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 السيرة الذاتية 
 

 معلومات شخصية -أ
 حمد عبد الرحمن محمد الغرير -االســــــم :

 ، عّمان1/3/1691 -تاريـخ ومكان الميـالد:
 متزوج ولي ثالثة اوالد. -الحالة االجتماعية:

 األردنية. -الجنسيـــــة:
 -المؤهل العلمـي: -ب

/ األكاديميتتتة اليربيتتتة لاياتتتو  الماليتتتة والميتتتراية بكتتتالوريو  اتتتي اال تيتتتاد  1009ماجستتتتير اتتتي االدارل الماليتتتة /
 .1613/ جامية اليرموك الثانوية اليامة الفرع اليامي / 1611/
 -الخبرات العملية: -ج

  حيث انتدبت 11/10/1010وحتى تاريخ  31/11/1661مجا  األمة األردني من تاريخ ،
لايمتتل لتتدا وزارل ال تتبون البرلمانيتتة لامستتايمة اتتي تآسيستتما ووحتت  يليتتة عمامتتا حيتتث عينتتت 

متت متدل ت، حيتث ان11/3/1011 تمور ولغايتة  ةمديرًا لمديرية ال بون البرلمانية ولمدل خمس
 انتدابي .

 -واي مجا  النواب عمات اي الموا   التالية: 
 امين عا  مجا  النواب -1
 مجا  النوابمساعد امين عا   -1
 مدير الت ري  والر ابة البرلمانية.  -3
 مدير ال بون المالية. -4
 مدير ال بون المالية واالدارية. -5
 رئي   س  الاجان. -9
 رئي  وحدل الر ابة الداخاية. -1
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 رئي   س  التفريغ والتد يق.
ولجنتتتة الحريتتتات اليامتتتة وح تتتوق  أمتتتين ستتتر لجنتتتة ال تتتبون اليربيتتتة والدوليتتتة- ستتت  الاجتتتان -6

 المواطنين لسنوات عدل.
 رئي   س  الر ابة البرلمانية. -10
ال تتتاح محاحتتترات لاواتتتود الزائتتترل لمجاتتت  النتتتواب لاتيريتتتي بالستتتاطة الت تتترييية اتتتي األردن  -11

 ومما  ووظائي مجا  النواب.
 عحو ييئة تحرير مجاة مجا  االمة. -11
 لدستور األردني والنظا  الداخاي لمجا  النواب )عدل طبيات(.طباعة وتن يح وتد يق ا -13
 1015عحتتتو الاجنتتتة التنستتتي ية اعتتتداد ااطتتتار اليتتتا  لاربيتتتة اال تيتتتادية واالجتماعيتتتة  -14

 وخطة اليمل لاسنوات الي رل الم باة.
الي ترل عحو لجنة الت ري  واليدل اعداد التيور المست باي لال تياد األردني لاستنوات  -15

 ال ادمة.
 -البرامج التدريبية: -د
 ألمانيا. –المجال البرلماني الديم راطي واليمل الت رييي  -1
 مير. –مركز التدريب البرلماني اليربي  –الجاسات البرلمانية  -1
 لبنان. –نظا  محاحر الجاسات والتيويت االلكتروني   -3
 الواليات المتحدل األمريكية. –دور الم رعين اي إعداد وا  رار الموازنة اليامة والمرا بة عايما  -4
 يولندا وارنسا وبريطانيا. –دور مكتب الموازنة وطرق الر ابة عايما  -5
 سوريا –ور ة اليمل حول م ترحات لتطوير عمل االتحاد البرلماني اليربي  -9
المبتمر التدريبي حول الممارات ال يادية واا رااية والفنية اي ادارل وتخطيط المدن والباديات ومجال   -1

