آل مكتوم الدولي

 .هاتسير وفقا لعقود المشاريعاليومية على التأكد أن  ةنشطاأل تتركز .اتالمطار ومباني المشاريع أنواع مختلفة من مرافق تشمل

 التجارية والمراكز والسياحة للفنادق الرابية شركة في 3002 أكتوبر إلى 3000 ديسمبر من ألعمال الكهروميكانيك المالك ممثل 

عمل التركز . نجوم 5والـ غرفة 382ذو الـ كمبينسكي فندق والكهربائية في الميكانيكية التركيبات أعمال األردن: إدارة عمان، ،المحدودة

 الهندسي وأعمال مكتب اإلشراف (MEP) وتمديدات المياه والصرف الصحي الميكانيك والكهرباء ألعمال اطنالب مقاول على متابعة

  .المالك قبل من مباشرة شتراةالم والمواد النظم من للعديد والمالية، الفنية موردين، من الناحيتين عروض وتقييم راجعةم إضافة إلى

 عمان، األردنمكتب ركن الهندسةفي  3000نوفمبر  إلى 0111من مارس راف مقيم مهندس إشو رئيس قسم الهندسة الميكانيكية ، :

 و مصنع جورداش للجينزصمم وأشرف على عدد من المشاريع الصناعية والتجارية والحكومية مثل  الذي قسم الهندسة الميكانيكية إدارة

 نجوم. 4غرفة و الـ044ذو الـ فندق عمان شام باالس

  عمان، مكتب بيطار لالستشارات الهندسية وإدارة المشاريعفي  0111مارس  إلى 0118من مايو  الهندسة الميكانيكيةرئيس قسم ،

ألنظمة الميكانيكية للمشروعات الجديدة واإلشراف على الخاصة باوإعداد وثائق العطاءات والعقود  تصميمال أعمال ةراأد: األردن

 مشاريع أخرى قيد اإلنشاء.

 األردن عمان، ،ومعماريون مهندسون وشركاه طوقان جعفر مكتبفي  0111 يوليو إلى 0110 نوفمبر من يم وإشرافمهندس تصم :

 .متخصصة أخرىو النموذجية الميكانيكية لنظمل مهام هندسية مختلفة تنفيذ

 التدفئة والتهوية   اتتركيب ول عنمسؤ: (، عمان، األردنكارير)وكالء  شركة التجارة الوطنيةفي  0110 إلى 0181من  بناء مهندس موقع

 في عمان. سفارة الواليات المتحدة األميركيةفي مشروع  والتكييف

 سالح الجو الملكي ل التابعةكلية األمير فيصل الفنية  قسم المحرك فيفي  0181إلى  0181)خدمة عسكرية( من عام  مدرب فني

 .فنيةإعطاء محاضرات ودورات : ، عمان، األردناألردني

 مسؤول عن الصيانة  :، باريس، فرنساشركة شميت الدولية لنقل الركاب والبضائع البريفي  0181 إلى 0185من  هندس صيانةم

 ألسطول الحافالت وغيرها من مركبات الشركة.

 الوطنية البترولية اإلنشاءات شركة في 0185 إلى 0184 من بحرية إنشاءات بترولية مهندس (NPCC)، العربية اإلمارات ظبي، أبو 

 .بحرية بترولية منشآت عدةبناء ونصب  ةتابعم: المتحدة

 الدراسة

  :في بوسطن، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية جامعة نورث إيسترن، من 0182بكالوريوس هندسة ميكانيكية. 

 :سانت كلود، فرنساالمدرسة األمريكية في باريس، 0111 دبلوم مدرسة ثانوية ،. 

 


