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سنه التخرج

:

9111/21/21

الموقع في العمل:
السنة
من

إلى

5102/10/10

حتى تاريخه

5112/10/50
5100/12/10
5100/12/10
5110/00/10

المسمى الوظيفي
مستشار رئيس مجلس اإلدارة

 5100/10/01رئيس مجلس اإلدارة

طبيعة األعمال
شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت
المجموعة المشتركة للصخور

نائب رئيس مجلس اإلدارة
حتى تاريخه
والرئيس التنفيذي
نائب رئيس مجلس اإلدارة /
 5102/10/10الرئيس التنفيذي شركة المشتركة
العالمية العقارية
مدير عام المشتركة العالمية
5100/12/10
العقارية

شركة المشتركة العالمية العقارية
اإلدارة العامة  ،تطوير المشااري العقارياة ،تكاوين عقااات
وض الخطة اإلستراتيجية للشركة
اإلدارة العامة  ،تطوير المشااري العقارياة ،تكاوين عقااات
وض الخطة اإلستراتيجية للشركة

5112/00/10

5110/0/00

مدير عام شركة الزامل الدولية
العقارية

اإلدارة العامة  ،تطوير المشااري العقارياة ،تكاوين عقااات
وض الخطة اإلستراتيجية للشركة

0220/10/10

رئيس مهندسي اسم العمارة –
5110/12/05
جامعة الكويت

تنظااااايم شااااااون القسااااام الفنياااااة مااااان إعاااااداد المختبااااارات
واإلسااااتوديووات وااعااااات المحاضاااارات  ،المساااااعدة ااااي
تدريس المقررات التالية:
التصميم  ،مواد وطرق البناء  ،الممارسة المهنية

0220/10/10

المدير التجاري لشركة الخليج
0220/10/01
لتعميق الممرات المائية

دراسة المشاري وإعداد العطاءات التي سوف تقدم  ،تح
مجاالت للشركة ووض خطة عمل  ،تكوين عقاات ي
السوق

رئيس اسم التدايق – إدارة
 0220/10/10التصميم – الماسسة العامة
للرعاية السكنبة
رئيس اسم المعماري بالوكالة –
 0221/10/15إدارة التصميم  -الماسسة العامة
للرعاية السكنبة
رئيس شعبة التدايق – إدارة
 0200/10/01التصميم  -الماسسة العامة
للرعاية السكنبة

القيام بمراجعة التصاميم الواردة من األاسام المهنياة التابعاة
إلدارة التصاااميم ممعمااااري  ،إنشاااائي  ،صاااحي  ،كهربااااء،
تكيياااف وخااادماتي مااان حياااط التصاااميم ومطابقاااة وتنسااايق
األعمال.
حااال جميااا المشااااكل الفنياااة الاااواردة مااان الموااااا التابعاااة
للماسسااااة والناجمااااة عاااان تضااااارب ااااي المخططااااات و
اإلختقف ي وجهاات النظار باين المقااولين والجهااز الفناي
المشرف للماسسة.

0200/10/01
0202/10/55

0200/10/01
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0200/05/01

مهندس معماري مصمم – القسم
المعماري
0200/10/01
إدارة التصميم  -الماسسة العامة
للرعاية السكنية

القيام بأعمال تصميم المشاري على سبيل المثال ال الحصر
مكتبااة عامااة ااي مركااز الضاااحية – مساااجد – منااازل –
المخازن الرئيسية للماسسة

المؤهالت والخبرات:

