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مهارات شخصية :
امكانية صياغة رؤية واضحة وتحديد األهداف والغايات وتحقيقها .
االستغالل االمثل للموارد المتاحه مع الحفاظ على جودة العمل والكفاءة .
استغالل واستثمار العادات والتقاليد االجتماعية الكويتية لتحقيق أفضل النتائج .
الوالء التام لجهة العمل .
التخطيط الواقعي .
المرونة في العمل ومهارات التفاوض .
استخدام الحاسب اآللي وغيرها من المهارات االدارية المساندة .
أوالً  :التحصيل العلمي والتميز :
 اإلجازة الجامعية  -تخصص هندسة مدنية  -كلية الهندسة والبترول جامعةالكويت . 1982
 ماجست تتتير فت تتي اإلدارة الهندست تتية  -كليت تتة الهندست تتة والبتت تترول جامعت تتة الكويت تتت 1997ت تخصص إدارة مشاريع  " ،بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف "
بمعدل ( .) GPA 4:00
 الحصتتول علتتى جتتائزة " الخ ر ج المتميرر" " مقدمتتة متتن جامعتتة الكويتتت للختريجالمتميتتز منتتر تتتاريء إنشتتاء كليتتة الهندستتة والبتتترول حتتتى نهايتتة العتتام  2008متتن
خريجين جامعة الكويت ت كلية الهندسة والبترول .
2

 -دراسة لنيل شهادة الدكتوراة في العلوم االدارية بعنوان  :ت ت ت

""" الفساد االدا ي المنظم بالجها" الحكومي بدولر الوو رو ودو
الحكوم االلوت وني في مكافحته """

 دراسة لنيل شهادة الدكتوراة في العلوم الهندسية بعنوان  :ت ت ت""" نظام التحكيم القضائي الجديد  ....ما له وما عليه """
 دراسة في الحكومة االلكترونيه بعنوان  :ت ت ت""" الحكوم اإللوت وني

 .....ليسو هدفا """

