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 تسٌ هللا اىردَِ اىردٌٞ                       

 السٌرة الذاتٌة

 .خيٞو ٍذَذ إسؼَٞذ اىضَ٘ر :االسٌ

 

 

-------------------------------------------- 
 03/83/4332 - 81/9/67ذارٝخ ٍِ ترقذٝر ٗذذقٞق اىضرٝثح  دخو ٍف٘ضاضرٝثح  ٍقذر. 

 87/83/8911 - 0/8969/ذارٝخ 83ٍِ  اىؼقثحدخو  رئٞس ٍنرة ضرٝثح. 
 82/7/8997- 87/83/8911ذارٝخ ٍِ ذ ٍذٝر ٍذٝرٝح ضرٝثح دخو ارتـــ. 
 ٍِ 87/83/8990 - 81/7/8998 ذارٝخ ٍذٝر ٍذٝرٝح ضرٝثح دخو اىنــرك . 

  ٍِ ُ9/4/4333 - 86/83/990ذارٝخ ٍذٝر ٍذٝرٝح ضرٝثح دخو غرب ػَا. 

  03/83/4332ٗدرٚ  83/4/4333ٗاىَثٞؼاخ ٍِ ذارٝخ  وٝثح اىذخرٍذٝرٝح اىَؼيٍ٘اخ ٗسجو اىَنيفِٞ فٜ دائرج ضٍذٝر. 

  08/84/7002 - 8/4/4337ٍسرشار ٍذٝر ػاً ٍؤسسح ذَْٞح اٍ٘اه االٝراً تذٗاً جسئٜ ٍِ ذارٝخ 

  ٍِ ً08/84/4339 ٗدرٚ 8/8/4331ٍذٝر ادارٛ ٍٗذٝر ٍ٘ارد تشرٝح فٜ ٍؤسسح ذَْٞح اٍ٘اه االٝرا. 
 

 

  ومن تارٌخ  31/12/2002- 1/11/2004تارٌخ من لضرٌبتً الدخل والمبٌعات العمل كمستشار ضرٌبً من خالل مكتب خاص.

1/1/2010 – 1/9/2010 

 مع مشروع اإلصالح المالً  وخبٌر التطوٌر المؤسسً مستشار جائزة الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن لتمٌز األداء الحكومً والشفافٌة

 .20/11/2010 – 5/9/2010الضرٌبً من تارٌخ 

  ًارٌخـــــــن تــــكمستشار دائم موالدعم الفنً لالستشارات  احترافمن خالل شركة  اعالهالعمل مع مشروع اإلصالح المال 

 .فً مجال جوائز التمٌز والهٌاكل التنظٌمٌة والتطوٌر المؤسسً وخاصة الموارد البشرٌة 30/9/2013وحتى  21/11/2010

  بموجب عقد شراء خدمات للعمل  31/05/2016 لغاٌة 1/12/2014من تارٌخ االردنٌة مستشار تطوٌر اداري فً المؤسسة الصحفٌة 

 صحفٌة واالدارٌة والفنٌة وكذلك تحدٌد مهام هذه الدوائر باالضافة لعمل على تطوٌر وتحدٌث الهٌكل التنظٌمً والهٌاكل الفرعٌة للدوائر ال    

 بطاقات الوصف الوظٌفً للوظائف المحددة فً المؤسسة ونماذج تقٌٌم االداء .    

 اىٖٞنو اىرْظَٜٞ ٗٗصف ٗذصْٞفاىؼَو داىٞا ٍغ غرفح ذجارج ػَاُ مَسرشار ذط٘ٝر ٍؤسسٜ خاصح فٜ ٍجاه ذط٘ٝر 
   اى٘ظائف ٗذقٌٞٞ االداء اىَؤسسٜ ٗاجراءاخ اىؼَو ٗمو ٍا ٝرؼيق تاىَ٘ارد اىثشرٝح تاالضافح ىيَشارمح فٜ ٗضغ ّظاً ذْظٌٞ اىؼَو        

 ّٗظاً شؤُٗ اىَ٘ظفِٞ فٜ اىغرفح.       

 

 

  ٗاالّاتح  اىضرٝثٞح ٗذَثٞيٌٖاىؼ٘دج داىٞا اىٚ اىؼَو فٜ ٍجاه االسرشاراخ اىضرٝثٞح مَساػذج دافؼٜ اىضرائة ػيٚ ذقذٌٝ االقراراخ

 اىضرٝثٞح ٗذذٌٝ اىجساتاخ ٗاىَسرْذاخ ٗذقذٌٝ االػرراضاخ ٍٗراتؼح اىقضاٝا اىَذ٘ىح ىيَذامٌ.ٍراجؼح االقراراخ  ػٌْٖ ػْذ
 

 

 

 

