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��م   01 �دا  ��د �و� ����د/ أ��د�	�" ��رول آدا	�� �� ����%�  1990)'�دة ا�د��وراه %� ا

��دي وا واق ا�	)�ر�".	(�ل ا����	ل   ��  ا

��م   02 ��د �و��دا ����د/ أ��د�	�" ��رول آدا	�� �� ���� %� 1986)'�دة ا�	�( ��ر %� ا

��د��ت و��ظ�م ا���ج.��  	(�ل ا

��د/ (�	�" �0داد/   03��  1976)'�دة ا�����ور�وس %� ا

  

  

  

  / مستشار وزارة النقل  23/3/2012إلى  23/3/2011وزارة النقل من   -
  مدير مديرية مرافق النقل 23/3/2012-20/4/2011هيئة تنظيم النقل البري من   -
  على الطرقالبضائع مديرية نقل مدير  /23/3/2011 – 19/5/1999وزارة النقل من   -
  / مدير مديرية الدراسات واالبحاث 19/5/1999 -15/8/1992وزارة النقل من   -
حتــى  15/6/2012محاضــر غيــر متفــرغ فــي جامعــة الزيتونــة االردنيــة الخاصــة مــن تــاريخ       -

  9/9/2013تاريخ

 المؤهالت العلمية

 الخبرات العملية (الوظائف)
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  حتى تاريخه 10/9/2013محاضر متفرغ في جامعة الزيتونة االردنية الخاصة من تاريخ     -
  

  

  

و)ؤون 	د�ر�" 	را%ق ا��8ل                                                                                                      إدارة )ؤون 	د�ر�" �8ل ا��56�7 �34 ا�طرق  -

  ت وا���ب ا���درة �ن وزارة ا��8لا�	)�ر�" %� ا�درا �  -

  إ�داد 	)�ر�5 ا�8وا��ن وا>�ظ	" وا����4	�ت ا�	��84" ����8ل �34 ا�طرق  -

���ت   -�=���4	�" وا�دو��" إ�داد 	)�ر�5 ا  %� 	(�ل ا��8ل �34 ا�طرقا��ر��" وا

  8لا�	)�ر�" %� ا(�	���ت ا�?���6" وا<��4	�" وا�دو��" وا�	��84" �	و7و��ت ا��  -

  	7�Bر �Aر 	�=رغ %� ا�	�'د ا�(	ر�� ا>رد��   -

  	7�Bر �Aر 	�=رغ %� ا�	��ھد وا�(�	��ت ا>رد��"  -

��ر��         - 	ن  ��را  �" ا���Cا� "� �" ارد� �" ا�ز��و 3�B  10/9/2013ا ��ذ 	 ��د %� (�	

ECر���  

  
  

  

  

ملتقـى عقـود النقـل / األردن ومنازعاتهـا اإلطـار التشـريعي وحـاالت عمليـة عقود النقل البـري فـي  -
-17) إجــراءات التحكــيم فــي عقــود النقــل البــري الدوليــة ورشــة عمــل( البــري الــدولي ومنازعتهــا

21/9/2006.  
المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي الســـنوي الخـــامس لكليـــة االقتصـــاد والعلـــوم اإلداريـــة "اقتصـــاد المعرفـــة   -

  . 28/4/2005-27قتصادية" جامعة الزيتونة والتنمية اال
االجتماع السابع عشر لمجلـس وزراء النقـل العـرب "تطـوير عمـل المنظمـات والمجـالس العربيـة   -

  .12/1/2005-10 –المتخصصة/ القاهرة 
ــــــــــة والتكامــــــــــل االقتصــــــــــادي العربــــــــــي عمــــــــــان   -   الجامعــــــــــة  –مــــــــــؤتمر التجــــــــــارة العربيــــــــــة البيني

