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 وزارة الظاقت والصهاعت

 دولت قظر
 

 :البياهاث الشخصيت  –1
 صبهح عوٌ عير اهيٌبعٌ: االشى -

 كظرً: اهسٌشٍج -

 1957: خبرٍخ اهيٍالد -

 اهدوحج: ينبً اهيٍالد -

 :المؤهالث العلميت  –2
 .ى1982يً سبيعج كظر، شٌج ( عووى تحبر –سٍوهوسٍب )تنبهورٍوس عووى  -
 :الجاريخ الوعيفي  –3
 .1982ٌوفيتر  6تدأ اهعيل توعٍفج سٍوهوسٌ فٌ اهيرنز اهفٌٌ هوخٌيٍج اهصٌبعٍج، تخبرٍخ   –1
 .1994يبٍو  2يشبعد يدٍر ادارث اهخٌيٍج اهصٌبعٍج هضؤوً اهدراشبح واهخخظٍظ اهصٌبعٌ، تخبرٍخ   –2
 .1998يبٍو  17ى، تخبرٍخ  1998 هشٌج( 1)يدٍر ادارث اهخٌيٍج اهصٌبعٍج، تبهلرار اهوزارً ركى   -3
 :عطويت مجالس االدارة  –4



عطو يسوس ادارث تٌم كظر هوخٌيٍج اهصٌبعٍج، تٌبء عوي كرار يعبهٌ وزٍر اهيبهٍج واالكخصبد واهخسبرث،  -
 .1996اهصبدر فٌ ٍوهٍو 

 .عطو يسوس ادارث يٌعيج اهخوٍز هالشخضبراح اهصٌبعٍج -
 .واهصوة اهيحدودث عطو يسوس ادارث ضرنج كظر هوحدٍد -
 :عطويت لجان  –5
 .عطو فٌ اهعدٍد يً هسبً اهخعبوً اهيضخرنج تًٍ دوهج كظر واهدول االخرى اهضلٍلج -
 .عطو فٌ اهعدٍد يً اهوسبً اهوظٌٍج اهخبصج تبهخٌشٍق فٌ اهيسبل اهصٌبعٌ -
 :المؤجمراث  –6
ٌوفيتر  4  –1اهنوٍح، )اهيؤخير االول هويواد اهخبى االوهٍج، واشخخدايبخهب اهصٌبعٍج فٌ يٌظلج اهخوٍز  -

1986.) 

حطور اهيؤخير اهذبٌٌ هرسبل االعيبل اهخوٍسًٍٍ وٌعرائهى االيرٍنًٍٍ، اهذً علد فٌ اهتحرًٍ، فٌ  -
 .1996يبرس  13وحخي  10اهفخرث يً 

 :الدوراث  –7
 .1983يبرس  23فتراٍر وحخي  27دورث خدرٍتٍج فٌ ترٍظبٌٍب فٌ اهيعبيل اهسٍوهوسٍج، هوفخرث يً  -
 .1983انخوتر  31شتخيتر وحخي  7دورث ظرق اهتحد اهسٍونٍيٍبئٍج فٌ خضٍنوشووفبنٍب، هوفخرث يً  -
رنج اهيصرٍج دورث خدرٍتٍج إلعداد دراشبح اهسدوى اهفٌٍج هويضروعبح اهصٌبعٍج، اهخٌ ٌعيخهب اهص -

 .1992يبٍو  15وحخي  1فٌ اهلبهرث، فٌ اهفخرث يً ( إٍسٍخبهم)اإلٍظبهٍج هوهٌدشج واإلٌضبءاح 
اهدورث اهخدرٍتٍج حول ادارث االٌخبر اهصٌبعٌ، اهخٌ ٌعيخهب يٌعيج اهخوٍز هالشخضبراح اهصٌبعٍج  -

 .1992دٍشيتر  2ٌوفيتر، وحخي  29تبهدوحج، يً 
 :الهدواث  –8
يً اهٌدواح ذاح اهظبتع اهصٌبعٌ، وخبصج فٌ يسبالح االشخذيبر اهصٌبعٌ، وخوم اهخٌ  حطور عدٍد -

 .خعرض خسبرة اهدول اهيخلديج صٌبعٍب
 :معارض  –9
 .اهحطور واهيضبرنج فٌ اهعدٍد يً اهيعبرض اهصٌبعٍج اهيحوٍج واالكوٍيٍج واهدوهٍج -

 :زياراث رشميت  –10
 .هودول اهخوٍسٍج واهعرتٍج واالسٌتٍج اهيضبرنج طيً اهوفود اهرشيٍج اهزائرث -
 يخزور: اهحبهج االسخيبعٍج -