 اىخارجٞح:اىذٗراخ  - أ

 اىذٗرٍٓذج  إىٚ ٍِ ٍناُ االّؼقاد اىذٗرجػْ٘اُ  ذسيسو

 اىَرذذجاى٘الٝاخ  أىَر٘سطح اىضرٝثٞح اإلدارج 8

 األٍرٝنٞح

87/0/8916 42/2/8916 23 ً٘ٝ 

 ّٞ٘زٝيْذا اىذخو ضرٝثحاىؼَو فٜ  ػيٚ اىرؼرف 4

 

41/83/4338 

 

7/88/4338 84 ً٘ٝ 

-أهم الدورات التدرٌبٌة :-ثالثاّ :  

 

 العمل مع القطاع الخاص: -ثانٌاّ:

 

اىساتقح اىذنٍ٘ٞح اى٘ظائف :  أوال  
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 : أىذاخيٞٔ اىذٗراخ -ب

 اىذٗرجٍذج  إىٚ ٍِ  ٍناُ االّؼقاد اىذٗرجػْ٘اُ  ذسيسو

 833   43/7/61 61/-2/ 81 ػَاُ     - اىؼاٍح اإلدارجٍؼٖذ  ضرٝثح اىذخو      جراءاخإ 8

 ساػح

 حساػ  23       84/0/17 8/0/17 ػَاُ      -اىؼاٍح جٍؼٖذ االدار ذط٘ٝر ٍٖاراخ اىرخطٞظ ٗاذخار اىقراراخ 4

 جاٍؼح اىٞرٍ٘ك /ارتذ          تاألٕذاف  جاالدار 0

 

41/4/16 1/0/16          03 

 ساػح

 اسرخذاٍاخ اىذاس٘ب     2

 ىيَذٝرِٝ        

/ػَاُاألردّٜ جاالدارٍؼٖذ   

  

     41/4 /19 

 

 أٝاً   1      8/0/19    

 

1 
 ٗاىر٘فو  اىراتغ ٗاىخاٍس  االّجيٞسٝح اىيغح

 

 جاٍؼح اىٞرٍ٘ك/ ارتذ

 

84/1/93 
 

46/83/93 
 

 شٖرِٝ

 شٖرِٝ 88/9/97 97/  7/6 /ػَاُاىؼاٍح جاالدارٍؼٖذ   اىؼيٞا جاالدار 7

 ٍرمس اىرذرٝة اىؼرتٜ/تْل      ِاى٘قد ىيَذٝرٝ إدارج 6

 اإلسناُ

 أٝاً 1         80/88/97         9/8/97

ل ٍرمس اىرذرٝة اىؼرتٜ/تْ  حاىذٗىٞاذفاقٞح اىجاخ  1

 اإلسناُ

 ٝاًأ 2 1/2/96   1/2/96

 أٝاً 1       49/83/91       41/83/91 اىؼاٍح اإلدارجٍؼٖذ  ٍذاسثح اىرناىٞف ىيَذراء         9

ٍرمس اىرذرٝة اىؼرتٜ/تْل  اىشاٍيح أىج٘دٓ إدارج 83

 اإلسناُ

 أٝا ً 7    48/1/91 87/1/91

-47/1 أىؼأٍ اإلدارجٍؼٖذ  اىشاٍيح أىج٘دٓ إدارج 88

41/1/91 

47/1-

41/1/91 

 أٝاً 0

اىؼرتٜ                                               ةٍرمس اىرذرٝ اسرخذاً اىذاسة اىشخصٜ    84

 اإلسناُتْل 

44  /83/4333 7/88/4333   87 ً٘ٝ 

 ساػح 43 46/9/4338 40/9/4338 اىؼاٍح اإلدارجٍؼٖذ  ػيٚ اىَثٞؼاخ اىؼاٍح اىضرٝثحذطثٞقاخ قاُّ٘  80

 ذطثٞقاخ إدارج اىج٘دج  82

 .اىَؤسساخ اىذنٍ٘ٞح  أداءىرذقٞق اىرَٞس فٜ 

/  7/ 84    4330/  7/ 9 ٍرمس شؼاع

4330      

 ساػح 87

 ٍٝ٘اُ 83/2/4336 9/2/4336 اىَؼٖذ اى٘طْٜ ىيرذرٝة ٗرشح ػَو ٗصف ٗذصْٞف اى٘ظائف 81

اىرَٞس فٜ اىرط٘ٝر اىَؤسسٜ  ٍؤذَر اىرذ٘ه اىسي٘مٜ ىيَؤسساخ  87

 ٗاىجَؼٞح األردّٞح ىيج٘دج

 ًٝ٘ ٗادذ 83/1/4339 83/1/4339

 ٍٝ٘اُ 47/6/4388 41/6/4388 ٍشرٗع اإلصالح اىَاىٜ اىثاّٜ اىرخطٞظ االسرراذٞجٜ 86

 أٝاً 2  80/84/4384 84/4384/ 9 ٍشرٗع اإلصالح اىَاىٜ اىثاّٜ اىذنٍ٘ح اىَ٘جٖح تاىْرائج 81