 الحص تتول عل تتى لق تتب " الالعرررل الميرررالي " لطلب تتة جامع تتة الكوي تتت ف تتي الع تتام. 1982
 الحصووو علو تقددر ر امتيددا مو شددهايتي تقددر ر مو الجوويا الكووويتي ـ إدارةهندسة المنشآت العسكرية ووسام عسكري فضي نظير المجهوود العسوكري فتي
الجيش الكويتي عام  1987خالل فترة خدمة التجنيد اإللزامي .
 اسووتكماال للتحصوويع العلمووي ف وود تمووا المشوواركة وإعووداد ودضووور عووددا م والموومتمرات والنوودوات والوودورات والمحاووورات وورا العمووع الم تل ووة فووي
جهات عدة .
ثانيا ً :التسلسل الوظيفي :
 -1رئيس قطاع الرقابة والت تيا ـــ وكيع وزارة مساعد ـــ منذ . 2014
 -2رئوويس مكتووم المتابعوة التوواب لوووزير الدولووة لشوودوة البلديووة منووذ اكتوووبر 2008
ودت  2014ـــ وكيع وزارة مساعد .
 -3مستشار لشدوة الت طيط والتطوير اإلداري لووزير الدولوة لشودوة البلديوة منوذ
يناير عام  2006ودت  2008بمستوى نائم مدير عام .
 -4مستشار بمكتم مدير فرع البلديوة بمحافظوة العاةومة للشودوة ال نيوة لمودة عوام
 2005بمستوى نائم مدير عام .
 -5مستشار بمكتم مدير عام البلدية للشدوة ال نية لمدة عام  2004بمسوتوى نائوم
مدير عام .
 -6نائم المدير العام لشدوة محافظة األدمدي منذ عام  2001دت عام . 2003
 -7مدير المكتم ال ني لرئيس البلدية منذ عام  2000دت يناير عام . 2003
 -8مدير مكتم مدير عام بلدية الكويا منذ عام  1997دت عام . 2000
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 -9نائم مدير المكتم ال ني لوزير الدولة للشدوة البلدية منذ عام  1992دت عام
. 1997
 -10بعوود ة مو ي علينووا بنعمووة التحريوور تووم تكلي ووي باإلوووافة إلو عملووي رئيسووا
ل ريق العمع التن يذي لمشروع الكويا " درة ..وجميلة " منذ شهر يونيو عوام
 1991دت انتهاء المشروع .
 -11التح ا بالعمع لدى بلديوة الكويوا ووم مووا ي المكتوم ال نوي لووزير الدولوة
للشدوة البلدية منذ غسطس . 1989
 -12مدير مشاري اعتبارا ً م  1988ودت اآلة .
 -13مدير مشروع اعتبارا ً م  1986ودت عام .1988
 -14مهندس تكاليف وتسعير وع ود منذ يناير م عام  1984ودت عام .1986
 -15مهنووودس تسوووعير لووودى الشوووركة الكويتيوووة للتجوووارة والم ووواوالت واالسوووت مارات
ال ارجية  -إدارة اإلنشاءات الع ارية  -قسم التسعير والع ود ودساب الكميات
م مايو 1982ودت يناير .1984
ثالثا ً  :أوجــه الخبــرة :
في مجال إيارة المشار ع :
ال يوووام بتن يوووذ وتسوووعير وت يووويم ومتابعوووة انجووواز وإدارة عووودد مووو مشووواري المجمعوووات
التجاريوووة والمجمعوووات السوووكنية والمبووواني االسوووت مارية والمبووواني الحكوميوووة ومبووواني
سوو ارات دولووة الكويووا فووي ال ووارج ومسوواك موووا ي الدولووة دا ووع دولووة الكويووا
و ارجها  ،وم هم تلك المشاري  :ـ
 مشروع الم ر الرئيسي لممسسة الكويا للت دم العلمي .
 مشروع الم ر الرئيسي لمعهد الكويا لألبحاث العلمية .
 مشروع الم ر الرئيسي لسوق الكويا لألوراق المالية ( بورةة الكويا ) .
 ال نصلية الكويتية في كراتشي – باكستاة .
 الم ر الرئيسي لألمم المتحدة – نيروبي .
 الس ارة الكويتية وسك الموا ي في إسالم باد – باكستاة .
 مجم تجاري وسكني في وسا بآلم بيج – فلوريدا – الواليات المتحدة
األمريكية .
 ادارة مشروع انشاء بوابة الكترونية للمعايير والمواة ات ال ياسية ال اةة
باألعما اإلنشائية واإلجراءات ذات العالقة المطلوبة للمباني اإلنشائية
باإلوافة إلي كودات البناء المعتمدة في دولة الكويا
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في مجال التحكيم القضائي :ـ
 عضو قائمة جداو محكمي هيدة التحكيم الكويتية مصن ا ووم ال دوة ( ) ،منذ عام  - 1995وزارة العد .
 محكم مسوجع لودى الهيدوة العربيوة للتحكويم الودولي بواريس  ،منوذ غسوطس موعام . 1993
 بيوور جوودو هندسووي لوودى وزارة العوود ( محكووم هندسووي) .منووذ يونيووو عووام1988ودت اآلة.
 محكم فيصوع والالالوي لودى جمعيوة المهندسوي الكويتيوة منوذ عوام  1984ودتواآلة .
في مجال االستشارات اإليار ة والخطط اإلستراتيجية والقوى العاملة والترر ب  :ـ
 رئيس اللجنة ال نية االستشارية للكود ال ليجي منذ  2013ودت عام . 2015 عضووو اللجنووة العليووا العووداد كووود بنوواء ليجووي مودوود (علوو مسووتوى دو مجلووسالتعاوة) م عام  2011دت اآلة .
 مم ع دولة الكويا ب ريق العموع لمراجعوة واعوداد الكوود العربوي لودى جامعوة الودوالعربية منذ . 2015
 نائم رئيس و مي سر اللجنة الوطنية العداد كوودات بنواء وطنيوة لدولوة الكويوا منوذعام  2010ودت عام  2014برئاسة معالي وزير الدولة لشدوة البلدية .
 رئيس اللجنة الوطنية العداد كودات بناء وطنية لدولة الكويوا منوذ عوام  2014دتواآلة .
 مستشار لشودوة الت طويط والتطووير اإلداري وال نوي لورئيس مجلوس اإلدارة والموديرالعام للهيدة العامة للشباب والرياوة  2009ودت . 2011
