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  بةةة الشةةر  امتيةةاز مةةت مرتر بكةةالوريوا الدندسةةة المدنيةةةر (6591-6599)جامعةةة اإلسةةكندريةر م ةةر
 .(طالب 6011) األول على الدفعة -األولى

 امتياز )ماجستير الدندسة المدنيةر ر (6590-6596)الواليات المتحدة األمريكية  رمعدد جورجيا التكنولوجي

97.5%.) 

  دكتوراة الدندسة المدنيةر (6551-6556)جامعة هاريت واتر بريطانيا. 
 المدارات اللغوية .6

 لغة األم : العربية 

 ممتاز : جليزيةاإلن 

 مدنية ومجالت هندسيةمؤسسات  عضويةرئاسة و .7

واللجان المجالت العلمية رئاسة وعضوية العشرات من المراكز والديئات والمجالا والجمعيات و
 AQAC, JCECT, QIF, MAS, Interpal, Chamber for): أمثلة)المدنية المحلية واالقليمية والدولية 

Engineering and Construction Contracts, Arab Engineering Union, HQSF, PHC, etc.). 

 تنظيم مؤتمرات ومعارض هندسية .8

 .رئاسة وعضوية العشرات من المؤتمرات والمعارض الدندسية محلياً واقليمياً ودولياً 

 وظائ  ومدام .9
 ,World Bank, EU, UNDP, UNRWA, USAID, GIZ: استشاري للعديد من المؤسسات الدولية مثل -

KFW, UNICEF, ANERA, CHF, ICRC, HABITAT. (6591-0165.) 
 .(0165 -0111)غزة  -"مركز الدندسة والتخطيط"العام  مديروالدارة االرئيا مجلا  -
 .IUG  (0111- 0165)جامعة -أستاذ الدندسة المدنية -
 .(0110- 0114) (CAH)مدير مركز عمارة التراث  -
شاركأستاذ  -   .Birzeit (6591- 0116)جامعة  -الدندسة المدنية م
 .(0116 -6559)أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا  -األمين العام -
 .(6559-6551)مستشار وزير األشغال العامة واالسكان  -
 .(6551-6554)مدير عام وزارة األشغال العامة واالسكان وبالشراكة مؤسا  -
عن دولة ممثل " ) (PDC)شركة تطوير فلسطين "ايطالية  -رئيا شركة انشاءات مشتركة فلسطينية -

 .(6559 -6554)( فلسطين
 .Heriot-Watt University (UK) (6556-6554)جامعة  -عضوالطاقم االكاديمي -
 .(6599 -6591)جامعة بيرزيت  -الدندسي للتخطيط والتطوير ركزمدير الم -

 (انشاء أول وزارة لألشغال العامة واالسكان في فلسطين) رسميةمدام  .11

مة أساسية في إنشاء الوزارة الحديثة بما في كأول مدير عام لوزراة األشغال العامة واالسكان كانت المساه
ذلك وضت الخطة االستراتيجية والديكلية وانشاء المقر الرئيسي واالفرع والميزانية وتوظي  طواقم 
اإلدارات وتشكيل ومتابعة عمل اللجان وتطوير وترسيخ العالقات مت المؤسسات ذات العالقة على كافة 

ة وضت سياسات وبرامج ومشاريت االسكان وتشريعات البناء ونظم كما شملت المدام المنجز. المستويات
اعتماد مختبرات فحص مواد االنشاء وشركات الباطون وانشاء نظام جمعيات االسكان وانشاء ورئاسة 
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ايطالية وانشاء بنك االسكان الفلسطيني وتمثيل الوزارة ودولة فلسطين محلياً -شركة تشيد مشتركة فلسطينة
 .يا  وإقليمياً ودول

 خبرات عملية .11

دولياً من خالل اقليمياً وتم إكتسابدا من ممارسة العمل المدني في فلسطين و 6591خبرة عملية غنية منذ  
العمل . عربية وأجنبيةمحلية وهندسية وشركات وهيئات اقليمية ودولية مؤسسات محلية عامة وخا ة 

شرا  وبناء قدرات وادارة وتدريب مشروع هندسي من ت ميم وا 691خبير ألكثر من وكمدير مشروع 
متعددةر ففي مجال الت ميم وإدارة التنفيذ وادارية شملت الخبرة مجاالت هندسية . وتقييم وتحكيم وتخطيط

