
 اعيرؤوف علي أحمد المنّ 

 سیرة ذاتیة   

 االسم الكامل : رؤوف بن علي بن أحمد بن حمد بن أرحمة آل صالح المنّ اعي

 الخبر ات العملیة:
اء معتمد وزمیل وهو بنّ  . المملكة المتحدة فياحین القانونیین المعهد الملكي للمسّ وزمیل ، ات معتمد اح �میّ مسّ  �عمل *

المملكة  في ةالقانونیّ  ة مهندسي البناءجمعیّ زمیل  أ�ضا هوو . المملكة المتحدة  في للبناء البر�طاني القانوني معهدالفي 

في را�طة مدیري المشار�ع في ا �كون عضوً ن أل ة التي اجتازها والخبرات التي یتمتع بها الدورات التدر�بیّ أهلته و  .  المتحدة

في معهد المهندسین البر�طانیین في  اللغات ثنائي، وعضًوا  المملكة المتحدة�لمحكمین القانوني لمعهد الو المملكة المتحدة 

�اإلضافة و  . البحر�نفي دولة  الخلیجيمر�ز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون  لدى اً معتمد اً محكِّ ومُ ، المملكة المتحدة 

 . لنیل الزمالة �المعهدلتقییم المتقدمین في المنطقة  اً قیممُ  البر�طاني احین القانونیینالمعهد الملكي للمسّ  نهُ ـعیّ  ،إلى ذلك 

 صناعة في عاماً  26 من كثرة أل مهنیّ �اإلضافة إلى خبرة ، التي حصل علیها  مؤهالتال بین فهو �جمع،  عالوة على ذلك

، ومكتب استشاري ، صصة في أعمال البناء والتشیید متخمقاوالت شر�ة  إلى المشار�ع إدارة من،  والتشیید البناء

وتحلیل ، ة السوق المحلیّ  مُ فهْ : ع بها برات الواسعة التي یتمتّ خوتتضمن قائمة ال . المنطقة فيعقاري وشر�ات تطو�ر 

 ، و�التالي . اتللكمیّ  اً احومسّ  للمشروع اً مدیر :  �بیرةل في مشار�ع مِ عَ . و  ةالمحلیّ  والشروطواإللمام �القوانین ، الموارد 

 أعمال تنفیذ، أ�ًضا بمقدرته ف،  المشروع وتكلفة المالي الجانبفیما یتعلق �، االستشارات  تقد�م نمنه تمكُّ  إلى جانب فهو

 القابلة المزا�ا منتعتبر  التي،  الصناعةمجال في  تیوص سمعة اهذا الكم من المعارف والخبرات ذ�جعله و  . العمیل

 المعرفة هذهفي �عض األحیان، و  ةصعبذي �عتبر سوًقا ال،  البناءالتنافسي ألعمال  سوق ال في للعمالء�النسبة  للتمو�ل

ستكون لد�ه  �ذاو ؛  ةقد�ّ ـة والعة منها والقانونیّ الفنیّ ،  تقر�باً ق إلى معظم تحد�ات المشروع تطرّ  هأن ، أ�ضاً  تعني والخبرة

 نسبة مما یترتب علیه انخفاض ،الخبرة في طرح األسئلة ، �ذلك ولد�ه  طرح من األسئلة .�ل ما �ُ على مناسبة ردود 

 . �شكل ملحوظ مخاطر ةأل� العمیل ضتعرّ 

 : الدراسیة  المؤهالت
      الوال�ات  فلور�دا، ، میامي میامي في جامعة - المعمار�ة الهندسة - العلوم �كالور�وس  1985-1989 -1

 . المتحدة األمر�كیة

        الوال�ات  ، فلور�دا ، میامي میامي في جامعة - المدنیة الهندسة - العلوم �كالور�وس  1985-1989 -2

 . المتحدة األمر�كیة

 .المملكة المتحدة�،   جامعة ر�دینغ العقارات، إدارة ةكلیّ  - اتالكمی مسح  - ة إدارة العقاراتكلیّ  دبلوم 1996-1998 -3
1 

 



 .المتحدة المملكة في القانونیین للمساحین الملكي المعهد  - ات قانونياح �میّ مسّ  -4

 .المتحدة المملكة� البناء، مهندسيل القانوني معهدال - اء قانونيبنّ  -5

ات اح �میّ ، ومسّ  في دولة البحر�ن األشغال وزارةب ) المهنیة الممارسة تنظیم لجنة(  ، ) أ ( ات من الفئةاح �میّ مسّ  -6

 .قطرمن وزارة التخطیط العمراني في دولة )  أ (من الفئة 

   :ةالمهنیّ  الزمالة
) – القانونیین احینللمسّ  الملكي المعهد زمیل  -1 FRICS المتحدة المملكة القانونیین، احینللمسّ  ةالملكیّ  سةالمؤسّ  (

) للبناء القانوني معهدال زمیل -2 FCIOB .المتحدة المملكة ،القانوني لبناءا معهد  - (

) البناء للمهندسي ةالقانونیّ  ةجمعیّ ال زمیل -3 FCABE . المتحدة المملكة البناء، مهندسيل ةالقانونیّ  ةجمعیّ ال - (