 مستشوار لشودوة الت طويط والتطوووير اإلداري وال نوي لوكيوع وزارة المواةوالت موعام  2006ودت . 2007
 مستشار وزير الدولوة لشودوة البلديوة لشودوة الت طويط والتطووير اإلداري منوذ ينوايرعام  2006ودت . 2007
 عضو اللجنوة االستشوارية العليوا لمشوروع إعوادة هيكلوة الدولوة منوذ بدايوة عوام 1996دت عام . 2000
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 عضو فريق عمع مشروع إعادة هيكلة الدولة لمشوروع إعوادة هيكلوة الدولوة الملحوقبديواة ال دمة المدنية وذلك منذ بداية عام  1996دت نهاية عوام  2000باإلووافة
إل مشاركتي كرئيس لعدد م فرق العمع و عضووا ً فوي الوبعآل اآل ور وكواة مو
هم هذه ال رق - :
 فريق تشجي الكويتيي للعمع في المشاري الصغيرة .
 فريق تشجي الكويتيي للعمع في ال طاع التجاري .
 فريق تشجي الكويتيي للعمع في ال طاعي الصناعي والحرفي .
 ال يام بتصميم و إعادة الهيكلة لعدد م الهياكوع التنظيميوة لممسسوات دكوميوةوجهات مست لة .
 تصووووميم وتنظوووويم واعووووداد الهياكووووع واال تصاةووووات والوةووووف الووووواي يوالمسارات الواي ية لعدد م الجهات .
 مستشووووار إداري وت طوووويط اسووووتراتيجي لعووووده جهووووات فووووي ال طوووواع ال وووواوالحكومي .
في مجال التمثيل الرسمي والمتابعة ( حتى اآلن ) :
 مم ع دولة الكويا الدائم في اللجنة العليا للكود ال ليجي . مم ع دولة الكويا في فريق مراجعة واعداد الكود العربي بجامعة الدو العربية . مم ع لبلدية الكويا لدى ديواة المحاسبة ـ الرقابة المالية منسق ومم ع لبلدية الكويا لدى غرفة تجارة وةناعة الكويا مم ع لبلدية الكويا لدى ديواة المحاسبة ـ ادارة ت ييم األداء مم ع لبلدية الكويا لدى ديواة ال دمة المدنية مم ع لبلدية الكويا لدى مكتم تم يع وزارة المالية ـ التدقيق المالي مم ع لبلدية الكويا لدى الجهاز ال ني المركزي للمشاري التنموية والمبادرات . مم ع لبلدية الكويا لدى الشركة الوطنية لالوفسا . مم ع بلدية الكويا لدى اللجنة البرلمانية في وزارة الدولة لشدوة مجلس االمة . مم ع دولة الكويا باللجنة العليا العداد كود بناء ليجي مودد .في مجال الترر س  :ـ
 مستشار إداري وعضو هيدة تدريس في شركة االست مار البشري وعدد م شوركاتال طاع ال ا منذ  1995ودت عام . 2008
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( علوووم اإلدارة الحدي ووة ـ السووكرتارية التن يذيووة ـ السووكرتارية الحدي ووة ـ اإلدارة
المكتبية ...الخ )
 مستشووار إداري وعضووو هيدووة توودريس لوودى عوودد م و شووركات التوودريم منووذ 1995ودت . 2008
( إدارة الوقا ـ اإلدارة الحدي ة باسوت دام الحاسوم اآللوي ـ اإلدصواء الوةو ي ـ
إدارة الزمات )
 عضو هيدة تدريس في الهيدة العامة للتعليم التطبي ي والتدريم ـ ال سوم المودني دتو2006
( ةو تن يذ المباني ـ اإلدارة الهندسية )
 عضووو هيدووة توودريس فووي الهيدووة العامووة للتعلوويم التطبي ووي والتوودريم ـ قسووم الهندسووةاإللكترونية دت 2008
( مبادئ علوم االلكترونات )
 عضو هيدة تودريس فوي كليوة الدراسوات التكنولوجيوة ب سوميها البنوات والبنوي ـ قسومالحاسم اآللي دت 2008
( مد ع في الحاسم اآللي ـ لغة الباسكا ـ نظم وتكنولوجيا المعلومات )
 باإلوافة إل تودريس العديود مو الموواد األ ورى م وع تطبي وات الحاسوم اآللوي فوينظمة الحاسم اآللـي  IBMومتواف اتها والماكنتوا منذ 1993دت .2006
وم واق عملي كعضو هيدة تدريس لودى الهيدوة العاموة للتعلويم التطبي وي والتودريم -
كلية الدراسات التكنولوجية  -ال سم المودني قموا بدعوداد الموادة العلميوة ( ةوو تن يوذ
المبوواني ) وإهوودائها إلو الكليــووـة ( توودرس كمووادة ت وورج ) كمووا قمووا بدعووداد عوودد م و
المووواد العلميووة الم تل ووة ( مووا ي ووارب ال مسووة عشوور مووادة علميووة للمووواد التووي قمووا
بتدريسها ال األعوام م عام  1992ودت عام  2003في مجاالت الحاسوم اآللوي
وعلوم اإلدارة واست دام الحاسم اآللي في العلوم اإلدارية والعلوم األ رى ) .
ابعا  :ومن خالل الخبر العلمير والعملير فقرد ترم تقرديم العديرد مرن الد اسراو وانجرا"
العديد من األنشط وحضو العديد من المؤتم او وأهمها -:
( أ ) الرراسات اإليار ة والقوى العاملة  :ـ
 -1ال سووووواد اإلداري المووووونظم فوووووي االجهوووووزة الحكوميوووووة ودور تطبيوووووق الحكوموووووة
االلكترونية في مكافحته  ،عام . 2009
 -2إعادة تنظيم ودراسة الهيكع التنظيمي العام واألفرع لبلدية الكويا 2008
 -3إعادة تنظيم ودراسة الهيكع التنظيمي للهيدة العامة للبيدة 2007
 -4إعادة تنظيم ودراسة الهيكع التنظيمي لوزارة المواةالت 2005
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-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

