السيزة الذاتية

االسم :االعخبر الذكخىس هحوذ هحوىد الزًُبــبث.
الجنسية :أسدًٍ.
العنوان :ػوبى – الجبُهت ص.ة(  ،) 1100ص.ة(  -) 27الشهض البشَذٌ 11941
thneibat@hotmail.com

المؤهالت العلمية :
دكخىساة فٍ االداسة  -حخطُط قىي ػبهلت  .1982جبهؼت جٌىة كبلُفىسًُب
 - USCالىالَبث الوخحذة.
هبجغخُش اداسة ػبهت .1979
USC
هبجغخُش ػلىم عُبعُت .1981
USC
بكبلىسَىط ػلىم عُبعُت و اقخصبد . 1975
الجبهؼت األسدًُت

السيزة العملية:
 :سئُظ هشكض ػوبى للخحكُن.
-2008
 : 2007-2006وصَش حطىَش القطبع الؼبم و وصَش الشؤوى البشلوبًُت.
 : 2007-2005سئُظ الهُئت االداسَت لالححبد الؼبم للجوؼُبث الخُشَت.
 : 2006-2004سئُظ هؼهذ الذساعبث لبٌبء القذساث الوؤعغُت.
 : 2005-2004اعخبر هحبضش( غُش هخفشؽ ) كلُت اداسة االػوبل – الجبهؼت االسدًُت.
 : 2003-2000وصَشاً للخٌوُت االداسَت و وصَشاً للثقبفت و وصَشاً للبُئت.
 : 2000-1998اعخبر االداسة -جبهؼت ػوبى االهلُت.
 : 2000-1996سئُظ هُئت الوذَشَي و هذَش ػبم ششكت الوغخشبسوى الؼشة للذساعبث و االعخثوبس.
 : 1998-1995اعخبر االداسة -الجبهؼت االسدًُت.
 : 1995-1994وصَشاً للخٌوُت االداسَت.
 : 1994-1992سئُغبً لذَىاى الشقببت والخفخُش االداسٌ و هغخشبساً لشئبعت الىصساء.
 : 1992-1991اعخبر االداسة الوشبسك -جبهؼت البخشاء.
 : 1991-1988اعخبر االداسة الوشبسك -الجبهؼت االسدًُت و هذَشاً للخطىَش االداسٌ فُهب.
 : 1991-1985هذَشاً للخطىَش اإلداسٌ – الجبهؼت األسدًُت.
 : 1988-1982اعخبر االداسة الوغبػـذ -الجبهؼت االسدًُت.
 : 1982-1977هىفذ الً الىالَبث الوخحذة فٍ بؼثت دساعُت هي الجبهؼت االسدًُت

للحصىل ػلً دسجت الذكخىساة .
 : 1977-1975هغبػذ بحث و حذسَظ فٍ كلُت االقخصبد و الؼلىم االداسَت  -الجبهؼت االسدًُت.

عضـويـة المجـالـس :
 :ػضى هجلظ إداسة ششكت الششق الؼشبٍ لالعخثوبساث الوبلُت و االقخصبدَت.
-2010
 :سئُظ لجٌت قطبع الؼلىم االداسَت و الوبلُت و االقخصبدَت -الوجلظ االػلً للؼلىم و الخكٌىلىجُب.
-2009
 :ػضى هجلظ اهٌبء جبهؼت آل البُج.
-2009
 : 2007-2006ػضى الوجلظ الخٌفُزٌ للوٌظوت الؼشبُت للخٌوُت اإلداسَت – جبهؼت الذول الؼشبُت.
 : 2007-2000سئُغبً لوجلظ الخذهت الوذًُت ( .و لوذة اسبغ عٌىاث ).
 : 2005-2004ػضى هجلظ اداسة ششكت الصقش لالعخثوبساث الوبلُت.
 : 2005-2004ػضى هجلظ إداسة ششكت االححبد للخؼلُن و االعخثوبس.
 : 2003-2001ػضى الوجلظ االقخصبدٌ و االجخوبػٍ -الوولكت االسدًُت الهبشوُت.
 : 2004-2001ػضى هجلظ اهٌبء جبهؼت ػوبى الؼشبُت.
 : 2003-2001ػضى اللجٌت الولكُت لخطىَش القضبء.
: 2003-2000ػضى الوجلظ الخٌفُزٌ -الوٌظوت الؼشبُت للخٌوُت االداسَت – جبهؼت الذول الؼشبُت.
 : 2003-2000سئُظ اللجٌت الىطٌُت الؼلُب الصالح القطبع الؼبم.
 : 2000-1998سئُظ هُئت الوذَشَي -ششكت الوغخشبسوى الؼشة لالعخشبساث و االعخثوبس و الذساعبث.
 : 1998-1993سئُظ لجٌت الشئبعت و ػضى هجلظ اهٌبء جبهؼت الؼلىم الخطبُقُت.
 : 1995-1994سئُظ الجوؼُت الؼوىهُت للوٌظوت الؼشبُت للخٌوُت االداسَت -جبهؼت الذول الؼشبُت.
المؤتمزات و الندوات :
الوشبسكت فٍ الؼذَذ هي الوؤحوشاث و الٌذواث الذولُت و االقلُوُت و الؼشبُت فٍ اإلداسة والغُبعت و االقخصبد.
االبحاث العلمية :
ًشش هب َضَذ ػلً خوغت و ػششَي بحثب فٍ هجالث ػلوُت هحكوت فٍ هجبل اإلداسة واإلقخصبد.

الدراسات و االستشارات الفنية :
اجشاء الؼذَذ هي الذساعبث و حقذَن االعخشبساث فٍ هجبالث الوىاسد البششَت ،إػبدة هُكلت الوؤعغبث ،حصٌُف
الىظبئف ،دساعبث الجذوي اإلقخصبدَت ،حبغُط اإلجشاءاثً ،ظن الؼبهلُي .لجهبث سعوُت و للقطبع الخبص فٍ
األسدى و بؼض البالد الؼشبُت.

