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   1984الفرع العلمي ؛ / مدرسة البقعة الثانویة للبنین :  الثانویة العامة -

  

 . 1988؛ آب   100/  73جامعة الیرموك ،  –تاریخ :  البكالوریوس -

  : التاریخ الوظیفي

 . 2016دارة المزادات لدى مركز الشیھانة للتدریب في مدینة دبي مدرب لدورة فن إ -

 الخیارمدرب لدورة االتجاھات الحدیثة في ادارة المخازن والمستودعات ، مركز  -

 .  2017عمان   والتدریب لإلستشارات األمثل

محاضر لتخصص دبلوم ادارة المستودعات في كلیة االمیر الحسین بن عبد هللا الثاني  -

وقد حقق طالب ھذا التخصص مراكز   )وحتى اآلن  2011 – 2/كانون ( العسكریة منذ الفنیة 

 . متقدمة في االمتحان الشامل لكلیات المجتمع للسنوات األخیرة 

طرق إعداد ( من حیث التأسیسیة والمستودعات لدورات ضباط التزوید مدرب  -

واختیارھا  تحدید مصادرالشراء ارة سلسلة التزوید ،، إدالفنیة المواصفات  الطلبیات وصیاغة

والمفاضلة بینھا ، إعداد كشوفات المفاضلة وصیاغة عقود الشراء ومتابعة توریدھا ، إدارة 

المخزون ومراقبة مستویاتھ ، نظام التزوید االمریكي والبریطاني ، متابعة شحن المواد وحتى 

حسین بن عبد هللا الثاني الفنیة التي تعقد في كلیة االمیر ال) وصولھا الى المستودعات المختصة 

 . ) 2017 -2011 (العسكریة 
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مدرب لدورات إدارة المشتریات ، الشحن والتأمین التي تعقد في كلیة االمیر الحسین بن  -

 ).  2017 -2011( عبد هللا الثاني الفنیة العسكریة 

/ ن في جمعیة المتقاعدین العسكرییوإجراءات الشراء دارة المخزون إ لدوراتمدرب  -

 .لواء الجامعة األردنیة

التي تعقد في كلیة للضباط ركان الفنیین مدرب لدورات االدامة المتقدمة ودورات األ -

 .2017 )وحتى  2011(االمیر الحسین بن عبد هللا الثاني الفنیة العسكریة 

 ) . 2004 – 2003(رئیس شعبة التزوید في قیادة القوة البحریة الملكیة  -

وخالل  ) 2010  - 2004/  2003  - 1996( یة المشتریات الدفاعیة في مدیر تزویدضابط 

  -:ھذه الفترة تنقلت للعمل في المناصب التالیة 

المشاركة في لجان المشتریات المحلیة والخارجیة من حیث إعداد وصیاغة  -1

 .) 2010 – 1996 (المواصفات الفنیة للمواد المنوي شراؤھا 

 واتفاقیات الشحن  شروط تنفیذ متابعة الواجب ھذا یتطلب وشحن  1/ركن  -2

لقوات المسلحة بقرارات االحالة ومتابعة شحن المواد اشحن متابعة تبلیغ وكالء 

المشتراة وحتى وصولھا الى مستودعات القوات المسلحة إضافة المتابعة مشحونات 

 القوات المسلحة الى القوات المشاركة ضمن قوات حفظ السالم الدولیة في ارض المھمة

من حیث اصدار شھادات المواد الخطرة ومتابعة احالة عطاءات الشحن ومتابعة 

مشحونات القوات المسلحة االردنیة الجویة مع الملكیة االردنیة وشركات الطیران 

 .)  2010 – 2007 ( االخرى

في شعبة  روسيال تزویدالومریكیة األتفاقیات االعقود وللتزوید   1/ ركن     -3

 – 2005( لآللیات العاملة في القوات المسلحة االردنیة  يالشرقالقروض والتزوید 

2007 (. 

تزوید الشعب المختلفة بكافة المعلومات  من خاللاحصاء ومعلومات ،  1/ركن  -4

الالزمة حول الموردین والمعدات قبل صیاغة المواصفات و اعداد قرارات اإلحالة مما 

 .)  2005 – 2004( یساعد في اختیار مصدر الشراء المناسب 

في قیادة القوة البحریة الملكیة ، وھذا الواجب باالنابة رئیس شعبة تزوید  -5

یقتضي العمل بالتنسیق مع كافة مدیریات القیادة العامة لتوفیر احتیاجات القوة البحریة 