  .22/9/2004-20األردنية 
  . 15/4/2004-13لمؤتمر األردني الدولي ألنظمة النقل والمرور/ عمان  ا  -
   21/6/2004-20 –التسويق الزراعي/ عمان  –مؤتمر السوسنة العلمي الثاني   -
نـــدوة "تطـــوير مشـــروع منطقـــة التجـــارة العربيـــة الكبـــرى فـــي ضـــوء التجـــارة العالميـــة ذات الصـــلة   -

  .19/9/2002-17قاهرة نظم المعلومات)"/ ال –النقل  –(الجمارك 

 مجال العمل

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
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  .26/10/1998-24ندوة "دور البحث العلمي في مشاريع الطرق ذات التكلفة القليلة"/ عمان   -
  1998ندوة االستثمار في اقليم الشمال وآفاق تطويره/ اربد   -
  1997المؤتمر االول لهندسة المرور والبيئة عمان/ أيار/   -
  18/9/1997-13 -االسبوع العلمي االردني الخامس   -
   1997عمان/ -ندوة الهندسة المدنية   -
  1996اربد وعمان/ -االسبوع العلمي االردني الرابع   -
  1996عمان/ أيار/  2020ندوة تخطيط االردن لعام   -
  1996عمان/ أيار/  -ندوة هندسة النقل على الطرق   -
  1995تشرين ثاني/ الندوة العلمية السابعة لالتحاد العربي للسكك الحديدية/ عمان /  -
  15/6/1993-13المشكالت واآلفاق/ عمان من  -المؤتمر االقتصادي االردني   -
  

  

  

ولغايــة  1/9/2006عضــو مجلــس إدارة شــركة المالحــة البحريــة الســورية األردنيــة اعتبــارًا مــن   -
  . 5/2010شهر 

  ولغاية تاريخه. 1/11/2004األردني اعتبارًا من عضو مجلس إدارة الخط الحديدي الحجازي   -
  نائـــــــــــــــب رئـــــــــــــــيس مجلـــــــــــــــس ولجنـــــــــــــــة إدارة شـــــــــــــــركة النقـــــــــــــــل البـــــــــــــــري العراقيـــــــــــــــة األردنيـــــــــــــــة    -

  .25/9/2004إلى  2003/-1/9من 
  9/8/2002إلى  1/9/2000عضو مجلس إدارة شركة النقل البري العراقية األردنية من   -
  

  

  

  

  

  
المشاركة في إعداد دراسة نظم اللوجستيات الحديثة وعالقتها بقطـاع النقـل فـي الـوطن العربـي/  -

  .2009 -الجامعة العربية 
اإلمـــارات  –ورشـــة العمـــل اإلقليميـــة للـــدول العربيـــة حـــول "تيســـير التجـــارة الخارجيـــة" أبـــو ظبـــي   -

  .15/3/2005-13العربية المتحدة 
علــى الطــرق مــع إشــارة خاصــة عــن النقــل المبــرد/  نقــل البضــائعاســتراتيجية اعــادة هيكلــة قطــاع   -

  .21/6/2004-20عمان  –مؤتمر السوسنة العلمي الثاني 

 مجالس اإلدارةالمشاركة في 

 األبحاث العلمية والدراسات
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مــؤتمر التجـــارة  -أهميــة كفــاءة النقـــل والخــدمات اللوجســـتية فــي تعظــيم التجـــارة العربيــة البينيـــة   -
  .22/9/2004-20الجامعة األردنية  –العربية البينية والتكامل االقتصادي العربي عمان 

اكاديميـــــة كـــــارول  -المجلـــــة العلميـــــة  -الضـــــرورات والمعوقـــــات  -الســـــوق العربيـــــة المشـــــتركة   -
  .1990آدميتسكي/ بولندا /  

وزارة   (مقدمة الى  1994دراسة أولية لتنظيم قطاع نقل الركاب في االردن مع آخرون آب/  -
  النقل).