المشاري الصغيرة … ما لها وما عليها  ،عام. 2004
ال ص صة في المياه المعالجة  ،عام .2004
اإلدارة الهندسية في اإلنشاء  ،عام. 1996
تجارب رائدة في مجا المشاري الصغيرة  ،عام. 1995
فر العمع لل وى العاملة الوطنية في ال طاع الصناعي  ،عام. 1995
ال وى العاملة الوطنية … است مار  ،عام. 1995
نواع اإلدارة في قوى العمع الوطنية للمت صصي في مجا الهندسوة ( رئويس
ومرؤوس)  ،عام.1994
التحكيم الهندسي … دد هم وسائع دع المنازعات في مجا العمع الهندسي.

( ب ) يراسات ومشار ع الهياكل التنظيمية واالختصاصات  :ـ
 .1إعادة تنظويم الهيكوع التنظيموي للبلديوة وإنشواء فورع لهوا بالمحافظوات السوا
. 2009
 .2رف مشروع م ترح إلعوادة تنظويم ودراسوة الهيكوع التنظيموي للهيدوة العاموة
للشباب والرياوة . 2009
 .3إعادة تنظويم الهيكوع التنظيموي للبلديوة وإنشواء فورع لهوا بالمحافظوات السوا
. 2002
 .4إعادة تنظيم الهيكع التنظيمي العام لبلدية الكويا المركزية . 1992
( ج ) يراسات االستبانه والمؤشرات  :ـ
 -1وو ممشرات قياس مستوى األداء للجهاز التن يذي في بلدية الكويا ،
عام. 2010
 -2دصر ل ر العمع في ال طاع التجاري  ،عام. 2006
 -3دصر ل ر العمع في ال طاع ال ا  ،عام. 2006
 -4دصر ل ر العمع في ال طاع الصناعي والحرفي  ،عام.2006
 -5مجلس األمة … ممشرات تحليلية  ،عام. 1994
( ي ) يراسات الجروى االقتصاي ة  :ـ
 -1انشاء مصن تدوير الن ايات االنشائية  ،عام. 2011
 -2إنشاء مركز تدريبي للتأهيع إل تح يق الش افية ومحاربة ال ساد  ،عام. 2003
 -3إنشاء مركز تدريبي للح اا عل األسرة الكويتية ودعمها  ،عام. 2003
 -4إنشاء مركز متطور لت ديم ال دمات األسرية  ،عام. 1999
 -5إنشاء مركز تدريبي مت صص لل وى العاملة الوطنية  ،عام.1999
 -6إنشوووواء مراكووووز علميووووة ومراجوووو مت صصووووة لمسووووتوى الط ولووووة والشووووبابية ،
عام.1998
 -7إنشاء مراكز متطورة لل دمات المكتبية  ،عام. 1998
 -8إنشاء مراكز متطورة لل دمات العلمية وال افية  ،عام. 1998
 -9إنشاء مركز تدريبي للتأهيع البلدي  ،عام.1996
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( هـ ) الرراسات الهنرسية  :ـ
 .1اعداد الئحة السالمة في المباني ال االنشاء  ،عام . 1997
 .2التصوميم اإلنشوائي لودودات اإلسوناد فوي الجسوور الهوائيوة باسوت دام لغوة ، c ++
عام.1996
 .3التصميم اإلنشائي لودودات اإلسوناد فوي الجسوور الهوائيوة باسوت دام لغوة Visual
 ، Basicعام. 1996
 .4تصميم الشرائح الم بتة تحا نظام الت طي الدقيق  ،عام.1996
 .5ةو تن يذ المباني ( إعداد م رر هندسي )  ،عام. 1994
 .6اعداد الئحة هدم المباني عام . 2014
( و ) يراسات الحاسب اآللي  :ـ
 -1البوابة االلكترونية الذكية لتن يذ وإنجاز ال ودمات وفوق اإلجوراءات والمتطلبوات
واالشتراطات والتعاميم والنظم ال انونية  ،عام .2013
 -2موودير المشووروع والمشوورم العووام علو مشووروع انشوواء بوابووة الكترونيووة لووو
م اييس ومواة ات ولوائح وكودات البناء الكترونيا  ،عام .2012
 -3طوات نحو التحو للحكومة االلكترونية  ،عام.2011
 -4ال سووووواد اإلداري المووووونظم فوووووي االجهوووووزة الحكوميوووووة ودور تطبيوووووق الحكوموووووة
االلكترونية في مكافحته  ،عام . 2009
 -5مشوووروع متابعوووة سووودلة واقترادوووات السوووادة عضووواء مجلوووس األموووة باسوووت دام
الحاسم اآللي  ،عام . 2007
 -6العديد م مشاري الرةد والمتابعوة االلكترونيوة وتحليوع االجوراءات وتحويلهوا
الكترونيا  ،عام . 2006
 -7عدد م مشاري دعم مت ذي ال رار باست دام الحاسم اآللي  ،عام . 2006
 -8مشروع متابعوة إةودار التورا يص اإلنشوائية وفوق إطوار الحكوموة االلكترونيوة
باست دام الحاسم اآللي  ،عام . 2003
 -9الحكومة اإللكترونية  ..............ليسا هدفا ً  ،عام . 2003
 -10مشروع إةدار الترا يص التجارية وفق إطار الحكوموة االلكترونيوة باسوت دام
الحاسم اآللي ،عام . 2002
 -11مشروع رةد ومتابعة إةدار الضمانات البنكيوة للمنشوآت فوي السوك ال وا
باست دام الحاسم اآللي  ،عام . 2002
 -12مشروع متابعة مراكز البلدية باست دام الحاسم اآللي  ،عام . 1998
 -13مشووروع إةوودار ومتابعووة الم ال ووات البلديووة باسووت دام الحاسووم اآللووي  ،عووام
. 1996
 Excelوالوووـ  SPSSفوووي مجوووا التحليوووع
 -14م ارنوووة تطبي يوووة بوووي برنوووامجي
اإلدصائي وإةدار الت ارير  ،عام . 1995
 -15العديوود م و المووواد التدريبيووة للعديوود م و التطبي ووات الهندسووية واإلداريووة وإدارة
المشاري وغيرها باست دام الحاسم اآللي  ،عام  1992دت اآلة .
( ل ) التحكيم الهنرسي  :ـ
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.1
.2
.3
.4
.5

المساهمة في إعداد مشارطه التحكيم األولية وتن يحها في جمعية المهندسي
الكويتيي  ،عام. 1994
إةدار مملف " التحكيم في الكويا … .ما له وما عليه "  ،عام.1994
المساهمة في ت ديم العديد م الم تردات واآلراء في بعآل نظمة التحكيم
والمشارطات لدى العديد م الجهات  ،عام 1993دت اآلة .
المساهمة في إعداد ال واعد االولية لدائرة التحكيم في وزارة العد بالتعاوة م
المكتم ال ني  ،عام. 1993
التم يع في العديد م الهيدات التحكيمة كمحكم فيصع و عضوا في هيدة
التحكيم الالالية او ماسية (  45هيدة ) .