 ًٝ٘ ٗادذ 80/8/4384 80/8/4380 ٍشرٗع اإلصالح اىَاىٜ اىثاّٜ اىٖٞامو اىرْظَٞٞح 89

 ًٝ٘ ٗادذ 83/2/4384 83/2/4384 اىَاىٜ حٍشرٗع االصطال ٗاىَخاطر ٗاىرقاتح َحم٘اىذ 43

 

 

 

 ٗاىغراٍاخ. ٍجاه اىرقذٝر ٗاىرذصٞو  فٜ شرح ٗذطثٞق قاُّ٘ ضرٝثح اىذخو اىرذرٝة ٗاىرذرٝسٍشارك ساتق فٜ ٍجاه  -8
 ) اىَسرشارُٗ اىؼرب   ٍٗ٘ض٘ػٖا ) قاُّ٘ ضرٝثح اىذخو ( . اىثشرٝحٍذاضراخ فٜ ٍرمس ذَْٞح اىق٘ٙ  إػطاءٍشارك فٜ  -4

 اىذنٍٜ٘ ٗاىشفافٞح ساتقا فٜ ضرٝثح اىذخو األداءٍْسق ػاً جائسج اىَيل ػثذهللا اىثاّٜ اتِ اىذسِٞ ىرَٞس  -0
 ٍٗؤسسح األٝراً.    
 ٍخريفح ٗخاصح فٜ ٍجاه جائسج اىَيل ػثذهللا ىيرَٞس . إدارٝحخ ٍشارك داىٜ فٜ ػقذ ٗرش اىؼَو اىرثقٞفٞح فٜ ٍجاال -2
 ٗاألقساًاىٖٞامو اىرْظَٞٞح ٍٖٗاً ٗٗاجثاخ اىذٗائر  إػذاداىَشارمح فٜ  -1
 اىَشارمح فٜ إػذاد اىخطظ اإلسرراذٞجٞح ٗغٞرٕا. -7

 ٍْٖا ىجاُ اىرط٘ٝر ٗاىر٘ثٞق اىذخو ٍٗؤسسح األٝراً فٜ دائرج ضرٝثح  ٍشارك ساتق فٜ اىؼذٝذ ٍِ اىيجاُ اىذائَح ٗاىَؤقرح -6
 .ٗاىؼطاءاخ ٗاىيجاُ اىر٘جٖٞٞح ٗإػادج اىٖٞنيح ٗذصاٌٍٞ ٍناذة خذٍح اىجَٖ٘ر     

-ٌة:لممٌة والعلعالخبرات ال -رابعاّ:  
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ٍشرٗع اإلصالح دائرج ضرٝثح اىذخو ٗاىَثٞؼاخ ٗ ذٌ ػقذ اىؼذٝذ ٍِ اىذٗراخ اىرذرٝثٞح ٗٗرش اىؼَو خاله اىؼَو ٍغ

 اىَاىٜ اىثاّٜ فٜ األردُ ٍْٖا

 عبدهللا الثانً ابن الحسٌن للتمٌز.معاٌٌر جائزة الملك  -1

 .والتهدٌدات()نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص التحلٌل الرباعً -2

 إدارة المعرفة. -3

 االحتٌاجات التدرٌبٌة. -4

 إدارة الوقت. -5

 التمكٌن. -6

 التنبؤ باالحتٌاجات الوظٌفٌة -2

 المتسوق الخفً. -8

 اإلحالل والتعاقب الوظٌفً. -9

 المقارنات المرجعٌة. -10

 الوصف الوظٌفً. -11

 الموردٌن. أداءتقٌٌم  -12

 الموظفٌن. أداءتقٌٌم  -13

 وربط االداء الفردي باالداء المؤسسً. األداءتقٌٌم  -14

 رضا متلقً الخدمة . -15

 رضا الموظفٌن. -16

 مبدأ النافذة الواحدة. -12

 .) التخطٌط االستراتٌجً (  المؤسسٌةوالقٌم واألهداف  مراجعة الرؤٌا والرسالة -18

 هٌكل التكلٌف الضرٌبً. -19

 وجبهمالدخل واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بقانون ضرٌبة  -20

 ة بموجب قانون ضرٌبة الدخل والٌة تطبٌقها.الغرامات المفروض  -21

 رشخ ىجائسج اىَيل ػثذهللا اىثاّٜ ىيرَٞس ٍِ دائرج ضرٝثح اىذخو ٗاىَثٞؼاخ  ىيرْافس ػيٚ جائسج أفضو  -ٍالدظح :

 .4332ٍ٘ظف قٞادٛ ػاً                   

 
 