ـــــوم دراســـــة مدعو  -تقيـــــيم خـــــدمات النقـــــل فـــــي عمـــــان الكبـــــرى   - مـــــة مـــــن المجلـــــس االعلـــــى للعل
  (منشورات المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا). 1995 –والتكنولوجيا مع آخرون   

نــدوة هندســة  -بحــث مشــترك مــع د. خيــر جــدعان، د. وليــد عبــدالوهاب  -تقيــيم خــدمات النقــل   -
  .1996عمان/ أيار/ -النقل على الطرق 

 -ردنــــــــي االول لهندســـــــة المــــــــرور والبيئــــــــة المــــــــؤتمر اال -خـــــــدمات النقــــــــل وســــــــبل تحســـــــينها   -
  .1997عمان/أيار/  

اســتراتيجية قطــاع النقــل بالســكك الحديديــة فــي االردن/ نــدوة االســتثمار فــي اقلــيم الشــمال/ اربــد   -
1998.  

الضـــرورات والمعوقـــات. نـــدوة "دور البحـــث  -التعـــاون العربـــي فـــي مجـــال النقـــل علـــى الطـــرق   -
  .26/10/1998-24كلفة القليلة". عمان العلمي في مشاريع الطرق ذات الت

عالقات النقل البري بين الدول العربية ودور مشاريع النقل المشتركة في تعزيـز التجـارة العربيـة   -
البينية. ندوة " تطـوير مشـروع منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى فـي ضـوء التجـارب العالميـة 

  .19/9/2002-17ذات الصلة". القاهرة 
االتفاقيات الدولية واالقليمية للنقل البري ودورهـا فـي تـذليل معوقـات التجـارة العربيـة البينيـة/ مـع   -

  .2003إصدار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  –آخرون (كتاب) 

 

 

  

  أوًال: االستراتيجيات:
  اع النقـــــــــــــل لدراســـــــــــــة تطـــــــــــــوير وتحـــــــــــــديث اســـــــــــــتراتيجية قطـــــــــــــرئـــــــــــــيس الفريـــــــــــــق التنســـــــــــــيقي  -

  .2014-2012لألعوام 
  .2014-2012عضو فريق إعداد دراسة تطوير وتحديث استراتيجية قطاع النقل لألعوام   -
  .2011-2009رئيس لجنة االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل لألعوام   -

 المشاركة في اللجان
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  .29/6/2010عضو فريق التخطيط االستراتيجي بتاريخ    -
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسلطة منطقة العقبة عضو لجنة الخطة االستراتيجية لسلطة   -

  االقتصادية الخاصة.
  عضو متابعة تنفيذ توصيات األجندة الوطنية.  -
مندوب في اجتماع مشروع المساعدة الفنية لدعم قدرات وزارة النقل بحضور الفريق االستشـاري   -

  .Dornierالمكلف من شركة 
بجــــائزة الملــــك عبــــداهللا الثــــاني لتميــــز األداء الحكــــومي رئــــيس لجنــــة صــــياغة تقريــــر االشــــتراك    -

  والشفافية.
  

  ثانيًا: التشريعات:
رئـــيس اللجنـــة الفنيـــة إلعـــداد مســـودات األنظمـــة والتعليمـــات التـــي ستصـــدر بموجـــب القـــانون   -

  .2006) لسنة 21المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق رقم (
  خدمات المرور على الطرق.عضو لجنة إجراء التعديالت على نظام بدل   -
  عضو لجنة مراجعة تشريعات نقل البضائع على الطرق وبيان التعديالت الالزمة.  -
عضـــو اللجنـــة التوجيهيـــة لمشـــروع دخـــول وخـــروج الشـــاحنات فـــي منطقـــة العقبـــة االقتصـــادية   -

  الخاصة.
  العربية والثنائية واالقليمية. اتصياغة االتفاقيإعداد و عضو لجنة   -
  ة إعداد نظام حول التحقيق في حوادث النقل.عضو لجن  -
  عضو لجنة فريق إعداد اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية  -
  عضو لجنة مشروع قانون النقل متعدد الوسائط  -
  عضو لجنة مراجعة قوانين وأنظمة وتعليمات وزارة النقل.  -
بـدمج المهـام التنظيميـة الخاصـة بخـدمات عضو اللجنة المكلفة بدراسة تنفيذ المقترح المتعلـق   -

  نقل البضائع وخدمات النقل السككي ضمن هيئة تنظيم النقل العام.