 األردن. –الحك  المحاي وت يي  أدائما 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 -ورش العمل: -ه
 .19/1/1001-14عمان  –اليماية الت رييية: الممارات والتحايل  -1
 .11/1/1001-19عمان  –التخطيط لمكتب الموازنة  -1
 1/5/1001-4عمان  –مبادئ اال تياد والمالية اليامة   -3
 .15/5/1001-13عمان  –الموازنة وت يي  األداح  -4
 .11/1/1006-16عمان  –ربساح وم رري الاجان: نحو تيزيز عمل الاجان البرلمانية -5
 .11/3/1006-16 -ن عما -تيزيز اليال ة بين الساطتين الت رييية والتنفيذية  -9
 .11/6/1011-19عمان  –البنية ال انونية لاميئة المست اة لإل راي عاى االنتخابات  -1

 -الــدورات: -و
عمتان  –م ارنة بين الية الت ري  اي مجا  النواب األردنتي والكتونجر  األمريكتي -الت ري  األمريكي   .1

1663. 
 .10/1/1663-3نظ  المياومات الت رييية عمان   .1
 .5/1/1665 – 19/1عمان  –أساليب البحث اليامي   .3
 .11/4/1666-10عمان  –التد يق والر ابة المالية   .4
 .31/1/1001-11عمان  –التحايل المالي المت د  باستخدا  الكمبيوتر   .5
 .1/9/1005-5عمان  –اعداد وتآييل ربوساح األ سا  ومدراح المست بل   .9
 .15/11/1001 – 15/10عمان  –طباعة بالاغة اليربية   .1
 .31/1/1001-10عمان  –كتابة الت ارير التجارية بالاغة االنجايزية   .1
 .11/6/1001-1عمان  –استخدا  الكمبيوتر   .6

 .11/1/1006-15التحايل المالي والموازنات الت ديرية عمان   .10
 .16/1/1006-19دراسة الجدوا اال تيادية عمان   .11
 مركز الاغات األمريكي. –دورات متيددل اي الاغة االنجايزية   .11
 الر ابة وت يي  األداح ) دورل مت دمة (.  .13
 المحاسبة اادارية.  .14
 البرمجة المالية.  .15
 حسابات الدخل ال ومي) دورل مت دمة (.  .19

 االتصال -ز
 +  853886777969  -الموبايل:

  hamadalgrir@yahoo.com-البريد االلكتروني:

mailto:hamadalgrir@yahoo.com


 امناء عاميني سابقني –الفئة الثالثة 

 الشعبة الربملانية : جملس النواب / اململكة االردنية اهلامشية

 اسم املرشــــــح : محد عبد الرمحن حممد الغرير

 صفة املرشــــح  :  امناء عاميني سابقني

 1/10/0212اىل  02/11/0212املدة من  -1

 البحوث: -2

والدراسات اليت ينجزها مركز الدراسات والبحوث االشراف على كافة البحوث 

 التشريعية او مديرية الدراسات.

 املواقع:  -3

 سنتان          مدير الشؤون املالية واالدارية    -

 سنة واحدة         مدير الشؤون املالية              -

 مدير التشريع والرقابة الربملانية          سبع سنوات -

 م                      سنة واحدةمساعد االمني العا -

 ستة اشهر       امني عام بالوكالة                  -

 بذول لبناء قدرات العاملني:اجلهد امل -4

 تطوير اهليكل االداري ووضع وصف وظيفي لكل مسؤولية. -

 ابتعاث العاملني يف دورات وبعثات اىل اخلارج والداخل -

 االخرى بهدف االطالع واالستفادة من جتاربهم.عمل زيارات اىل برملانات الدول  -

 اجلهد املبذول ألعضاء اجمللس: -5

عمل اتفاقيات تفاهم مع برملانات ومنظمات ومؤسسات اخرى لتعزيز قدرات  -

 اعضاء اجمللس يف اجملال التشريعي والرقابي.

 تعزيز عمل اللجان الربملانية وعمل زيارات هلا اىل برملانات الدول االخرى. -

 



 الرتتيبات خبصوص االعالم:  -6

 التواصل الدائم مع كافة وسائل االعالم لتغطية انشطة واعمال اجمللس. -

استحداث قسم خمتص بعملية الرصد االعالمي لكافة انشطة واعمال اجمللس  -

 واعضاء اجمللس وهيئات اجمللس املختلفة من جلان وكتل وغريها.

