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 التعليم

  م5205يونيو 

 بكالوريوس العلوم في الهندسة املدنية 

 كلية إنجلترا الجديدة املركزية للتكنولوجيا ، الواليات املتحدة ألامريكية 

 درجة مراتب الشرف: الدرجة الكلية 

  م5205يونيو 

 الدبلوما في الهندسة امليكانيكية 

 كلية إنجلترا الجديدة املركزية للتكنولوجيا ، الواليات املتحدة ألامريكية 

 درجة مراتب الشرف: الدرجة الكلية 

 :الدورات والتدريب 

 .بنجاح في مجال القيادة "محترف ألاعمال املعتمد"دورة  (5

 .في دبي "أفضل املمارساتبإدارة مرافق مدير "دورة   (2

 .إلامارات العربية املتحدة -من دبي ( خدمة العمالء) "محترف ألاعمال املعتمد"في متطلبات الدورة التدريبية بنجاح تم إكمال(0 

 .عن طريق وزارة الصحة العامة "مركز غرب الخليج"دورة في مهارات التفاوض في  (4

 .إلامارات العربية املتحدة -لقيادة  من دبي ل" س ي ب بي"دورة في حضور ال(0

 .التخطيط املتقدم في استمرارية ألاعمال (0 

 إدارة املشروع (6

 إدارة املخازن ومراقبة املخزون. 0

 مهارة في الحاسوب

 برنامج الهندسة

  أوتوكاد. 

 أنظمة التشغيل

  8ويندوس 

 أنظمة التشغيل

 م7002أم أس أوفيس 



  7000أوتلوك 

 خبرة العمل

 

 سنة 02

 حتى التاريخ 0380سنة من  93

 0387إلى  0380من 

 بلدية الدوحة:  جهة العمل

 مهندس املشروع -: املسمى الوظيفي

 :تفاصيل الوظيفة

   مسئول عن إجراءات مشروعات البلدية  والتنسيق مع مكاتب املجلس في إعداد الرسومات الالزمة للمشاريع ، و

 .إلاشراف على املواقع لتلك املشاريع

 

 7002إلى  0387من 

 حكومة إلاسكان/ وزارة املالية :  جهة العمل

 رئيس قسم الصيانة:  املسمى الوظيفي 

 :تفاصيل الوظيفة

  وقادر على تعزيز عالقات . مسؤول عن إدارة العديد من املشاريع واملوظفين ذوي الانضباط الجيد في إدارة املشاريع

 .الثقة مع الزمالء وإلادارة العليا

   ، مسؤول عن إدارة املشاريع  واملركز على تلبية التزامات املشروع بما في ذلك الاتصاالت مع الكفيل وأصحاب املصلحة

كما تم التعيين ،  القيام بالقيادة أو املساعدة في تخطيط وتنفيذ . قضاء وقت كبير في مسؤوليات إدارة املشروعإلخ ، و 

 .وإدخال مشاريع لألنظمة والتقنيات الجديدة

 

 7002 إلى  7002من عام 

 وزارة الصحة العامة : جهة العمل

افق والخدمات العامة: املسمى الوظيفي  مدير إدارة املر

 : الواجبات واملسؤوليات الرئيسية

 أو الاختبار/ في مراحل التصميم و  ةاركاملش. أو تنفيذ املشاريع وألاعمال/ طيط و التخ قيادة. 

