
 

                           

 أالً : انثٍاَاخ انشخصٍح 

 يحًذ شائر ػهً انثٍاذً . االضى: 

 انهقة انؼهًً : يذرش يطاػذ . 

 انؼُٕاٌ انٕظٍفً : يذرش جايؼً . 

 تغذاد . 1191انًٕانٍذ:   

 ػُٕاٌ انطكٍ: تغذاد / حً انقاْرج .  

 / شؼثح انرذرٌطٍٍٍ.ًطرُصرٌح / قطى انًٕارد انثشرٌح يكاٌ انؼًم : رئاضح انجايؼح ان 

 / انجايؼح انًطرُصرٌح. كهٍح االدارج ٔاالقرصاد/  انًحاضثحقطى يحاضر فً  

  .07704307770رقى انٓاذف :  

 . Mohammed_Albayati16@yahoo.comانثرٌذ االنكررًَٔ :  

  انًؤْالخ انؼهًٍحشاٍَاً : 

/ انجايؼح انرقٍُح انٕضطى / فً ذقٍُاخ إدارج انجٕدج انشايهح  انًاجطرٍرحاصم ػهى شٓادج  

 . 2019انكهٍح انرقٍُح اإلدارٌح / تغذاد ػاو 

 / انجايؼح انرقٍُح انٕضطى/ حاصم ػهى شٓادج تكانٕرٌٕش فً ذقٍُاخ إدارج انجٕدج انشايهح  

 . 2010ػاو انكهٍح انرقٍُح اإلدارٌح / تغذاد 

 فً انًجالخ انؼهًٍح شانصا : انثحٕز انًُشٕرج 

ذاشٍريرطهثاخ إدارج انجٕدج انشايهح فً انرٕجّ االضرراذٍجً : دراضح اضرطالػٍح تحس   

 . يجهح يركس انًطرُصرٌح نهذراضاخ انؼرتٍح ٔانذٔنٍحيطرم يٍ رضانح انًاجطرٍر ــ 

دراضح اضرطالػٍح فً انشركح انؼايح  -ذأشٍر انًرَٔح االضرراذٍجٍح فً االداء انرطٌٕقً  

 . نًطرُصرٌحايجهح كهٍح االدارج ٔاالقرصاد ــ /  دنصُاػاخ انُطٍج ٔانجهٕ

ذأشٍر اضرراذٍجٍاخ ادارج انًْٕثح فً ذحقٍق االداء انًرًٍس ))دراضح اضرطالػٍح فً رئاضح  

انًؤذًر انؼهًً انرخصصً انراتغ/ انجايؼح انرقٍُح انٕضطى /   ))انجايؼح انًطرُصرٌح

 . انكهٍح انرقٍُح االدارٌح / تغذاد

ٔٔاقغ َظاو  (ISO 31000:2018) تٍٍ تُٕد انًٕاصفح انقٍاضٍح انذٔنٍحذشخٍص انفجٕج  

 . يجهح كهٍح انرراز انجايؼح/  ادارج انًخاطر فً انًركس انٕطًُ نألضرشاراخ انُٓذضٍح

انٓذف ٔذأشٍرِ فً ادارج االزياخ "دراضح ذحهٍهٍح  –انطهٕك انقٍادي ٔفق َظرٌح انًطار  

انؼًهً انذٔنً انصانس انًقاو فً جايؼح انطهًٍاٍَح / انًؤذًر /  "فً دٌٕاٌ يحافظح تغذاد

 . كهٍح االدارج ٔاالقرصاد تانرؼأٌ يغ جًؼٍح إدارج االػًال انؼهًٍح انؼراقٍح
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  انخثراخ انًٍُٓحراتؼاً: 
نغاٌح ضُح  2007نهًذج يٍ ضُح   (Plc) ػًهد فً يشرٔع ياء انصذر فً غرفح انطٍطرج 

 تصفح ػقذ يؤقد . 2012

 ٔيطرًر نغاٌح االٌ . 22/1/2012فً انجايؼح انًطرُصرٌح ترارٌخ ذى ذؼًٍُ  

  انًٓاراخ ٔانخثراخخايطاً : 
  انحاضٕب . كفاءجحاصم ػهى شٓادج 

  حاصم ػهى شٓادجIC3 . 

  حاصم ػهى شٓادج ذٕفمITB . 

  االَكهٍسي .انهغح حاصم ػهى شٓادج كفاءج 
 انًٕاد انرً درضرٓا فً قطى انًحاضثح / كهٍح االدارج ٔاالقرصاد :  ضادضاً 

 . 2019/2011يادج يثادئ االدارج نهًرحهح االٔنى )انصثاحً +انًطائً ( نهؼاو 

 )قٍذ انذراضح(. 2020/ 2011يادج انرطٌٕق نهًرحهح انصاٍَح )انصثاحً( نهؼاو  

 

 انذٔراخ انرً حاضرذٓا :  ضاتؼاً 
فً انًقايح   27/12/2019ٔنغاٌح  23/12/2019اصٕل انًخاطثاخ انرضًٍح نهفررج يٍ  

 يركس انرؼهٍى انًطرًر / انجايؼح انًطرُصرٌح.

ٔنغاٌح  9/12/2011اضرراذٍجٍاخ اذخار انقرار ٔحم انًشكالخ االدارٌح نهًذج يٍ  

 انًقايح فً يركس انرؼهٍى انًطرًر / انجايؼح انًطرُصرٌح.  12/12/2011

 شايُاً: كرة انشكر ٔانرقذٌر :
 ( يٍ يؼانً ٔزٌر انرؼهٍى انؼانً ٔانثحس انؼهًً .1) 

 ( يٍ انطٍذ رئٍص انجايؼح انًطرُصرٌح.12) 

 ( يٍ انطٍذ يطاػذ رئٍص انجايؼح نهشؤٌٔ االدارٌح .1) 

 ( يٍ انطٍذ يطاػذ رئٍص انجايؼح نهشؤٌٔ انؼهًٍح .1) 
 

 ذاضؼاً: انهجاٌ انًشارك فٍٓا 

 (.5102لجنة اضافة خدمة العقد عام )عضو في  
 ( مرات.3عضو ورئيس لجنة في لجان تحقيقية ) 
 ( .0عضو في لجان تدقيقية ) 
 