 فة اعمال اجمللس وبصورة مباشرةاستخدام وسائل التواصل االجتماعي لنشر كا -

 واطالع املواطنني من خالل فتح حسابات خاصة باجمللس. 

 التطوير يف نظام املعلوماتية:  -7

 تطوير املكتبة الربملانية وربطها مع جامعات حملية. -

 تطوير التدريب الربملاني. -

 تنسيق انشطة البحوث واخلدمات املعلوماتية الربملانية. -

 االلكرتوني للمجلس.تطوير املوقع  -

 عمل اصدارات ونشرات خاصة لكل جملس نيابي. -

 تدريب مستمر للباحثني والفنيني العاملني يف ادارة املعلومات. -

 استخدام التكنولوجيا يف االنشطة: -8

مت استخدام احدث وسائل التكنولوجيا ألرشفة كافة اعمال وانشطة اجمللس خصوصا 

 تتبع سري القوانني، وسائل الرقابة الربملانية. جلسات اجمللس، اجتماعات اللجان،

 االحتاد الربملاني العربي. ةتشجيع اعضاء اجمللس يف نشر مواضيع برملانية يف جمل -9

دائما يتم اعالم اعضاء اجملالس النيابية بأهمية االحباث والدراسات الربملانية 

خصوصا يف االحتادات وتشجيعهم على عمل االحباث والدراسات ونشرها يف اجملالت 

 واملنظمات الربملانية.



                                                          

 االستفادة واالستعداد لتوظيف البحث العلمي يف تطوير اداء الربملان -01

لقد مت استحداث مركز للدراسات والبحوث التشريعية ضمن اهليكل اإلداري للمجلس، 

املعلومات من اجل تعزيز دور اجمللس للقيام مبهامه التشريعية والرقابية من خالل توفري 

 والبيانات للمجلس واعضائه وهيئاته املختلفة.

االجراءات لضمان التعامل السلس مع االجهزة التنفيذية من مبدأ التشاركية والتعاون ما  -00

بني اجمللس واالجهزة احلكومية، فقد مت حتديد ضابط ارتباط )موظف( يف كل دائرة 

 هة.حكومية ليكون حلقة وصل ما بني اجمللس وتلك اجل

كذلك عدة دورات وورش عمل مشرتكة لضباط االرتباط وموظفي اجمللس لتطوير اليات 

 العمل وتعزيز التواصل فيما بيهم.

 االستفادة من املؤمترات:  -02

من خالل املشاركات مت االستفادة ما امكن من تلك التجارب خصوصا فيما يتعلق بتطوير 

 لوجيا والبحوث وادارة املعلومات.التكنو االدارات املختلفة وعمل اللجان واستخدام

 الدور يف مجعية االمناء العامني لالحتاد الربملاني الدولي . -03

 املشاركة يف احلوارات والنقاشات اليت تتم يف اجتماعات اجلمعية.

  لالحتاد الربملاني العربي.يف مجعية االمناء العامنيالدور  -04

خالل تقديم املقرتحات ليكون هلا دور اكرب يف جمال  االسهام يف تطوير عمل اجلمعية من

العمل الربملاني وان تكون رافد للمعلومات والبيانات اليت حيتاجها اعضاء اجملالس 

 النيابية للدول االعضاء وضرورة ربط كافة برملانات االحتاد.

 تشجيع املشاركة يف جلان االحتاد الربملاني العربي -05

اجمللس ليكونوا اعضاء يف جلان االحتاد الربملاني العربي ويتم  دوما يتم تشجيع اعضاء

جان وتشجيعهم على حضور كافة لنشر كافة مشاركاتهم وانشطتهم يف تلك ال

 االجتماعات.



 

  

311 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

  
 

 

 اجتماعوثائق 
 لجنة جائزة التميز البرلماني العربي

 7402/  ديسمبر –كانون األول / 40الرباط 
 ملفات المرشحين 

 "أمين عام البرلمان: "الثالثةمرشح الفئة 
 سعادة السيد عالم علي الكندري 
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 األمني العام جمللس الشورى يف مملكة البحرين

 




































