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  السیرة الذاتیة
  
  
  

  

  المعلومات الشخصیة

  رقم البطاقة الشخصیة  الرقم الوطني  م مـن اربـع مقـاطـعاالسـ
  3114810    3  5  0  9  1  0  1  6  5  9  احمد سالم سالمھ النوافلھ

        

          

  الرمز البریدي  ب.رقم ص  الجنس  الحالة االجتماعیة  مكان الوالدة  تاریخ الوالدة

  71810  28  ذكر  متزوج  موسىوادي   1/9/1956

  البرید اإللكتروني  ھـــــاتـــــف  -:عنوان السكن

  حي النوافلھ/ وادي موسى 
  0096232133372:       منـــزل
  00962796104002:     خلــوي
                                  :      فاكس

mag@1956nawafleh
com.il  

  
  المؤھالت العلمیة

  بلد التخرج  اسم مؤسسة التعلیم  التخصص  المؤھل
سنة 
  التخرج

/ المعدل 
  التقدیر

  ممتاز  1981  االتحاد السوفیتي  جامعة خاركوف للبناء  ھندسة مدنیة  بكالوریوس

            

  
  :الوظائف السابقة

  )ةوظائف حكومی (

  الدرجة  الفئة  الوظیفة
تاریخ 
  البدء

تاریخ 
  تھاءاالن

  طبیعة المھام  مكان العمل

  العقبة  1/11/83  12/8/81  -  عقد  مھندس إشراف
إشراف على مشاریع 

  األشغال العامة في العقبة

  محافظة معان  1/10/87  21/12/83  الخامسة  ثانیة  مھندس مشاریع
إشراف على مشاریع 

  البلدیات 
مدیر الشؤون البلدیة لمحافظة 

  معان
  معان  3/12/88  1/10/87  الرابعة  ثانیة

متابعة أعمال ومشاریع 
  المجالس المحلیة في المحافظة 

مدیر الشؤون البلدیة لمحافظة 
  الطفیلة

  الطفیلة  15/4/90  10/3/89  الثالثة  ثانیة
متابعة أعمال ومشاریع 

  المجالس المحلیة في المحافظة 

رئیس مجلس الخدمات 
  المشتركة لمحافظة الطفیلة

  الطفیلة  15/4/90  10/3/89    
تابعة خدمات البلدیات م

   المحافظةيالمشتركة ف
مدیر الشؤون البلدیة لمحافظة 

  معان
  معان  1/9/2001  15/4/90  الثانیة  ثانیة

متابعة أعمال ومشاریع 
  المجالس المحلیة في المحافظة 

رئیس مجلس الخدمات 
  المشتركة لمحافظة  معان

متابعة خدمات البلدیات   معان  1/9/2001  15/4/90    
   المحافظةيكة فالمشتر

  إدارة البلدیة  معان  25/7/95  15/9/94      نائب رئیس بلدیة معان

  تأسیس وإدارة البلدیة   معان-المریغة  18/7/99  15/3/97      رئیس بلدیة الشراه الجنوبیة

مساعد فني وإداري لمدیر 
  عام سلطة إقلیم البتراء

لفنیة متابعة األعمال ا  وادي موسى  1/9/2006  1/9/2001  أولى  أولى
  واإلداریة

مستشار معالي الوزیر 
  الجنوبلشؤون التنمیة إلقلیم  

متابعة أعمال وحدات   وزارة البلدیات  2008  2006  أولى  أولى
  التنمیة في بلدیات الجنوب
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 والتحضیربلدیة إدارة ال  بلدیة معان  30/7/2007  20/4/2007  أولى  أولى  رئیس لجنة بلدیة معان
   لالنتخابات

 العام إلقلیم مساعد األمین
  الجنوب

متابعة أعمال مدیریات   وزارة البلدیات  8/9/2016  1/1/2008  خاصة  أولى
الشؤون  ومجالس الخدمات 

  والبلدیات في اإلقلیم

  إدارة البلدیة   بلدیة مغان  1/2/2012  15/3/2011  خاصة  أولى  رئیس لجنة بلدیة معان 

  إدارة البلدیة   االشعريبلدیة   15/1/2013  24/6/2012  خاصة  أولى  رئیس لجنة بلدیة االشعري

  إدارة البلدیة   بلدیة الشوبك  28/8/2013  16/1/2013  خاصة  أولى  رئیس لجنة بلدیة الشوبك 

  2013ادارة انتخابات البلدیة   بلدیة الشوبك  8/2013  6/2013  خاصة  أولى  رئیس انتخابات بلدیة الشوبك

  متابعة عمل المجلس  الشوبك  8/9/2016  2007  خاصة  أولى  رئیس مجلس خدمات الشوبك

  
  :التغیرات الوظیفیة

  ).تكلیف، انتداب، إعارة، نقل، إجازة بدون راتب، إجازة دراسیة(

  مالحظات عن طبیعة المھمة  البلد/ الموقع   تاریخ االنتھاء  تاریخ البدء   الوظیفينوع التغیر

  م للسلطةمساعد المدیر العا  سلطة إقلیم البتراء  1/9/2006  1/9/2001  انتداب

  
  :الدورات والبرامج التدریبیة والمؤتمرات والندوات وورش العمل

  مالحظات  مدة المشاركة  موضوعھا/ عنوانھا   نوعھا

  جامعة الیرموك    ساعة25  اإلدارة العلیا  دورة

  معھد اإلدارة العامة    ساعة100  اإلدارة العلیا  دورة

  األلمانیة )  (GTZبنك التنمیة بالتعاون مع     أیام      3  تعزیز اإلنتاجیة المحلیة  برنامج تدریبي

