
          

                                                                                                  
 

 _________________________________________________ةـــــات الشخصيـــالمعلوم

 

 ________________________________________________يـــــــــــدف المهنــــــــاله
 

الدراسات واألبحاث مجال  المكتسبة في  وخبرتي مهاراتي ن تطبيقتمكنني م ،مؤسسة دوليةالعمل لدى 

 وخدمة المجتمع

 

 ____                      ________________________________________الشهادات
 األردنية الجامعة   - اقتصاد واحصاء التخصص:            -بكالوريوس 

 بياقتصادية / مركز د مسوحأول  اخصائيوظيفة الحالية: ال
 ولغاية االن 3/7/208من تاريخ  دبي 2007-لإلحصاء

  –رئيس قسم الخدمات والتجارة الداخلية والمالية  -آخر وظيفة في األردن
 2008ولغاية  2000من تاريخ 

 2008الى  2006نائب مدير إدارة اإلحصاءات االقتصادية   من تاريخ 
 

 ____________الخبرات___________________________________________

 الخبرات     

 2008 -86األردن /دائرة اإلحصاءات العامة  /باحث إحصائي ومحلل اقتصادي -1

 طبيعة العمل: باحث وجامع ومبوب ومدقق ومحلل وناشر بيانات إحصائية واقتصادية   
 وسكانية وزراعية من خالل الدراسات والمسوح االقتصادية التي تقوم بها دائرة       

 مثال ذلك:  -إلحصاءات العامة ا       

   2008 -1989من خبرة طويلة في مسح الخدمات         
  المشاركة في التعدادات والمسوح التالية:         

   مسح التجارة الداخلية   .1
 مسح الصناعة .  .2
    مسح اإلنشاءات.  .3
                   مسح االستخدام.     .4
    التعداد العام للثروة الحيوانية   .5

 00971503682027   -      تلفون:
     

                             haawad@dsc.gov.ae اإللكتروني:لبريد ا

 haniawd@hotmail.com   

 السم : هاني عبدهللا عوض عبدهللاا
 1961 عمان  الميالد: ومكان اريخت

 اردنية                 الجنسية:
 دبي -االمارت                  اإلقامة:
 االسالم                 الديانة:  



          
 التعداد العام للسكان والمساكن  .6
       .   يالتعداد العام للزراع .7
 شركات التأمين والبنوك .8
 التعداد العام للمنشآت االقتصادية .9

 مختلف الدراسات التي تقوم بها االحصاءات العمة  .10
 
 86 – 84مديرية الدفاع المدني/ رواتب وادخار وقروض  –محاسب   -2
 -2010 -- 2008اجراء دراسات ميدانية من     -3

 -دبي –دراسة مبزات التسوق  للمنشآت التجارية  .1
2008 

-دبي –دراسة ميزات التسوق للموالت التجارية  .2
2008 

لصالح  –دبي  –دراسة مسح التوظف واالجور  .3
  -2009ابو ظبي –وزارة االقتصاد 

لصالح مجلس  –دراسة االنتاجية ومناخ االستثمار  .4
 2010 -دبي االقتصادي

                

 خبرة في 
 تصميم استمارات المسوح  االقتصادية المختلفة .1
 التدريب على تعبئة االستمارات المختلفة..2
 اإلشراف الميداني الكامل على الباحثين للدراسات المختلفة.3

 القيام بمجموعة من الدراسات لشركات خاصة منها -3
 (IMIشركة المستشارون للمعلومات واإلدارة المتكاملة) -1

 ...  دراسة عينة من المصانع لمعرفة بعض المشاكل التي يواجهونها -أ
 دراسة عينة من  شركات النقل والتخليص ومكاتب السياحة والسفر.... -ب
دراسة عن الوزارات والدوائر الحكومية ومعرفة قدرات هذه الوزارات لتدريب  -ت

 () جايكا(....Jaicaمجموعة من الموظفين العراقيين بالتعاون مع )
مادبا( لمعرفة  نسبة عمل المرأة  -جرش -سة لبعض محافظات المملكة) عماندرا -ث

 في هذه المناطق وخاصة المنشآت الصناعية....
دراسة خاصة عن المناطق الحرة والمؤهلة في عمان واربد والكرك والزرقاء  -ج

 لمعرفة مدى نجاح هذه المناطق وحجم االستثمار فيها ..... 
نشآت االلكترونية والكهربائية بهدف إنشاء مول دراسة خاصة عن عينة من الم -ح

 خاص لهذا النشاط في منطقة ما

 ( MMISشركة دار الخبرة )      -2
 في عمان  دراسة عن الحدائق العامة -أ

 

 شركة فريق الخدمات اإلدارية -3
 دراسة عن الهاتف المحمول لطالب جميع جامعات األردنية    -أ

 ية والخاصةالحكوم                                  
 2006ولغاية  – 1993هذه الدراسات الخاصة خالل فترة 



          
 القدرة على اإلشراف الميداني  وإدخال البيانات وعمل الجداول اإلحصائية... - 4  1993
 (...ISICالخبرة الجيدة في التصانيف اإلحصائية وخاصة األنشطة االقتصادية )  -5  1994

2006اع التعاوني ( في األردن .  مدير تنفيذي لمسح واقع التعاونيات ) القط6   

       . منسق عام للتعداد العام للمنشآت االقتصادية في محافظة العاصمة7

                                                                      

 ____________________________________________________ةــدورات التدريبيــال
 

  MS .DOS –بيوتر مقدمة في الكم
  LOTUS 1.2.3 دورة في اللوتس  – 2
   – DATA BASE IVمقدمة في  – 3
 مقدمة في اإلحصاءات المالية. - 4
     98دورة التصانيف اإلحصائية  مالطا   -5
 2000دورة البرامج الجاهزة     العراق  -6

   1998  دورة أساليب سحب العينات للدراسات االقتصادية    7-
 Arc View GIS       1999           ورة مقدمة فيد 8-

9 مقدمة في البرنامج اإلحصائي  - SPSS             1999      

ة للمسوح االقتصادية بالتعاون مع المشاركة في ورشة عمل حول التقنيات الحديث-10

 2001التعداد األمريكي          مكتب  

 ICDLسوب دورة في الرخصة الدولية الستخدام الحا -11
 كوريا      2005اطالع على االقتصاد الكوري  -12
 المعهد الوطني للتدريب 2005دورة في التحليل االقتصادي  -13
 مصر  –  2007 -ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال قياسات مجتمع المعلومات -14
 الصين – 2006 –االطالع على االقتصاد الصيني  -15
  2008-النمسا  –ثمار األجنبي وميزان المدفوعات ورشة عمل حول االست -16

  
 MICROSOFT WORD AND MICROSOFT EXCEL* القدرة على العمل على

 * اللــغات:    العربية   واإلنجليزية دورات لغة إنجليزية في المركز األمريكي

 
 
 

 

 اللغات ________________________________________________________
 

 ة العربي 
 االنجليزية

 
 


