السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية

:
االسم
الوضع االجتماعي :

تاريخ ومكان الوالدة :
:
اجلنسية
:
املنصب احلايل

فايز علي الشوابكة
متزوج ويل  4أوالد
 ،8592/30/82مأدبا – األردن
أردنية
األمني العام لالحتاد الربملاين العريب

 المؤهالت العلمية
 درجة الليسانس يف القانون من جامعة امللك احلسن الثاين يف الدار البيضاء – املغرب ()8524 الخبرة العملية
 -8382/38حىت اآلن
8389/88 -8384/39
8384/39 – 8388/38

أمني عام االحتاد الربملاين العريب
مستشار /رئاسة الوزراء – مستشار /جملس األعيان
مدير عام دائرة املطبوعات والنشر

8388/02 – 8330/35

أمني عام جملس النواب األردين
 اإلدارة واإلشراف على موظفي األمانة العامة حوايل ( )933موظّفيعملون يف  88مديرية خمتلفة ،تغطي كافة أوجه وجوانب احلياة
التشريعية.
 االتصال مع كافة الوزارات واملؤسسات احلكومية فيما خيص العالقاتمع اجمللس.
 التنسيق مع الربملانات واهليئات الربملانية خارج األردن فيما خيصالنشاطات واألعمال املشرتكة.
1

 حضور كافّة اجتماعات املكتب الدائم للمجلس ،حيث يتم حبثالقضايا اليت حتال إليه وتشكيل الوفود وأعمال جملس النواب واللجان
النيابية.
 متثيل األمانة العامة عرب العضوية يف مجعية األمناء العامني للربملاناتالعاملية ومجعية األمناء العامني للربملانات العربية.
 عضو اللجنة التنفيذية جلمعية األمناء العامني العربية. املشاركة يف إعداد وإصدار كافة املطبوعات اليت تصدرها األمانة العامة.8330/35 – 8338
8338 – 8552
8552 - 8522
8522 – 8524

مساعد أمني عام جملس النواب األردين.
مدير مديرية الشؤون الربملانية العربية والدولية يف جملس األمة /أعيان،
ّنواب.
مدير العالقات العامة يف جملس األمة األردين.
سكرتري العالقات العامة يف جملس األمة األردين.

 الخبرات والنشاطات التنظيمية

املشاركة يف العديد من املؤمترات والندوات واللقاءات والدورات والربامج ،على النحو التايل:
8388 – 8529
 مؤمترات االحتاد الربملاين الدويل. مؤمترات االحتاد الربملاين العريب. مؤمترات احلوار الربملاين العريب اإلفريقي. مؤمترات احلوار الربملاين العريب األورويب. أعمال اجلمعية الربملانية األورومتوسطية (حالياً االحتاد من أجلاملتوسط).

 مؤمترات احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي. أعمال اجلمعية الربملانية املتوسطية.8524 - 8520

 أعمال اجملموعة اخلاصة بالشرق األوسط.دراسة اللغة االجنليزية يف الواليات املتحدة.
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8522
8550

برنامج اإلدارة الربملانية.
الربنامج السنوي للمجموعة االقتصادية األوروبية.

8554
8333
8338
8339

برنامج الزائر الدويل (الواليات املتحدة األمريكية).
املشاركة يف مؤمتر رؤساء برملانات العامل /مقر هيئة األمم املتحدة /نيويورك.
دورة التخطيط االسرتاتيجي /معهد اإلدارة العامة -األردن.
املشاركة يف مؤمتر رؤساء برملانات العامل /مقر هيئة األمم املتحدة /نيويورك.

8383

املشاركة يف مؤمتر رؤساء برملانات العامل /املقر األورويب هليئة األمم املتحدة/
جنيف.
(باإلضافة للمشاركة في اجتماعات اللجان التحضيرية لمؤتمرات رؤساء
برلمانات العالم).

8388

مؤمتر التشريعات االعالمية العربية يف العامل العريب (الرباط) منظمة التعاون
اإلسالمي.

8380

خبري برملاين مع االحتاد الربملاين الدويل لوضع اهليكل التنظيمي للمؤمتر الوطين
العام اللييب (طرابلس).
عضو جلنة اخلرباء ،جائزة التميز الربملاين العريب.

8380

 النشاطات األخرى
 اإلعداد والتنظيم واملشاركة يف العديد من املؤمترات الربملانية العربية والدولية اليت عقدت يف األردن. اإلعداد والتنظيم ملؤمتر االحتاد الربملاين الدويل  ،8333 /830والذي عُقد يف عمان. عضو مؤسس يف مجعية البيئة األردنية /مأدبا. عضو مجعية التنمية االجتماعية /مأدبا. اللغات
 اإلجنليزية :قراءة وكتابة وحمادثة (جيد ج ّداً). -الفرنسية :متوسط.
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 الهوايات
السفر.
 املطالعة و ّ االتّصال
الهاتف :المكتب

00 961 1 985 964

خليوي

00 961 70 746 791

البريد اإللكتروني

fayezalshawabkeh@hotmail.com
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