( ) مشار ع خاصة ومشاركات خاصة  :ـ
 عضووووية العديووود مووو لجووواة التح يوووق المتعل وووة بم ال وووات الووودورة المسوووتنديةواالجراءات .
 لجنوة مشوتركة بوووزارة التربيوة والتعلوويم بشواة ووو طووة ورةود الميزانيوواتالالزمة الزالة المباني الكيربي واستبدالها بمباني اسمنتية دائمة عام . 2015
 رئويس لجنوة ت صويص االراووي باسوت دم نظوم المعلوموات الجغرافيوة GISمنذ  2015دت اآلة .
 رئوويس اللجنووة الوطنيووة إلعووداد كووودات البنوواء لدولووة الكويووا منووذ  2014دت واآلة.
 نائم رئيس لجنة شدوة الموا ي في بلدية الكويا منذ  2014دت اآلة. نائم رئيس لجنوة البع وات واالجوازات الدراسوية فوي بلديوة الكويوا منوذ 2014دت اآلة.
 نائم رئيس اللجنة ال نية لشدوة البناء في بلدية الكويا منذ  2014دت اآلة. نائم رئيس لجنة التع يوم علو مالدظوات ديوواة المحاسوبة فوي بلديوة الكويوامنذ  2014دت اآلة.
 نائم رئيس لجنة المشاري الهندسية في بلدية الكويا منذ  2014دت اآلة. رئوويس لجنووة إعووداد مشووروعات االجابووة عو االسوودلة البرلمانيووة والمجلووس فوويبلدية الكويا منذ  2014دت اآلة.
 عضوا في اللجنة العليا للت طيط والتنسويق فوي بلديوة الكويوا منوذ  2014دتواآلة.
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 نائوم الورئيس و موي سور اللجنوة الوطنيووة إلعوداد كوودات البنواء لدولوة الكويووا. 2010
 عضو ال ريق ال ني لوو اإلستراتيجية المرورية لدولة الكويا . 2010 عضو اللجنة العليا للشدوة البرلمانية المشكلة في وزارة الدولوة لشودوة مجلوساألمة منذ  2010ودت االة .
 مشروع مدركات ال ساد المحلي باألجهزة الحكومية بدولة الكويا . 2009 انجووواز مشوووروع رةووود ومتابعوووة مركبوووات الن وووع ل ووودمات المسووولخ المركوووزيالكترونيا . 2008
 اقتراح وتن يذ مشوروع رةود ومتابعوة مركبوات ن وع الن ايوات البلديوة الكترونيوا. 2008
 مدير مشروع إةدار الترا يص ومتابعتها الكترونيا ً في فرع البلديوة بمحافظوةاألدمدي . 2003
 مدير مشروع متابعه الضمانات البنكية الكترونيا ً 2003. مدير مشروع متابعة انجاز الم ال ات الكترونيا ً . 2003 مدير مشروع متابعة إةدار شهادات إيصوا التيوار الكهربوائي وردع التزويورفي فرع البلدية بمحافظة األدمدي . 2003
 مي سر لجنة مشوكلة بموجوم قورار مو مجلوس الووزراء بشواة توديود الودفاعوالدفوع للدولة ل ضايا ادعاءات المواطني عل مالك الدولة . 2002
 مي سر اللجنة المشكلة بموجم قورار مجلوس الووزراء لدراسوة ووو اإلدارةال انونية في البلدية. 2001
 مشوروع البطاقوة الواي يوة والمسوار للواوائف العاملوة بووزارة األشوغا العاموة.1999
 مشروع الوةف الواي ي للمكتم ال ني لوزير الدولة لشدوة البلدية . 1988 مشروع الوةف الواي ي لوزارة األشغا العامة . 1997 مدير مشروع الملف الش صي لألسير في اللجنة الوطنية لألسرى والم ووديوذلك عام 1993
باإلضافة إلى العر ر مد مشدار ع تحسدي االيار ورفدع الكفدارة وانظمدة المتابعدة
وخاصة االلكترونيه منها .
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( س ) اعراي العقوي  :ـ
القيام بصياغة واعداد العديد من العقود في مجاالت عديدة ومنها  :ت ت ت
( هندس تتيه استش تتارية ت حاس تتب ل تتي ت ش تتراكه ت وك تتاالت ت هب تتات ت عق تتود انش تتائية ت
برمجيات ت تحكيم  ....وغيرها )
خامسا  :المشا كاو فري المرؤتم او واالجتماعراو المحلير واإليليمير ( متحرد
معقل مشا ك بو ي عمل مشا ك )  :ر
" المنترى الثاني لكويات البنار الخليجية "
مشارك بورق عمع في المنتدى ـ دولة الكويا ـ يناير 2014
" المؤتمر االقتصايي التنموي الثاني "
االمي العام للممتمر االقتصادي التنموي ال اني لدولة الكويا ـ الكويا مايو 2012
" المؤتمر االقتصايي التنموي االول "
االمي العام المساعد للممتمر االقتصادي التنموي االو لدولة الكويا ـ الكويا
مارس 2011
" المنترى االول لتوحير كويات البنار الخليجية "
مشارك بورق عمع في المنتدى ـ دولة قطر ـ اكتوبر 2010
" مؤتمر الكو ت للشفافية "
الحل ة الن اشية ال ال ة والرابعة – جمعية الش افية الكويتية – الكويا . 2007
" تجا ل ائد في المش وعاو الصغي "
الحل ة الن اشية األول للصندوق الوق ي لرعاية األسرة ـ األمانة العامــة لألوقام
( مشارك بورقة عمع ومتحدث ) الكويا . 1999
" المؤتمر الوطني للعمالة والتوظيف "
م فعاليات الممتمرـ وزارة الشموة االجتماعية والعمع ( مع م ) الكويا . 1999
" مركز الترر ب الموحر وتنمية المواري البشر ة والتأهيل البلري "
اجتماع كبار مسدولي البلديات في دو مجلس التعاوة ال ليجي
( مشارك بورقة عمع ) عماة . 1997
" المحافظ على المباني التا خي وتحديد العناص المعما
اجتماع كبار مسدولي البلديات في دو مجلس التعاوة ال ليجي