  الجامعة األردنیة    ساعة20  اإلحصاء والتوثیق  برنامج تدریبي

  الجمعیة العلمیة الملكیة     أیام5  التحلیل اإلنشائي بالحاسوب SAP2000دورة   

  مؤسسة نور الحسین  یومیان   تطویر الحیاةعمشرو  دورة تدریبیة

  جامعة مؤتة     أیام4  إعداد الموازنات  دورة تدریبیة

  مركز األفق العربي    یوما20  اوتوكاد  دورة 

  مؤسسة التدریب المھني     ساعة70  دوس و ویندوز  دورة 

   كوریا الجنوبیة–سیول     یوما15  اإلدارة المحلیة  دورة 

نظام المعلومات الجغرافیة  GIS   دورة
GIS 

  الجامعة الھاشمیة    ساعة25

  نموضوع البحث  ھو التدخی/  الجامعة األردنیة      أیام3  حل المشاكل لحیاة أفضل  عملورشة 

   الصین– غنانجن  2009     یوما21  اصالح وتطویر االقتصاد الریفي  دورة

  

  :األبحاث والدراسات وأوراق العمل

  مالحظات  المستلمة/الجھة المشرفة   تاریخ اإلعداد  الموضوع  نوع

  ورقة عمل
یئي في الوضع الب

  محافظة معان
    بلدیة معان  15/7/1997

  بحث
اثر دمج البلدیات في تقدیم 

  الخدمات للمواطنین
    معھد اإلدارة العامة  20/12/1997

     طاللنجامعة الحسین ب  6/6/2001  إدارة النفایات الصلبة  ورقة عمل

  ورقة عمل
معالجة النفایات الصلبة 

  بالطمر الصحي
1996  

ة المؤسسة العامة لحمای
  البیئة

  

    معان/  نقابة المھندسین  1999  تآكل طبقة األوزون  ورقة عمل

  1993  إدارة مكاب النفایات  بحث
وكالة جایكا الیابانیة        

)JICA(  
  

  اراضي الحجایا في الكرك والطفیلة   وزارة الداخلیة  2009  الواجھات العشائریة  دراسة

  لفرز النفایات الصلبة في معان  ة للتنمیةالوكالة الفرنسی  2011  انشاء محطة فرز   دراسة
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  اللغات األجنبیة

  محادثة  قراءة  كتابة  اللغة
  مالحظات 

  )عالمة إن وجدت(
    جید  جید  جید  اإلنجلیزیة

    جید  جید  جید  الروسیة

  
  

  :مھارات أخرى
  

  مالحظات  مدة الممارسة  درجة االتقان  المھارة

    تعشر سنوا  جید جدا  تطبیقات حاسوبیة

 ....PCs , Coppers, FAX   سنة30  جید جدا  صیانة األجھزة المكتبیة

  تحلیل إنشائي للمباني وتصمیمھا   سنوات7  جید جدا STAD III, SAP2000, PROKONاستخدام 

  
  
  
  

  مجالس اإلدارة/ المشاركة في اللجان
  )غیر حكومیة/ اللجان التي شاركت فیھا حكومیة (

  مھمة اللجنة  تاریخ المشاركة  اسم اللجنة
  إصدار تراخیص األبنیة في المناطق خارج التنظیم  2001-1990  اللجنة اللوائیة المشتركة لمحافظة معان

  .إعداد الدراسات التنظیمیة في مناطق البلدیات ومتابعتھا  2001-1990  لجنة التنظیم اللوائیة المحافظة معان

  اسة العطاءات في المحافظة وإحالتھا على المتعھدیندر  2001-1990  لجنة العطاءات الحكومیة لمحافظة معان

  دراسة طلبات خطوط السیر وتحدیدھا وذلك قبل إحداث ھیئة قطاع النقل  1998-1990  لجنة السیر الفرعیة لمحافظة معان

  إعداد الدراسات التنظیمیة داخل منطقة إقلیم البتراء  2001-1995  لجنة التنظیم في مجلس إقلیم البتراء

  إعداد الدراسات التنظیمیة داخل منطقة إقلیم البتراء  9/2006 -2001  التنظیم في سلطة إقلیم البتراءلجنة 

  ........إحداث الكلیة وتحدید مواد الدراسة وساعاتھا  والكوادر الالزمة  2006 -2004  جامعة الحسین  /مجلس كلیة ھندسة التعدین

  2012-2011  جامعة الحسین  /مجلس كلیة الھندسة 
2015-2016  

  

  

  
  : أیة إضافات أخرى ذات أھمیة

  -: عملت عضوا في اللجان الخاصة بتجھیز الموقع الدائم لجامعة الحسین بن طالل وذلك من خالل -
  دراسة العروض المقدمة لتجھیز البنیة التحتیة في الموقع الدائم.  
 ھا من قبل االستشاري المصممإعداد التصامیم الالزمة ألبنیة المرحلة األولى وتدقیقھا بعد إنجاز. 
 إعداد الشروط الخاصة بالبنیة التحتیة وتصامیم مباني كلیة اآلثار والسیاحة واإلدارة الفندقیة في منطقة البتراء. 

 .ومتابعتھا لمدة ثالثة سنوات) GIS(عملت في سلطة إقلیم البتراء على إدارة وحدة أل  - 
 . دونم70000بمساحة دة في منطقة عقیقة عملت مع لجنة اعداد مخططات معان الجدی - 

   .30/8/2017  حتى 15/3/2017عملت رئیسا للجنة بلدیة معان  -  
  . 31/12/2019 الى 1/11/2017  مدیر االشراف على مشروع القریة التراثیة التابعة لسلطة اقلیم البتراء من -
   . حتى تاریخھ1/1/2020 من  اعمل حالیا مشرفا على انشاء فندق جوھرة االنباط في وادي موسى-
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