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االســـــــم :عبد الكــريم جعفـــر التصـلـق  ،من مواليد مدينة نابلس عام  ، 0911أنهى الدراسة
الثانوية العامة من إحدى مدارسهها الصهيحية الثانوية ع عام ، 0979والتحق بكلية الهندسة /
جامعة القاهرة عام  ،0979وتخرج منها عام  0961كمهندس مدني  /قسهههم ااناهههاواو  ،وهو
عضههههههو في كل من نقابة المهندسههههههين ا ردنيين .وجمعية المحكمين أ ردنيين وغرفة التجاره
الهدوليهه-أ ردن ويعمهل منهذ الفتره مها بين  8101/8 /0وحتى تهاريخهه في مجاا التحكيم وف
النزاعاو.
مختصر الخبراو السابقه في التحكيم وف النزاعاو :
اوال  :عضووووو كمحكم في هيئة التحكيم في القضووووويح التحكيميح ن رية عووووولكة عم ل مق وال
االنشو ييح وعلكة نييح ل ميتجع السي حيح /نشلوع نيتجع درية السي حي والمحكم /رييس الهيئح
االست ذ فلاس غزال والمحكم /المهيدس عمل المصلي ورقيمح اجم ليح ل مط لب في ن ض ع
اليزاع ر غت ح الي عشلة ناليية وثالثم ية الف ديي ر .
ث ني  :رييس هيئة التحكيم في القضويح التحكيميح ن رية عولكة دري لالنشو اا وعلكة ال نيي م
البتلاا /نشولوع رلج فيلتكس ونب ني سوكييح في نيطقة العبدلي وعض ية المحكم االست ذ نحمد
جبل وعضوو ية المحكم /المهيدس ي سووف البحلي رقيمح اجم ليح ل مط لب في ن ضوو ع اليزاع
ر غت ح الي اثالثة نالييي ستم ية الف ديي ر .
ث لث  :المش و ركح في في دراسووة نط لب وتس و ية وفض نزاع ت لمجم عح نة القض و ي رقيمح
اجم ليح ح الي ن ي ديي ر.
مختصر الخبراو السابقه في العمل الهندسي :
أوالً :الفتلة ن رية  6002/1/1ولغ ية  31ك ن الث ني  6012عمل نديلا ً ع ن ً لشووولكة الطلاز
ل مق وال اإلنش يية .احدى الاركاو التابعة لاركة تعمير ا ردنية القابضة

خالل هذه الفتلة ق م المهيدس عبد الكليم التص ق ر عداد الهيكل التيظيمي واالداري لشلكة الطلاز
ل مق وال االنش يية وس هم نس همة نب علة في اختي ر وتعية الك ادر الفيية واالدارية والم لية ،
كم ق م رتحديد المه م والمسؤولي المي طة رلؤس ا االقس م والدوايل المخت فة رم يتي سب نع
الشلكة واحتي ج ته لمم رسة اعم له كشلكة نق وال  ،هذا وقد ق م المهيدس عبد الكليم التص ق
رإنج ز جميع المه م الم ك ة اليح في ادارة أعم ل الشلكة حيث تضميت هذه المه م التسعيلوالتخطيط
والتيفيذ والسيطلة ع ى أعم ل اإلنش ا ع ن ة التخطيط الم لي والفيي وادارة الم ارد رم فيه
نشتلي الم اد وعق د نق ولي الب طة والعم لة المب علة ألي نة المش ريع الم ص فة الحق هذا
ر إلض فة الى اضطالعح رمهم نلاقبة المط لب المقدنة نة نق ولي الب طة ونت رعة المط لب
إلعتم د اإلستش ري وحل اليزاع الي عئة نع أي نة المق ولية الفلعيية رهدف انص فهم ودفع
وتيلة العمل.
ق م المهيدس عبد الكليم التص ق ر لتع نل نع المش ريع الت لية خالل فتلة عم ح في الشلكة وذلك
رإنج ز األعم ل وفق اإلتف قي المبلنح ن رية علكة الطلاز ل مق وال االنش يية ورية الشلك
الت رعح لشلكة تعميل الق رضة  ،ر الض فة الى عم ح كمستش ر لمج س االدارة في قض ي نخت فة
تتع ق ر لشلكة االم ونش ريعه .
ن در .