المختلفة من قطع الغیار والمعدات الالزمة إلدامة عمل القوة البحریة الملكیة لحمایة 

 . ) 2004 – 2003( الحدود البحریة للمملكة 

، وھذا الواجب  1سیرالیون / ید في قیادة كتیبة حفظ السالم االردنیة ضابط تزو -6

یتطلب التنسیق مع القیادة العامة للقوات المسلحة األردنیة و قیادة األمم المتحدة لتأمین 

احتیاجات الكتیبة إلدامة عملھا في حفظ األمن والسالم وتنفیذ واجباتھا مع قوات كافة 

لك في كتاب الشكر ملة في جمھوریة سیرالیون ، ویظھر ذعااألمم المتحدة التي كانت 

 .)  2000(  ة االمم المتحدة المرفق الموجھ من قیاد

 الواجب ھذاتأمین في شعبة الشحن والتأمین ، و یتطلب )  1/و  2/ركن (  -7

متابعة تنفیذ شروط اتفاقیة التأمین المعقودة مع شركة التأمین من حیث التبلیغ بحوادث 

والتأمین على مشحونات القوات عسكریة والمدنیة وكلفة اصالح اآللیات اآللیات ال



ومتابعة نتیجة حوادث اآللیات  ومعالجة المصابین المدنیین والعسكریینالمسلحة 

المطالبات المالیة للقوات المسلحة المرفوعة على شركة التأمین نتیجة حوادث اآللیات 

 1999 – 1998( ى اغالق المطالبات وحت أو أخطاء شحن مشتریات القوات المسلحة 

،2001 - 2002  (. 

نزوید في شعبة االتصاالت واألنظمة االلكترونیة حیث كان الواجب  2/ ركن  -8

فیھا یقتضي التزوید على األجھزة والمعدات و قطع الغیار الالزمة لھا وذلك إدامة عمل 

ة وھیئة االتصاالت مدیریة القیادة والسیطرة واإلتصاالت ومدیریة الحرب اإللكترونی

الخاصة وذلك من خالل إعداد وادارة عقود الشراء لتلك المواد بمشاركة مھندسین من 

 ) 1998 – 1996( تلك الوحدات 

في  –العاملة في القوات المسلحة االردنیة  -ید لقطع غیار اآللیات األوروبیة وضابط تز -

 . )   1994( ، قیادة مستودعات سالح الصیانة الملكي 

 ). 1994و  1993الفائزالمبكر ( شاركة في التمارین المشتركة مع القوات الصدیقة الم -

، وكان ھذا الواجب یتطلب التنسیق  ضابط مستودعات في قیادة مشغل القوات الخاصة الملكیة

لتتمكن  المختلفةقطع الغیار الالزمة إلدامة عمل آلیات القوات الخاصة كافة والعمل على توفیر 

 . ) 1996 - 1990( جباتھا من تنفیذ وا

  :  الدورات التدریبیة

 .دورة ضباط المستودعات  -

 .دورة اللغة اإلنجلیزیة   -

 .دورة اللغة الفرنسیة   -

 . دورة األركان الصغرى ، فرنسا -

 .دورة التزوید الفني التأسیسیة للضباط   -

 .  دورة الحاسوب التأسیسیة -

 .ة للتأمین  دورة مبادئ التأمین ، الشركة األردنیة الفرنسی -

 .دورة حفظ السالم العالمي ، األمم المتحدة    -

بالتعاون مع  هللا الثاني للتصمیم والتطویر دورة تكنولوجیا الدفاع ، مركز الملك عبد -

 . كرانفیلد البریطانیة جامعة

 .  دورة الرزم والشحن العسكري ، األمم المتحدة -

اط الشراء وتنمیة مھاراتھم فیما القوات المسلحة األردنیة على تدریب ضبرصاً من حو -

یتعلق بتحدید مصادر التزوید فقد تم ایفادي وفي اوقات مختلفة لزیارة مصانع عدة 

  ) . المملكة المتحدة ، سویسرا و إیطالیا ( شركات في كل من 

على الترتیب الذي أدرسھ حصل إثنان من طالب تخصص دبلوم إدارة المستودعات  -

المملكة في اإلمتحان الشامل لكلیات المجتمع التابعة لجامعة األول والثاني على مستوى 

 .البلقاء التطبیقیة 

  

  

  



  

  : األوسمة

 2000شارة المشاركة بقوات السالم الدولیة في جمھوریة سیرالیون عام  -

 .وسام الخدمة الطویلة المخلصة  -

 .شارة الكفاءة الفنیة واإلداریة  -

 .وسام األمم المتحدة ، سیرالیون  -

  .  ممتاز:   الحاسوبمھارات 





  



  



 