اللجان الفنية-:
جمعية المهندسين
السنة

المسمى الوظيفي

من

إلى

5110

حتى تاريخه

عضو لجنة تصنيف المهندسين اإلستشارين ملجنة العمارةي

5115/0

5110/0

منسق عام الملتقي الهندسي الخليجي الساب م ي الكويت ي

5115/5

5110/5

لجنة التنسيق م الهيئات الخيرية – رئيس

5115

5110

رئيس المجلس التأسيسي لصندوق التكا ل االجتماعي لجمعية المهندسين الكويتية

5110

5115

اعداد النظام االساسي لصندوق التكا ل االجتماعي لجمعية المهندسين الكويتية

5110/2

5110/2

رابطة المعماريين الكويتية – رئيس

5110/2

5110/2

رابطة المعماريين الكويتية – مقرر

5110/0

5115/0

ممثل الهيئة اإلدارية لدى لجنة المكاتب االستشارية

5110/0

5115/0

عضو الهيئة اإلدارية م مين الصندوق ي

5111/0

5110/2

لجنة العمارة التخصصية – مقرر

0222/0

0220/0

اللجنة الفنية – لجنة العمارة والتخطيط الحضري

0222/0

0220/0

اللجنة الثقا ية – رئيس لجنة الندوات و المحاضرات

0222/0

0220/0

لجنة تقييم الماوقت

0220/0

0222/0

لجنة المواصفات القياسية

0220/0

0222/0

اللجنة البيئية

0202/0

0225/00

لجنة النصب التذكاري لدولة الكويت م0225ي  -عضوا
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وزارة الشئون
اللجنة الفنية التى تشرف على االعمال االنشائية للجمعيات التعاونية معضو ممثق عن جامعة الكويتي

الهيئة العامة لالسكان ( المؤسسة العامة للرعاية السكنية )
 -0لجنة االستفادة من الشقق االستثمارية الخاصة ي الرعاية السكنية.
 -5ريق عمل تاب للجنة الفرعية لدراسة تخفيض تكلفة المشاري االنشائية الحكومية م تاب للمجلس االعلى للتخطيط ي
مبرنامج التصميم المعماريي م0222-0220ي.
 -0لجنة مراجعة دليل المهندسين للخبرة العملية م0220ي.
 -0منسق للدورات التدريبية م 0220 – 0220ي.
 -2لجنة اعمال تدايق المرحلة الثالثة متفاصيل اعمال التصميمي لمشروع تطوير الشريط الساحلي ممشروع القرين حالياي
م 0200 – 0202ي.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:
 -0انتداب لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ملتدريس مقرر رسم وندسي لسنه 25 – 20ي
 -5انتداب لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ملتدريس مقرر رسم وندسي لنسه  20 -25ي

الهيئة العامة للتعويضات:
عمل تطوعي لدى الهيئة العامة للتعويضات ي بداية نشأتها ي مركز الشامية م  0220/0 – 0225/0ي

لجان تحكيم مشاريع معمارية:
 .0لجنة اختيار التصميم االمثل لمشروع مركز بحوط السكر لماسسة الكويت للتقدم العلمي مممثل عن جامعة الكويت /
اسم العمارة  0220ي.
 .5لجنة تحكيم المشاري العقارية لمعرض العقار السنوي لشركة معرض العقار الكويتي مرئيس اللجنة المعماريةي
 .0لجنة تحكيم معمارية الختيار المقر الرئيسي لشركة نااقت النفط.
 .0لجنة تحكيم معمارية الختيار المقر الرئيسي للشركة الكويتية لألستكشا ات النفطية الخارجية.
 .2لجنة تحكيم المشاري العقارية لجائزة الشيخ ناصر سعود الصياح العقارية مرئيس اللجنةي

اللجنة الكويتية للعمل التطوعي:
عمل تطوعي لدى جمعية حماية البيئة ،اللجنة الكويتية للعمل التطوعي من  0220حتى 5110

مركـز الكويت للعمل التطوعي:
عمل تطوعي لدى مركز الكويت للعمل التطوعي منذ عام  5110وال زال بمنصب مساعد رئيس المركز للشان االدارية
والمالية وشاون الفرق التطوعية.
 -0االشراف ومتابعة شاون عدد  00ريق تطوعي.
 -5االشراف على تجهيز وتحضير محمية الصليبيخات.
 -0االشراف ومتابعة انشاء محمية ضل القرين.
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 -0االشراف ومتابعة عاليات رسم  001لوحة بيئية من مختلف ئات المجتم كهدية مقدمة من الشعب الكويتي لقمم
المتحدة بمناسبة االحتفالية السنوية الطفاء آخر بئر نفطي.
 -2المشاركة ي تنظيم عاليات جم تبرعات لمتضرري اعصار تسونامي ي شرق اسيا.
 -0المشاركة ي العديد من الماتمرات والفعاليات التطوعية خارج دولة الكويت.