الخليجي الممي" "
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( مشارك بورقـة عمع ) مس ط . 1995
" تحسي ومعالجة التلوث "
اجتماع كبار مسدولي البلديات في دو مجلس التعاوة ال ليجي
( مشارك بورقة عمع ) مس ط . 1995
" توحيد نظم ومواصفاو اللوحاو اإل شادي والمواد المستخدم بها "
اجتماع كبار مسدولي البلديات في دو مجلس التعاوة ال ليجي
( مشارك بورقة عمع ) مس ط . 1995
" تجميل المرن "
اجتماع كبار مسدولي البلديات في دو مجلس التعاوة ال ليجي
( مشارك بورقة عمع ) مس ط. 1995
باإلضددافة إلددى فلددت فقددر تمددت المشدداركة بعددري مدد المددؤتمرات واالجتماعددات علددى
المستو ي المحلي واإلقليمي .
سادسا  :اإلعداد والتنظيم وعقد المؤتم او واالجتماعاو ال سمي
هم الممتمرات والتي تم المساهمة في تنظيمها  :ـ
 " المنتدى ال اني لكودات البناء ال ليجية "األمي العام ـ دولة الكويا ـ يناير2014
 "الممتمر االقتصادي التنموي االو " االمي العام المساعد ـ مارس.2011
 إعداد وتن يذ ومتابعة ورشة العمع " نحو ن ع مستدام لنا ولألجيا ال ادمة "2008
 ممتمر الكويا للش افية – الكويا 2007 الممتمر العام ال اني عشر لمنظمة المدة العربية ـ الكويا 2000 الممتمر الهندسي ال ام عشر ـ الكويا 1989 اجتماع كبار مسدولي البلديات في دو مجلس التعاوة ال ليجي ـ الكويا1996
 اجتماع وزراء البلديات في دو مجلس التعاوة ال ليجي ـ الكويا 1996سابعا  :اإلعداد والتنظيم وعقد و ش العمل
اهم ورا العمع الدا لية وال ارجية والتي تم إعدادها تنظيمها بالكامع  :ـ
 تطوير عاةمة دولة الكويا ( لتصبح مركز مالي وتجاري ) . اإلستراتيجية المرورية ـ نحوو نظوام ن وع مسوتدام وسوالمة عاليوة لنوا ولألجيواال ادمة .
 زيادة نسبة البناء بمناطق السك االست ماري والمناطق التجارية في العاةمة إعداد كودات البناء الوطنية لدولة الكويا . دور قطاع الرقابة والت تيا في متابعة العمع اإلداري والمالي .13

-

مناقشة المشكالت المتعل ة بالنظافة العامة .
توديد الم تبرات اإلنشائية في دولة الكويا .
نشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية .
معوقات اإلجراءات والنظم اإلدارية والمالية ومعالجتها .
الئحة المعدات واألدوات الترشيدية .
اإلستراتيجية العامة  ...الدراسة والمتابعة وتن يذ المشاري .
كودات البناء الوطنية لدولة الكويا .
الت طيط االستراتيجي وإدارة المشاري باست دام اددث الحلو والت نيات .
نظم المعلومات الجغرافية  ..الواق العملي والطموح .
التعريف بتعميم ومتطلبات ديواة المحاسبة ( )2010/9بشاة الرقابة المسب ة
عل المشاري .
المنظومة ال طرية لت ييم االستدامة ( . )QSAS
است مار التكنولوجيا الحدي ة في الت لص م الن ايات .
ت ييم النوادي الرقابية والتشغيلية في بلدية الكويا .
كي ية االست ادة م نظام الشركة الوطنية لالوفسا في طة التنمية .
األنظمة الذكية بالمدة السكنية والتطبي ات المتادة .

باإلضافة إلى العر ر م االعراي وايارة وتنفيذ ومتابعة تنفيذ التوصيات لعري م
ورش العمل  ،والتي صررت بها قرارات تنفيذ ة م جهه االختصاص ( مجلس
الو رار الموقر) .
يامنا  :الدو او التد بي
أهم الدورات التي تم الترشيح والحضور لها - :
 العادات العشر للش صية الناجحة ـ الكويا عام . 2011 الدور الرقابي لمجلس االمة ـ الكويا . 2011 الدستورية ال انونية ـ الكويا .2011 اكتساب المهارات ال ية لرؤساء فرق العمع في إدارة المشاري ـ استراليا. 2008
 ممشر مدركات ال ساد – جمعية الش افية الكويتية عام . 2007 دروس وتجارب مكافحة ال ساد – جمعية الش افية الكويتية عام . 2007 االتجاهات الحدي ة لت طيط المدة  -بلدية الكويا عام 1995 االتجاهات الحدي ة لت طيط المدة والطرق  -جامعة الكويا عام . 1995 تبسيط اإلجراءات وتطوير ال دمة (ال وز)  -الكويا عام 1994 دراسة الجدوى االقتصادية للمشاري (اإلبداع ال ليجي)  -الكويا عام1994
 المدير تحا وغوط العمع (بيمك)  -الكويا عام 1993 تنمية الذات إداريا ً  -جامعة الكويا . 1992 الرسم الهندسي باست دام الحاسم اآللي (اتوكاد)  -الكويا عام . 199214