 جية املساعدة في حل النزاعات داخل وبين استراتي املوارد والحل أوديد مهام العمل وألاهداف ومتطلبات تسهيل تح

عن ومسؤول . إلاشراف التصحيحي إذا لزم ألامر العمل وتوفيرملراقبة تقدم  ر طرق وتطويالعمل أو املجاالت الوظيفية 

 .أو إنهاء الخدمة/ أو ألاداء و / الفني أو الوظيفي و  املوظفين من أجل تطويرهم الاجتماع مع



  التفاعل بانتظام إدارة ميزانية املشاريع وإلاجراءات املرتبطة بها و تسهيل تحديد مستويات الخدمة ومتطلبات القسم و

 .لوضع خطط لتحسين التسليم

  اتباع منهجية إدارة عمل محددة ومتفق عليها و تقديم تقارير شفوية ومكتوبة تحدد الخطط واملشكالت والقرارات إلى

 .املستويات إلادارية املناسبة و مراجعة ألاهداف وإلانجازات وألاداء العام للموظفين في املراحل الرئيسية

   لكل من الجوانب النظرية والعملية لالنضباط املنهي الخاصفهم شامل. 

  فريق عمل قوي  مع مهارات إدارة العمل ، بما في ذلك إدارة املخاطر. 

  فهم املرافق و مهمات إدارة الخدمات العامة والعمليات و الاحتياجات. 

 تقديم التوقعات الواقعية و وضع معايير الرضا املحددة لإلدارة العليا. 

  عرفة بمنهجية وأدوات املنظمةامل. 

  التعرف على املشاكل أو املواقف الجديدة أو التي لم يسبق لها مثيل و تقييم البدائل وإيجاد الحلول باستخدام نهج

 .و تطوير التحسينات والابتكارات لتعزيز أداء العمل. منهجي متعدد الخطوات

  تحليل املخاطر والتأثير . املشكالت إلى مستويات أعلى ، كيف ومتى يتم تصعيد" كيف ومتى يتم الاختيار"الفهم

 وراء ألاولويات
ً
 املستقبلي للقرارات و إتخاذ القرارات و إجراءات مستقلة في الوقت املناسب سعيا

 :الخبرات واملشاريع املنفذة قائمة

 .إنشاء مشاريع مستشفى املنطقة الغربية في دخان لصالح قطر للبترول

 حزمتين من املشروع ؛لقد شاركُت في 

 (ريال قطري  425,555,555 –إجمالي مبلغ العقد )إنشاء مساكن للموظفين في مستشفى املنطقة الغربية : 7 -الحزمة 

 (ريال قطري  565,555,555 –إجمالي مبلغ العقد )تصميم وتوريد وتركيب حزمة الحلول الكاملة للمعدات الطبية  :9 -الحزمة 

 

 كمدير ملشروع مب
ُ

يتكون املشروع من تشييد وإنجاز وصيانة التجديدات الداخلية وأعمال : نى وزارة الصحة الجديدعملت

 .التجهيز وتركيبات الخدمات ملبنى وزارة الصحة في مدينة حمد الطبية ، الدوحة ، قطر

 :حزم منفصلة كما تلي 0تتكون هذه ألاعمال من 

  يتكون هذا العقد الرئيس ي من تجديد أعمال البناء والنجارة )نيكية املعرف الرئيس ي وحزمة الهندسة الكهربائية وامليكا

بالكامل ، وسيتم تنسيق أثاث النظام ومورد تكنولوجيا املعلومات بموجب مقاول املعرف الرئيس ي لضمان التكامل 

 (.ريال قطري  04,054,550.04: إجمالي مبلغ العقد )السلس لجميع الحزم الثالث في عقد تجديد واحد 

   إجمالي مبلغ العقد ( )لضمان توفير املورد البنود ذات الجودة والوفاء بالجدول الزمني للمواصفات)مة أثاث النظام حز

 (.ريال قطري  52,065,000: 



   إجمالي مبلغ ( )لضمان توفير نظام تكنولوجيا معلومات ال تشوبه شائبة لوزارة الصحة)حزمة تكنولوجيا املعلومات

 (.ل قطري ريا 4,665,200: العقد 

 

 :الخبرات واملشاريع املنفذة قائمة

  (تم الانجاز)انشاء مركز العالج والتأهيل في منطقة معيذر 

  (تم الانجاز)مشروع املختبرات الصحية الوطنية 

   (تم الانجاز)املبنى املقترح ملعمل الغذاء املركزي 

   (تم الانجاز)تشييد مبنى الطعام 

 