ريت هندسية عديدة وعمل دراسات التقييم وتقوية شملت الخبرة العملية التخطيط والت ميم واإلشرا  لمشا
التي تم  نوعيةالمنشئات وإعادة تأهيل المواقت األثرية وتقديم اإلستشارات الدندسية للعديد من المشاريت ال

شملت المشاريت مباني الجامعات والمدارا . والدول العربية تنفيذها في مختل  مناطق فلسطين
وال ناعية والخدماتية والتجارية واألبراج والمجمعات السكنية؛ وكذلك والمستشفيات والمباني العامة 
تجميت ة والتخطيط الديكلي بما في ذلك الطرق والمياه والمجاري وت ري  ويمشاريت البنية التحتية والبيئ

حقن مياه األمطار والمنشئات المائية بما في ذلك خزانات المياة والسدود الترابية ومحطات ضخ المياه و
أما في مجال اإلدراة والتخطيط فتم إنشاء وإدارة مؤسسات ومكاتب ومختبرات هندسية تخدم . والمجاري

تم اإلستفادة من هذه الخبرة الفريدة . ما تم تخطيط وإدارة عشرات المشاريت الدندسيةك .المجتمت الفلسطيني
العربية والجامعة العربية  من خالل تمثيل فلسطين في لجنة األكواد العربية وهيئة التحكيم الدندسي

 .وغيرها من المؤسسات ذات العالقة

 (0165 -0161)غزة إعادة إنشاء مليون دوالر لتمويل  011بقيمة  الكويتيةالحكومة منحة  .12

ممثالً عن اتال  مدير مشروع التمويل الكويتي العادة اعمار المحافظات الجنوبية في فلسطين 
شمل المشروع قطاعات االسكان والبنية التحتية والمياه واالقت اد ي. الفلسطيني -االستشاري الكويتي

يتم العمل في المشروع مت . والزراعة وال حة والتعليم والجمعيات الغير حكومية وتمكين الوزارات
لتطوير االقت اد العربي الوطني العادة اعمار غزة ممثالً عن دولة فلسطين وال ندوق الكويتي  فريقال

والمستفيدة من  الفلسطينية المشاركةوالمؤسسات ة الكويت باالضافة للوزارات والديئات ممثالً عن دول
  .المنحة

 تدريا وبحث وتطوير خبرات أكاديمية .13

على عليم المتنوعه في عمل األبحاث والتطوير والت سنة من الخبرة األكاديمية 15أستاذ الدندسة المدنيةر 
وكذلك عضو هيئة تحرير  .بريطانياوفي جامعات فلسطين اة والدكتورمستوي البكالوريوا والماجستير 

كما شملت الخبرة تقييم كليات وبرامج الدندسة من خالل الديئة . للعديد من المجالت المحلية والدولية
األبحاث المنشورة في كتب ومجالت . الوطنية لإلعتماد والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين

سياسات ساهمت في تطور وتقدم مجاالت هندسية متعددة من بيندا مرموقة  ة ومؤتمرات علمية متخ 
الدندسة اإلنشائية وإعادة تأهيل المباني والجسور والمواقت االسكان ومشاريت االسكان قليل التكلفة و

األثرية ومواد البناء وت ميم وتخطيط وإدارة مشاريت اإلنشاءات والبنية تحتية وتطوير نظم معالجة 
دة استخدام مياه المجاري واستخدام التخطيط االستراتيجي ونظريات إتخاذ القرار في إختيار وإعا

وتخطيط وإدارة المشاريت الدندسية وفي تطوير المؤسسات العاملة في المجال الدندسي وتعديل أكواد 
 . الخرسانة اإلنشائية في امريكا وبريطانيا

 النشر .14

مرموقة مجالت ومؤتمرات علمية متخ  ة في بحث  91عن نشر ما يزيد ا دار العديد من الكتب و
فرنسا اليابان وال ين وإيطاليا وسويسرا وهولندا ووفي العديد من دول العالم مثل امريكا وبريطانيا 

ة االمارات العربية وم ر وتونا واالردن باإلضافكينيا وسنغافورة وقبرص وتركيا واألمم المتحدة وو
 .فلسطينل