المؤتمرات والبحوث:
إحياء المنزل ذو الحوش الداخلي ي العمارة السكنية الحديثة ي الكويت م بحطي

العمارة العربية بين الماضي والحاضر والمستقبل مبحطي
العمارة االسقمية بين الواا والتطبيق مماتمر ي الشاراةي
المحا ظة على المباني التراثية مماتمر ي مدينة حمصي

الدورات التدريبية-:
السنة
من

الخبرات التدريبية
إلى

5100/10/50

 5100/10/50اجراءات خصومة التحكيم

5102/00/02

 5102/00/00التحكيم في قانون المرافعات الكويتي رقم  81لسنة 9112

5102/01/52

 5102/01/50قانون التحكيم القضائي رقم  99لسنة 9119

5102/10/00

 5102/10/00فن صياغة حكم التحكيم الصحيح

5102/10/10

 5102/10/01االثبات في مجال التحكيم

5102/12/00

 5102/12/51المركز القانوني للمحكم

5102/10/00

 5102/10/00االحكام القانونية إلتفاق التحكيم

5100/05/50

 5100/05/00المدخل الى اصول التحكيم

5105/00/05

 5105/00/00بحث وتحليل السوق العقاري

5105/0/50

5105/0/52

(مستشفى السالم) Heart saver First Aid with CPR & AED

5100/01/0
5100/2/2

500/2/00

إدارة األمالك العقارية
مشاركة في مؤتمر صناع العقار الثالث

5100/5/00
5101/00/50

Property Management

 5101/00/52حوكمة الشركات العقارية

5101/01/0

5101/01/0

صناعة قرارات البيع والشراء في سوق العقار

5101/0/00

5101/0/51

االستثمار والتقييم العقاري

5101/0/55

5101/0/50

The economic feasibility study for real estate projects
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عقود البناء والتشغيل BOT

5112/00/0

5112/00/0

0222/2/5

0222/2/0

0222/0/50

0222/2/50

0222/0/01

0222/0/0

0220/0/02

0220/0/02

(النقييس) هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون .

0220/05/00

0220/05/02

االبداع والتفكير االبتكاري – شركة االبداع الخليجي

0220/2/0

0220/2/52

0220/0/2

0220/0/51

0225/2/00

0225/2/00

0225/5/52

0225/0/0

0200/2/50

0200/0/0

0200/0/50

0200/0/0

مقدمة في  Lotus 1-2-3جامعة الكويت

0200/0/2

0200/0/50

مقدمة في  Dbase III Plusجامعة الكويت

0200/5/00

0200/5/50

مقدمة في  DOSجامعة الكويت

0200/00/50

0200/05/5

ترشيد اتخاذ القرارات االدارية – جامعة الكويت

0200/00/0

 0200/00/05االشراف الفعال والمهارات السلوكية -جامعة الكويت

Institute for Private Education
(Excel 5.0For Windows) IPE
Training & Technology Transfer Center
(Acces 2.0 Arab Edition) 4C

ا االساليب الحديثة لتدريب وتطوير الموارد البشري

0202/0/02

0200/0/02

0200/0/0

0200/05/02

New Trends in Human Resources
Management Development & Training

(التصدعات الخرسانية وطرق معالجتها) التعليم التطبيقي والتدريب .
Institute of Management and Technical

)Studies (Acad .2
Project Management: A System Approach
To Planning Scheduling & Controlling
Construction Estimating Cost Control
 Using Lotus 1-2-3 Spreadsheetجامعة الكويت

تصدعات المباني بالعالم العربي وكيفية معالجتها
وزارة االشغال العامة واالسكان المملكة العربية السعودية
 Acad L.1جامعة الكويت

االشراف على اعمال التدقيق الموقعي-الهيئة العامة لالسكان
تـدريب لـدى مكتب استشاري في الواليات المتحدة االمريكية
مدينة ميامي Architectural Designers & Planners

* هناك العديد من المؤتمرات التي تم المشاركة بها ولم يتم ذكرها في الجدول.
االعمال المهنية:
منذ عام  9119قمت بأعمال تصميم وإشراف وتنفيذ للعديد من المشاريع السكنية واإلستثمارية والتجارية ومجمع طبي والتي تفوق قيمتها
اإلجمالية حوالي  100مليون د .ك( .مائة مليون دينار كويتي) .
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