) معهد المحكمین القانونیین عضو -4 ACIArb . المتحدة المملكة للمحكمین، القانوني معهدال - (

) المشار�ع مدراء ةجمعیّ  عضو -5 MAPM . المتحدة المملكة ، المشار�ع مدراء ةجمعیّ  - (

 . البحر�ن الخلیجي، التعاون  مجلس لدول التجاري  التحكیم مر�ز - معتمد ممحكِّ  -6

 . المتحدة المملكة ،ینالبر�طانی المهندسین معهد - اللغات ثنائيّ عضو  -7

على األلقاب القانونیة للحصول لتقییم المتقدمین  ، في المنطقة اً قیماحین القانونیین مُ المعهد الملكي للمسّ  نهُ ـعیَّ  -8

 . المعتمدة

 :الكمبیوتر دورات

 ي، الوال�ات المتحدة األمر�كیة. ام تي إ كلیة ، أوتولیسب -ج  األ�عاد الثالثیة -ب  التخصیص -أ :أوتو�اد -1

                وورد، ما�كروسوفت -ج  و�ندوز ما�كروسوفت -ب القرص  على التشغیل نظام -أ: أوفیس ما�كروسوفت -2

 ، البحر�نیو�یسكومب ما�كروسوفت أكسیس -و  إكسل ما�كروسوفت -ه  ما�كروسوفت �اور بو�نت -د

 :والمحاضرات والندوات ةوالمهنیّ  ةنیّ ـالف المؤتمرات

 لدول التجاري  التحكیم مر�ز بر�طانیا، ،للمحكمین  القانوني المعهد - 1996 أبر�ل الدولي، إلى التحكیم تهیأة دورة -1

 . البحر�ن الخلیجي، التعاون  مجلس

 . البحر�ن ، الخلیجي التعاون  مجلس لدول التجاري  التحكیم مر�ز - 1998 نوفمبر ، العقود صیاغةدورة  -2

 مجلس لدول التجاري  التحكیم مر�ز -1998 نوفمبر.  الدولیین لمحكمینحول التدر�ب الدولي والمؤهالت ل ندوة -3

 . البحر�ن الخلیجي، التعاون 

في مملكة  را�طة مهندسي البحر�ن - 1999 أكتو�ر المتقدمة (المستوى الثاني) ةالقیمیّ  الهندسةحول  دراسیة حلقة -4

الجمعیة األمر�كیة لمهندسي  من والمعتمدة بها المعترف ، السعود�ة العر�یة المملكة فيإدارة المشار�ع  معهدو ، البحر�ن 

 ة سیف الدولیة. ة وجمعیّ القیم
2 

 



 . را�طة مهندسي البحر�ن في مملكة البحر�ن - 1999 نوفمبر ، الهندسي قطاعلل المهني لتأمینا -5

 التجاري  التحكیم ومر�ز ، ةالبحر�نیّ  المهندسین ةجمعیّ  - 1998 نوفمبر،  للتحكیم الهندسي لاألوّ  الدولي المؤتمر -6

 . البحر�ن ،بدول مجلس التعاون الخلیجي

 ةالسعود�ّ  ةالعر�یّ  المملكة جدة، ، ةالسعود�ّ  ةالهندسیّ  اللجنة - 2001 فبرایر  ، 9000ندوة حول األیزو  -7

 المتحدة العر�یة اإلمارات ، دبي ، بروجاكس – 2001 نوفمبر ، ةاالستشار�ّ  لخدماتاتسو�ق  -8

 ز لبنان ، بیروت بروجاكس، - 2002 أغسطس ، ةالتنفیذ�ّ  اإلدارةفي  القیادة -9

 عـمل :ال
 زالبحر�ن - العسكر�ة األشغال ةمدیر�ّ  ،قوة دفاع البحر�ن  العمل في 2000 مارس - 1989 مایومن  *

  :  المناصب التي تقلدها

 . مشار�ع مدیر:  1999 أبر�ل إلى 1989 مایومن  -         

 . إنشائیة عقودل أوّ  مدیر:  2000 مارس إلى 1999 أبر�لمن  -         

 ةالسعود�ّ  ةالعر�یّ  المملكة ، امالدمّ  ، مقاوالت شر�ةالعمل في :  2003 فبرایر - 2000 أبر�لمن  *

 : المناصب التي تقلدها

 . في الشر�ة شر�ك وعضو منتدب -          

 : 2005 مایو - 2003 مارسمن  *

 ةالسعود�ّ  ةالعر�یّ  المملكة الخبر، ،العقاري  التطو�ر -          

 ةالسعود�ّ  ةالعر�یّ  المملكة الخبر، المشار�ع، إدارة -          

 :  المناصب التي تقلدها

 . في الشر�ة شر�ك وعضو منتدب -          

 البحر�ن و قطر، ات قانونیون احو �میّ مسّ   –اعي مكتب رؤوف المنّ  : اآلن حتى - 2005 سبتمبر* من 

 .ات قانوني واستشاري قانوني ألعمال البناء اح �میّ مسّ و 

 . لاألوّ المسؤول المالك و :  ى الوظیفيسمّ المُ 
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