-

اإلدارة والت طيط االستراتيجي  -جامعة الكويا عام . 1992
ت ييم داء العاملي (بيمك)  -الكويا عام . 1992
تطبي ات في الحاسم اآللي ( Mac Paint - Mac Draw - Ms Project
 )- Win fileالكويا عامي . 1992- 1991
إدارة الوقا  -جامعة الكويا عام . 1991
تنظيم وتبسيط اإلجراءات  -الكويا عام . 1990
ت رير وت طيط االدتياجات  -الكويا عام . 1990
توةيف وت ويم الواائف  -الكويا عام . 1990
تنظيم دورة تدريبية ودضورها بالتعاوة م وزارة الت طيط ومعهد الكويا
لألبحاث العلمية دو موووع  ( :ال طة ال مسية للدولة ومتابعتها ) -
الكويا عام . 1990
مد ع في الحاسم اآللي  -الكويا عام . 1988
معالجة كلمات  - win textالكويا عام . 1988
معالجة كلمات  - Arab Wordالكويا عام 1988
م دمة في الحاسم اآللي (ماكنتوا)  -الصان  -الكويا عام . 1988
تطبيق وتحليع للمشاري والصيانة  -الكويا عام . 1987
ل يات إدارة المشاري والتحكم  ،مكتم المهندس الكويتي  -الكويا عام
. 1986
د ظ الطاقة في المباني  -دولة الكويا عام . 1986
االست مار في فيالدل يا  -الس ارة األمريكية لدى دولة الكويا عام . 1986
الهندسة والحساب والتكاليف  -البرنامج التدريبي لشركة الركائز  -الكويا
عام 1986
دورة العمليات ال نية في إدارة الصيانة  -البرنامج التدريبي لشركة الركائز -
الكويا عام .1986
المشاكع الهندسية في اإلنشاء وتالفيها في الصيانة  -الكويا عام . 1986
مبادئ المحاسبة  ،برنامج تدريبي وم م ررات كلية التجارية  -جامعة
الكويا عام 1985
معالجة ال رسانة المسلحة في المباني الواقعة بمنط ة ال ليج العربي  -دولة
البحري عام 1985
برنامج تدريبي في الت طيط للمشاري باست دام الحاسم اآللي ومسار (
بيرت)  -جامعة الكويا . 1984
دورة إعداد الت ارير في إدارة المشاري  -الكويا . 1984
النظريات الحدي ة في إدارة المشاري والتحكيم  -كس ورد  -إنجلترا عام
.1983
دورة التكاليف الهندسية وإدارة المشاري  -جامعة الكويا عام . 1982

تاسعا ً  :اللجان والجمعيات المشارك بها - :


األمي العام للجمعية الكويتية للدفاع ع الما العام منذ عام  2013دت اآلة.
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رئوويس اللجنووة ال نيووة االستشووارية للكووود ال ليجووي لوودو مجلووس التعوواوة ال لوويج
العربية م عام  2013ودت اآلة .



نائم الرئيس للجنة تعزيز النزاهة ببلدية الكويا ـ بلدية الكويا . 2011



عضو اللجنة العليا للشدوة البرلمانية المشوكلة فوي وزارة الدولوة لشودوة مجلوس
األمة دت . 2010



مي سر اللجنة العليا للت طيط ـ بلدية الكويا دت . 2010



عضو اللجنة ال نية لوو االستراتيجية المرورية لدولة الكويا . 2009



عضو اللجنة العليا العداد كود بناء ليجي مودد عام .2009



عضو الهيدة اإلدارية في الجمعية الكويتية للدفاع ع الما العام . 2007



عضو في عدد م اللجاة المت صصة وال نية .
عضو جمعية معا ً . 2006



عضو جمعية الش افية الكويتية . 2006



عضو الجمعية الكويتية للدفاع ع الما العام . 2006



مي سر لجنة دراسة وو اإلدارة ال انونية في بلدية الكويا . 2001



مووي سوور لجنووة دراسووة ومتابعووة كافووة ال ضووايا المرفوعووة مو المووواطني بشوواة
ادعاء ملكية راوي الدولة  2001ودت . 2004



عضو في العديد م اللجاة االجتماعية والمجالس العلمية الم تل ة . 2000





عضو استشاري في عدد م شركات ال طاع ال ا



عضو في مركز التحكيم التجاري لودو مجلوس التعواوة لودو ال لويج العربيوة-
بريع .1995



عضو جمعية الحاسوب الكويتية – الكويا – للعام  1995ـ . 1997



عضو عامع في جمعية المعاقي الكويتية للعام  1995ـ . 1996



عضو في هيدة التحكيم الكويتية  -وزارة العد – منذ العام  1993ودت اآلة.



عضو في الهيدة العربية للتحكيم الدولي  -باريس منذ العام  1993ودت اآلة.



عضوو لجنووة دراسووات الت ويضوات فووي الهيكووع اإلداري لبلديوة الكويووا منووذ عووام
 1993ودت .1994



عضو اللجنة الدائمة الستعماالت المباني  -بلدية الكويا منذ عام  1993ودتو
. 2001



عضو اللجنة الدائمة لالدت ا بالعيد الوطني منذ عام  1991ودت . 1994

. 2000
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عضووو اللجنووة التنسووي يه لوودى وزارة التربيووة ل صووائع التعميوور منووذ عووام 1991
ودت . 1993



عضووو لجنووة التنسوويق م و وزارة الشوودوة االجتماعيووة والعمووع للجنووة اإلعمووار
والبناء منذ عام  1991ودت .1993



عضو لجنة التنسيق م وزارة الدفاع للتحضير لعرض غنوائم الحورب منوذ عوام
 1991ودت .1993



عضووو لجنووة المناقصووات والمزايوودات لوودى البلديووة لألعوووام  1988دتو 1993
ومنذ 2001دت . 2005



عضووو لجنووة توورا يص المبوواني ذات الطوواب ال ووا
عام  1988ودت . 1993

ودراسووة قووانوة البنوواء منووذ



عضو جدو ال براء المهندسي لدى وزارة العد منذ عام  1988دت اآلة .



