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( )2007-2002بكالوريوس هندسه مدنيه – مياه وبيئة جامعة العلوم والتكنولوجيا.
( )2011-2008ماجستير هندسه مدنيه – مياه وبيئة الجامعة األردنية بمعدل (.)3.63

الخبرات:
• العمل كعضو هيئة تدريس في جامعة جرش (قسم الهندسة المدنية) من (آذار )2015
حتى اآلن ( 5سنوات من الخبرة) تدريس هذه المواضيع:
.1
.2
.3
.4
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.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

احتماالت وإحصاء.
ميكانيكا الموائع.
معالجة وتصميم مياه الصرف الصحي.
الهندسة البيئية.
الموارد المائية.
ستاتيكا.
ديناميكا.
الهيدروليك.
مشاريع التخرج (.)1
علوم وهندسة المواد.
مهارات االتصال.
مختبر هيدروليكي.
مختبر هندسة البيئة.

• العمل في عدة مجاالت من محطات معالجة المياه والصرف الصحي ومشاريع البيئة ومكب النفايات الصلبة.
• العمل كمهندس بيئي في شركة El Concorde Construction Ltd.
من ( )2007/10/20إلى ( )2015/03/30حوالي  7سنوات خبرة.
• عضو رئيسي في قسم المناقصات بشركة El Concorde Construction Ltd.
• المشاركة في إعداد العطاءات من خالل:
 رسم  I&Pللمشاريع.
قم بمراسلة الشركات المصنعة للحصول على أسعار معدات محطات المعالجة.
إعداد فاتورة الكميات (BOQ).
 المساعدة في إعداد التصاميم األولية لمشاريع المياه والصرف الصحي في مرحلة طرح العطاءات.إعداد العرض الفني (طريقة البيان) لمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي.
 إعداد نماذج العطاء ومخطط التدفق (مخطط هيكلي).

الشهادات والدورات التدريبية:
• البعثة اإلقليمية الفرنسية للمياه والزراعة ( )MREAدورة تدريبية لمدة  3أيام حول تقنيات الري المحسن للمزرعة.
• شهادة  AutoCAD 2Dمن نقابة المهندسين األردنيين من  2007/10/30إلى .2007/11/28
• دورة تدريبية في شركة El Concorde Construction Ltd.حول محطة معالجة مياه الصرف الصحي
• دورة  MS Projectفي مركز المناهل لخدمات الكمبيوتر (.)2011
• المؤتمر العالمي للرابطة الدولية للمياه حول المياه والمناخ والطاقة  18-13مايو  ، 2012دبلن  -إيرلندا.

مهارات الحاسوب:
• حزمة MS-Office:معالجة النصوص (  ،MS-Wordجدول البيانات ( ) ،Excelالعرض التقديمي )) PowerPointممتاز].
• التعامل مع تطبيقات اإلنترنت ونظم المعلومات والتكنولوجيا والمنتديات اإللكترونية ونوادي المناقشة العلمية والبحث واالسترجاع [ممتاز].

اللغات:
• العربية :اللغة األم.
• اللغة اإلنجليزية :التحدث والقراءة والكتابة [ممتاز].