  
  :المراكز اللوجستية: ثالثاً 

  رئيس لجنة متابعة استكمال إنشاء الميناء البري في عّمان.  -
  التنموي.عضو لجنة متابعة وتنفيذ مشروع إنشاء الميناء البري بالقرب من ممر عّمان   -
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 (Pre-qualification)عضو لجنة دراسة رسائل االهتمام ووضع شروط تأهيل المستثمرين   -
المتعلقة بميناء عّمـان   (Negotiation)أو التفاوض  (Tendering)وشروط طرح العطاء 

  البري.
عضو فريق العمل المعني بتحديد الموقع المناسب إلنشاء المنطقـة الحـرة بـالقرب مـن الحـدود   -

  العراقية.
  

  :بنك المعلومات: رابعاً 
الخــاص بمشــروع بنــك  (KPIS)عضــو لجنــة دراســة بيانــات وطريــق حســاب مؤشــرات األداء   -

  معلومات وزارة النقل.
  

  

  

  

 جامعة الدول العربية في القاهرة. –اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب  -

وخاصــة فيمــا يتعلــق  األخــرىوالــدول  األردنالمشــاركة فــي اجتماعــات للجــان االقتصــادية بــين  -
 بقطاع النقل.

اجتمـــاع كبـــار المســـؤولين عـــن النقـــل البـــري (الطرقـــي) للنظـــر فـــي (دراســـة محـــاور الطريـــق  -
 .23/2/2010-22العربي). جامعة الدول العربية 

ياغة مســـودة ورقـــة العمـــل التنفيذيـــة اجتمـــاع خـــاص لكبـــار مســـؤولي وزارة النقـــل إلعـــداد وصـــ -
 .5/5/2009-4لمقررات القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية. جامعة الدول العربية 

 .8/12/2009-7اجتماع خبراء مختصين بشأن النقل والتجارة في منطقة االسكوا. بيروت  -

وريـة علـى الطـرق فـي ماع خبـراء بشـأن تمويـل مشـاريع البنـى التحتيـة للنقـل والسـالمة المر اجت -
 منطقة االسكوا.

 -اجتماع الخبراء دراسة تقرير قطاع النقل العربـي ومقترحـات لرفـع كفـاءة حركـة النقـل البينـي -
 .12/1/2005-10جامعة الدول العربية 

اجتماع فريق خبراء الدراسة التقييمية لعمل مجلس وزراء النقل العـرب. جامعـة الـدول العربيـة  -
25-26/4/2005. 

اتحــاد رجــال األعمــال العــرب (دور قطــاع النقــل فــي تعزيــز التجــارة العربيــة البينيــة)  اجتمــاع -
4/3/2008. 

 االجتماعات بعض
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  .14/8/2008-13المؤتمر الخامس لرجال األعمال والمستثمرين األردننيين. عّمان  -
  

  

  

  

  

الملتقـــى شـــهادة شـــكر وتقـــدير مـــن المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة اإلداريـــة علـــى الجهـــود فـــي تنفيـــذ  -
العربي األول "عقود النقل البري الدولي ومنازعاتها" وورشة العمل المصاحبة في عّمان خالل 

  .21/9/2006-17الفترة 
ـــــاب شـــــكر بتـــــاريخ   - ـــــة فـــــي أعمـــــال  26/12/2011كت بخصـــــوص اإلعـــــداد والمشـــــاركة الفعال

  .2014-2012استراتيجية قطاع النقل لألعوام الثالثة 
على الجهد المتميز خالل ورشة العمل التي عقـدتها  11/6/2008كتاب شكر خاص بتاريخ   -

  وزارة النقل لمتلقي خدماتها.
  
  

 كتب الشكر


