
 السيرة الذاتية

 ابراهيم احمد محمداالسم: 
 28/11/1970 تاريخ الميالد:                                    اربد  -االردن مكان الوالدة: 

 * متزوج  الحالة االجتماعية:                                        اردني الجنسية: 
 307مكتب  3اهلل موسى سليم ط شارع الملكة رانيا مجمع عبد  –عمان العنوان: 
 ذكر الجنس:

  
 التحصيل العلمي:
 جامعة اوغستا  –قانون دولي خاص  –شهادة دكتوراه 
 :التي قمت بتقديمها  دورات تدريبية

 عمان / األردن  – اصول المحاكمات المدنية والجزائية 
  مركز البتيل للتدريب والتطوير / األردن –والمناقصات صياغة العقود 
 دارة العامة / األردن معهد اإل -  كيم كطريقة لفض النزاعالتح 
   سلطنة ُعمان . -المعهد العربي للدراسات القانونية  / مسقط   -التحكيم كطريقة لفض النزاع 
  جمعية المدربين االردنيين / االردن  –حقوق اإلنسام وحماية االسرة 
  مدربين األردنيين / االردن جمعية ال –حقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية 
 ليبيا  – عقود المقاوالت الى االنجاز او الفسخ 

  مملكة البحرين  –المهارات اإلشرافية المتكاملة في إدارة المشتريات والمناقضات 
  عمان / األردن -مركز امتياز للتدريب والتطوير  –القرارات االدارية 
  عمان / األردن -حضري مؤسسة االسكان والتطوير ال –التحكيم المتقدم 
 عمان / األردن -مركز الصدارة للتدريب والتطوير  – الجرائم االكترونية 
  مركز البتيل للتدريب والتطوير / األردن -االصول العملية والعلمية للتدريب 

  مركز البتيل للتدريب والتطوير / تايلند  -مهارات القيادة 

  األساليب الحديثة إلدارة وتطوير المناقصات والمزايدات / قطر 
  المعهد العربي للدراسات القانونية  / تركيا  -الرقابة القضائية على اعمال جهة اإلدارة 
  سلطنة  -المعهد العربي للدراسات القانونية  / مسقط   -تدقيق العقود وخلوها من العيوب الشائعه

 ُعمان .
  مركز البتيل للتدريب والتطوير / شرم الشيخ  –" مفهوم وأهمية "  رقابة المشاريع 

 
 
 
 



 خبرات عملية:
  وما زال 2000محامي مزاول من عام 
  2004 2003ادارة برمجة وتنسيق المشاريع دولة قطر عام  –باحث ومستشار قانوني 
  2007 - 2004وكيل عام ومستشار الجمعية التعاونية لموظفي شركة مناجم الفوسفات عام 
  وما زال – 2008وكيل عام ومستشار الجمعية التعاونية لموظفي ومتقاعدي الشركات 
  وما زال – 2010وكيل عام المؤسسة التعاونية االردنية 
  وما زال – 2011وكيل عام ومستشار الشركة التشاركية عام 

 
 اللغات:
 اإلنجليزيةو   العربية

 
 خبرات ومهارات:

 محكم معتمد  –/ اتحاد المدربين العرب  رئيس المجلس النوعي للتحكيم
 . جمعية المدربين االردنيين –مدرب معتمد 

 اتحاد المدربين العرب  – مستشار معتمد مدرب 
 