عضو مسجع لدى جمعية المهندسي الكويتية رقم ( )650منذ عام . 1982



عضو الهيدة اإلدارية لجمعية الهندسة والبترو لعامي . 1981 -1980

عاشرا :في مجال خرمة المجتمع وكليه الهنرسة واألنشطة الر اضية بجامعة الكو ت  :ـ
تما المشاركة في عدد م االنت ابات للجمعيات العلمية للمساهمة في ت وديم ال ودمات
االجتماعية والعلميه لكليه الهندسة والبترو منذ العام  1977ودت العام . 1982
نظرا لمساهماتي العديدة م ال رق الرياوية ال اةة بكلية الهندسوة والبتورو وكوذلك
منت م الجامعة ف د تم ا تياري الالعم الم الي لجامعة الكويا في العام . 1982
المسووواهمة فوووي العديووود مووو األنشوووطة التطوعيوووة علووو المسوووتوى المحلوووي وال ليجوووي
واإلقليمي .
احر عشر :في مجال الخرمة العسكر ة  :ـ
تم التحاقي بالتجنيد اإللزامي في الرب األ ير م عام  1987ودت الرب األ ير مو
عام  1988ودصلا عل ت دير امتياز مو شوهادتي ت ودير مو إدارة هندسوة المنشوآت
العسكرية ووسام عسكري فضي نظير المجهود الذي تم تأديته لدى اإلدارة المذكورة.

اثنى عشر  :كتب الشكر والتقر ر  :ـ
 كتوواب شووكر وت وودير م و نائووم رئوويس مجلووس الوووزراء ووزيوور الدولووة لشوودوة
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشدوة مجلس األمة ـ محمر ضيف هللا شرار .
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 كتاب شكر وت دير م رئيس المجلس البلدي ورئويس البلديوة ـ السدير روضدان
عبرالعز ز الروضان ـ وزير الدولة لشدوة مجلس الوزراء داليا .
 كتاب شكر وت دير م ي دوان المحاسدبة علو انجواز ت ريور ت يويم األداء لبلديوة
الكويا للعام . 2009
 كتاب شكر وت دير م وكيع وزارة الدولة لشدوة مجلس األمة المهنرس احمدر
المرشر .
 كتاب شوكر وت ودير مو وزيور األشوغا العاموة ووزيور الدولوة لشودوة البلديوة ـ
الركتور إبراهيم ماجر الشاهي .
 كتاب شوكر وت ودير مو وزيور األشوغا العاموة ووزيور الدولوة لشودوة البلديوة ـ
المهنرس موسى الصراف .
 كتاب شكر وت دير م وزير الشدوة االجتماعية والعمع ووزير الدولوة لشودوة
اإلسكاة ـ السير جاسم العون .
 كتاب شوكر وت ودير مو وزيور األشوغا العاموة ووزيور الدولوة لشودوة البلديوة ـ
الركتور فاضل صفر علي صفر .
 كتوواب شووكر وت وودير موو األمووي العووام لبرنووامج إعووادة هيكلووة ال وووى العاملووة
والجهاز التن يذي للدولة ـ الركتور ولير الوهيب .
 كتاب شكر وت دير م رئديس مجلدس األمندار ورئديس المعهدر العربدي إلنمدار
المرن .
 كتاب شكر وت دير م مر ر عام المعهر العربي إلنمار المرن .
 كتووواب شوووكر وت ووودير مووو األموووي العوووام المسووواعد لمنظموووة المووودة العربيوووة ـ
المهنرس احمر العرساني .
 كتاب شكر وت دير م مدير عام البلدية ـ المهنرس عبرالرحم الرعيج .
 كتاب شكر وت دير م جمعية المهنرسي الكو تية .
 كتاب شكر وت دير م عمير كلية الرراسات التكنولوجية .
 كتووواب شوووكر وت ووودير مووو رئددديس قسدددم الهنرسدددة المرنيدددة ـ كليوووة الدراسوووات
التكنولوجية .
 كتوواب شووكر وت وودير م و رئدديس قسددم الهنرسددة االلكترونيددة ـ كليووة الدراسووات
التكنولوجية.
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 كتوواب شووكر وت وودير مو رئدديس اللجنددة العليددا لمعوورض ال لوويج ال ووامس لتعلوويم
وتدريم الطاقات البشرية .
 كتاب شكر وت دير م المنسق العام للممتمر الوطني للعمالة والتوايف .
 كتاب شكر وت دير م مر ر الصنروق الوقفي لرعاية األسرة .
 كتاب شكر وت دير م المشرم العام لمشروع الكويا درة وجميلة ـ الدركتور
نبهان النبهان .
 كتواب شووكر وت وودير مو و ارة الراخليدة ( ووال األسووبوع المووروري ال ليجووي
المودود  ) 2010بمناسوبة الجهووود المبذولوة فوي ووو اإلسوتراتيجية المروريووة
لدولة الكويا .
 كتاب شكر وت دير م و ارة التربية ( منط ة ال روانية التعليمية ) .
 كتاب شكر وت دير م شركة كمبيوتر ال

لالستشارات في الحاسم اآللي .

 كتاب شكر وت دير م عدد م نظار ومررار مدارس الكويا .
 كتاب شكر وت ودير مو رئويس اللجنوة البرلمانيوة بووزارة الدولوة لشودوة مجلوس
االمة .
غسطس 2015

(كافة المستنرات متوفرة في حالة الطلب)
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