نشلوع اسك ض حية األندلسية التي تقع ع ى طليق عم
نشلوع اسك نيتجع البحل األحمل في نديية العقبة.
نشلوع اسك أهل العزم في الجيزة قلب نط ر الم كة ع ي ا رعم
نشلوع اسك العبدلية في نديية الزرق ا.
ث ني ً :خالل الفتلة ن رية ع م  6002 – 1991عمل لدى الاهههههركة المتحدة للتخايه والهندسهههههة
APECع وهي وعلكة رايدة في نج ل إدارة اإلنش اا والخدن االستش رية والهيدسية
نة أهم المش ريع التي ع رك فيه في تقديم خدن

إدارة اإلنش ا:

رقيمة إجم لية  16.1ن ي دوالر.
نشلوع استلا رالزا
رقيمة إجم لية  61ن ي دوالر.
نشلوع فيدق ن فيبك  /البحل الميت
نشلوع نصيع الحي ة ل صي ع الدوايية رقيمة إجم لية  7ن ي دوالر.
نشلوع نخ ز السيف ي  /الدوار الس رع رقيمة إجم لية  16ن ي دوالر.
رقيمة إجم لية  16ن ي دوالر.
ن دي الدي نز /عم
رقيمة إجم لية  10ن ي دوالر.
نشلوع ريك اليمة الدولي
ونة أهم المشووو ريع التي عووو رك في تيفيذه كمديلا ً ل(نشووو ا  )Construction Managerه
نشوووولوع نسووووجد المغف ر لح رإذ ال ح الم ك حسووووية رة طالل طيب ال ح ثلاه رقيمة إجم لية ر غت
ح الي  60ن ي دوالرحيث يعتبل هذا المشووووولوع نة المع لم الحضووووو رية والسوووووي حية في نديية
عم .
ث لث ً :خالل الفتلة ن رية  1991 – 1992عمل كمديلا ً لمؤسووسووة اإلنشوو اا السووكيية المعزولة ،
عم – األرد  ،وقد س هم خالل عم ح كمديلا ً لهذه المؤسسة في عدة نش ريع استثم رية عق رية
وصي عية نيه :
نشلوع نصيع البالستيك الزراعي في نديية سح ب ورقيمة إجم لية ح الي  10ن ي
دوالر.

نشوووووولوع نجمع سووووووكيي نك نة  11فيال تم ري ؤه ريظ م ،) ISOHOUSING
المب ني السكيية المعزولة ورقيمة إجم لية ح الي  1ن ي دوالر.
وخالل إدارتح لهذه المؤسوسوة ك لح دور ف عل في تط يل نظ م المب ني المعزولة حلاري ً SYS
 )ISOHOUSINGالذي تبيتح الشلكة كتكي ل جي أورورية ع ى نمط نظ م ISORAST SYS
األلمو ني وذلوك لياليم نمط البيو ا المعمو ري التق يودي في المم كوة األردنية اله عوووووومية نة ن حية ،
ولضم استخدنح ر لطليقة المث ى ليس هم في ت فيل الط قة كع زل حلاري نة ن حية أخلى.
رارع ً:خالل الفتلة ن رية  1992 – 1996عمل في نج ل االسوووووتثم را الخ صوووووة والمق وال ،
حيث ك عليك ً نؤسس ً ونديلا ً ل مش ريع في شركة دار البناو ،عم – األرد .
نة أهم المشوووووو ريع التي قو م رتيفيوذهو والتي ر غوت القيموة اإلجم لية له ح الي  ) 2ن ي
أردني
نجمع صي عيي في ن رك .
نجمع تج ري .) Astra Plaza
نجم عة نة الف ل الخ صة.

ديي ر

خ نس و ً :ارتدأ حي تح العم ية في الفتلة ن رية  1991 – 1972في المم كة العلرية السووع دية وعمل
في كل نة نديية نكة المكلنة  ،المديية المي رة ،اللي ض.
ونة أهم المش ريع التي ع رك رتيفيذه :
نشووووولوع المج ري الفلعية والت صووووويال الميزلية & Mecca Minor Sewer
 ) House Connectionsلمودييوة نكوة المكلنة لدى الشوووووولكة السووووووع دية ل رح
والتيميووة  ، ) REDECوقوود توودرج في وهيفتووح نة نهيوودس ن قع تيفيووذي إلى نووديل
ن قع تيفيوذي ونة ثم إلى نوديل تيفيوذي لمجم عوة ن اقع  ،وقود ر غوت قيمة المشوووووولوع
ح الي  ) 110ن ي دوالر أنليكي.
نديلا ً لمشوولوع األس و اق الملكزية في المديية المي رة لدى الشوولكة العلرية ل مق وال
والم ارد  ، ) ARCONوقوود ر غووت قيمووة هووذا المشوووووولوع ح الي  11ن ي ري و ل
سع دي.
تم انتودارح نة الفتله ن رية  1979وحتى  1990نة قبل الشوووووولكح العلريح ل مق وال
الداره اعم ل وتيفيذ نجم عح نة الف ل والقص ر الت رعح لمؤسة الصليف في اللي ض.

