الســــيــرة الذاتـــيــــــة
أوال  :البُاهاث
أظعذ بً ظعُذ بً خاسب الحضشمي.
الاظ ـ ـ ـم :
جـاسٍخ املُالد1982/12/20 :م.
م ـيان املُالد :معلط.
ال ـع ـىـ ـىان :مدافظت معلط  -والًت العِب  -الخىض .
ال ـهـ ـاجـف00968-95538857 :
البرًذ الالىتروويasadlawfirm@gmail.com :
ثاهُا  :الذساظت
البيالىسٍىط  :2004-2000كعم اللاهىن -ولُت الششَعت واللاهىن  -معلط.
الـماجعخـير  :2010-2006كعم اللاهىن الخاص -ولُت الحلىق  -جامعت العلطان كابىط.
الــذهـخىساه  :2017-2012كعم اللاهىن املذوي – جامعت عين شمغ  -بجمهىسٍت مصش العشبُت بشظالت
(إنهاء علذ العمل باإلسادة املىفشدة لصاخب العمل)
عىىانها:
دساظت ملاسهت بين كىاهين العمل بذوٌ مجلغ الخعاون لذوٌ الخلُج العشبُت ومصش
ثالثا  :الخبراث
 -1أظخار اللاهىن املذوي معاعذ بيلُت الضهشاء للبىاث ملذة أسبع ظىىاث ،للفترة مً 2017/06/01
ولغاًت آلان.
 -2مدامي ملبىٌ أمام املدىمت العلُا ،ملذة ظبعت عشش ظىت للفترة مً 2004/9/1م ولغاًت آلان،
وصاخب مىخب الذهخىس أظعذ الحضشمي مدامىن ومعدشاسون في اللاهىن .
ً
ثالثا :إلاصذاساث
 -1هخاب (إنهاء علذ العمل باإلسادة املىفشدة لصاخب العمل) عام .2017
 -2هخاب (الىظُط في ششح كاهىن العمل العماوي والخأمُىاث الاجخماعُت ) عام .2020

ً
خامعا :عضىٍت اللجان:
ً
-1خالُا
 )1أمين ظش مجلغ إداسة الجمعُت العماهُت إلداسة املىاسد البششٍت.
 )2عضى جمعُت املدامين العماهُت.
 )3هائب سئِغ مجلغ أولُاء الامىس بىالًت العِب ظابلا وخالُا عضى مجلغ الاداسة.
 )4عضى لجىت الخظلماث الخاصت بىظام الامان الىظُفي بمىجب اللشاس سكم (س.)2020/15/
 )5سئِغ مجلغ أولُاء الامىس بمذسظت الشُخ هاصش الخشوص ي باملىالح.
ً
-2ظابلا
 )1مذًش ملخلي املدامين الشابع امللام في معلط.
 )2عضى لجىت الدعىين ،بمىجب اللشاس الىصاسي سكم .2010/573
 )3عضى لجىت إًجاد الحلىٌ املىاظبت لإلشيالُاث التي جىاجه العامالث املىتهىت خلىكهً باالجخماع
مع العفاساث ،بمىجب اللشاس سكم  ،2011/647واملعاد حشىُلها بمىجب اللشاس الىصاسي سكم
.2012/422
 )4عضى لجىت البذ في الاعتراضاث على طلب حسجُل الىلاباث العمالُت والاجداد العمالي والاجداد
العام لعماٌ ظلطىت عمان ،بمىجب اللشاس الىصاسي  2011/600وامليشىس في الجشٍذة الشظمُت
بالعذد سكم .953
 )5عضى لجىت اظخالم مشاسَع وصاسة اللىي العاملت التي جضٍذ كُمتها على مائت ألف سٍاٌ عماوي،
بمىجب اللشاس الىصاسي سكم .2012/15
 )6عضى لجىت الشد على مالخظاث جهاص الشكابت املالُت وإلاداسٍت للذولت خىٌ الخذماث التي جلذمها
وصاسة اللىي العاملت واملىاضُع املخعللت باللىاهين والدششَعاث ،بمىجب اللشاس الىصاسي سكم
2012/419
 )7عضىٍت العذًذ مً لجان الخدلُم إلاداسي.
ً
ظادظا :املشاسواث:
 )1جلذًم وسكت عمل في البرهامج الزي جىظمه مىظمت العمل الذولُت بعىىان ( جطبُم كاهىن العمل
أمام املداهم) بخاسٍخ 2010/9/6م.
 )2جلذًم وسكت عمل في اجخماع جمعُت اوباٌ ملذساء شؤون املىظفين لششواث الىفط والغاص العاملت
في العلطىت بعىىان الخطىس الدششَعي للمداهم العمالُت بخاسٍخ 2012/1/14م.
 )3املشاسهت في إعذاد الىظام الخأظِس ي لالجداد العام لعماٌ ظلطىت عمان.

 )4املشاسهت في إعذاد وصُاغت عذد مً لىائذ العمل للششواث.
 )5املشاسهت في إعذاد الشدود على املالخظاث الىاسدة على العلطىت مً املىظماث الذولُت.
 )6املشاسهت في صُاغت عذد مً املشاظُم العلطاهُت منها:
أ .مشظىم حعذًل كاهىن العمل لألعىام  2006 :و 2009و.2011
ب.مشظىم الخصذًم على صً حعذًل دظخىس مىظمت العمل الذولُت.
 )7جلذًم مداضشة بعىىان (ال ضشس وال ضشاس )بخاسٍخ .2019/12/03
 )8املشاسهت في الجلعت الحىاسٍت (ملارا أصبذ مجشما) في جامعت العلطان كابىط.
 )9املشاسهت في هذوة الابتزاص إلالىترووي في ولُت الضهشاء للبىاث.
 )10املشاسهت في املؤجمش الثاوي للصُاغت اللاهىهُت في جمهىسٍت مصش العشبُت بخاسٍخ  27ابشٍل 2019
 )11جلذًم وسشت عمل عً اظغ الخلاض ي للخبراء املعخمذًً لذي وصاسة العذٌ في دٌعمبر .2018
 )12جلذًم مداضشاث لذي املعهذ العالي لللضاء بعىىان (مهاساث حعىٍت مىاصعاث العمل) للبرهامج
الاوٌ والثاوي والثالث والشابع.
 )13املشاسهت في ملخلى (طُب أثشن) امللام على معخىي والًت العِب ،للفترة مً ًىاًش ولغاًت أهخىبش
.2018
 )14املشاسهت في خملت (معاسها صح) امللام مً اللجىت الىطىُت للشباب على معخىي ولُاث الخلىُت
(شىاص وعبري وهضوي).
 )15جلذًم وسشت عمل ملشهض عمان الذولي للمؤجمشاث واملعاسض بعىىان ( علذ العمل بعض الىكذ).
 )16املشاسهت في هذوة آلُاث حعىٍت املىاصعاث العمالُت امللامت جدذ سعاًت معالي الشُخ وصٍش العمل في
املعهذ العالي لللضاء في ابشٍل .2018
 )17املشاسهت بىسكت عمل في مىخذي املىاس البششٍت واللاهىن في املذًىت املىىسة باململىت العشبُت
الععىدًت في ابشٍل .2018
 )18املشاسهت في الىذوة الىطىُت خىٌ العمل الخطىعي بىسكت عمل عىىانها ( بىاء اللذساث في
مؤظعاث العمل الخطىعي).
 )19املشاسهت في الجلعت الحىاسٍت (الشباب والعمل ،جدذًاث وامخُاصاث اللطاع الخاص) جىظُم
اللجىت الىطىُت للشباب.