 7070إلى  7002من عام 

 الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية/ شركة مدينة مسيمير العقارية   :جهة العمل

 مدير شركة مدينة مسيمير العقارية:  املسمى الوظيفي

 :وصف املشروع

وحدة سكنية بما في ذلك  0,200يوفر املشروع ما يقرب من . هو مدينة سكنية( مدينة بروة سابقا)مشروع مدينة مسيمير 

 .مبنى سكني 520غرف نوم موزعة على  0و  2استوديوهات 

رياض ألاطفال  وقاعة  4إلى الدرجة الثانية عشر و  –باإلضافة إلى مناطق املرافق التي تحتوي على مدرستين ، الدرجة ألاولى 

 متعددة ألاغراض  ونادي صحي ولياقة بدنية  ومجمعين تجاريين  ومسجدين كبيرين  ومسجدين محليين داخل املنطقة ذات

 مجمع مرافق بالجانب الجنوبى 2املناظر الطبيعية  مع مالعب تنس خارجية ومالعب رياضية متعددة الاستخدامات و 

 

 0,200يقدم املشروع . متر مربع 250,250متر مربع بإجمالي مساحة بناء حوالي  5,005,555تم بناء مدينة مسيمير على مساحة 

 .مبنى سكني 520غرف نوم موزعة على  0و  2وحدة سكنية ، يحتوي على استوديوهات وشقق 

 : الواجبات واملسؤوليات الرئيسية

  تفاعل د مستويات الخدمة ومتطلبات القسم و التسهيل تحدي ملشاريع وإلاجراءات املرتبطة بها وإدارة ميزانية ا

 .بانتظام لوضع خطط لتحسين التسليم

  أو الاختبار/ شارك في مراحل التصميم و قد أ. أو تنفيذ املشاريع وألاعمال/ طيط و التخ تأدية 

 حل أو املساعدة في حل النزاعات داخل وبين استراتيجية حديد مهام العمل وألاهداف ومتطلبات املوارد والتسهيل ت

إلاشراف التصحيحي إذا لزم ألامر و مسؤول  وتوفير فية و تطوير طرق ملراقبة تقدم العمل العمل أو املجاالت الوظي



 .أو إنهاء الخدمة/ أو ألاداء و / الفني أو الوظيفي و  ملوظفين  من أجل تطويرهمعن تجميع ا

 

 اللجان التي 
ُ

 فيها  شاركت

 .الحكومة في إلايجار هعضو في هذه اللجنة التي تقيم القيمة إلايجارية لكل مبنى ترغب: لجنة الدولة للتوظيف. 5

 .العضو سابقا  ---  الكائنة بوزارة الكهرباء واملاءالاشراف على لجنة اعمال التكييف الحكومية . 2

 .لجنة إلاسكان للموظفين الحكوميين  في مجلس الخدمة املدنية. 0  

 اللغات

  لغة ألام : العربية 

  ( بطالقة  كتابة و تحدثا): إلانجليزية 

 القوات الشخصية

  خبرة واسعة في العمل مع الجمهور 

  خطط العمل الناجحةقادر على تقييم املواقف وتنفيذ. 

 واثق وموثوق وأنيق وصادق. 

   للمهنة واملهمة  متفنمخصص و 

 ممتاز في الوفاء باملواعيد النهائية  في الفريق وبشكل مستقل . 

  للعمل بجد  دوافع ذاتية 

 تفاصيل شخصية

 ذكر الجنس

 م5200 تاريخ امليالد

 دولة قطر مكان امليالد

 قطري  الجنسية 

 متزوج إلاجتماعيةالحالة 

 مسلم الديانة 

 نعم رخصة  القيادة 

   

 القراءة و الجري  الهوايات

  

 يتم التقديم عند الطلب املراجع

 


