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 اسعد قطيط 

 ٤٢٩١ةشذهل اكثالن ٦كبلال فن، مكد فن حاصبها   
 لةذمج:   اكحاكب االجةلاعهب   

بهذمة  عكن دذجب اككهرالر فن اكقالمل لل جالعبل حاص :  اكدذارب   
اكقالمل لل  مدذجب اكدكةمذال فن ٤٢١١ عاك اكفذلرهب

 ٤٢٩٩ عاك جالعب باذهر

مأكادهلهب المان ، باذهر اكعكها بجالعباكدمكهب  كق فن لعمد اكدذاراةكذ مدذر
 .٤٢٩٩ عاك ككقالمل اكدمكن

 

 ٤٢٢٩ عاك أكادهلهب المان ككقالمل اكدمكن الةخب ذئهرا كجلعهب داذرن مخذهجن -

 عاك مفن، ككطهذال اكلدلن دذجب اكدكةمذال اكفخذهب فن اكعكمك بـاكدمكه كههفب ـللحةم جالع -
 ٩٢٢٢مفن عاك، ذملالها كقب األرةاد اكفخذن نـة فـاكحقمق بجالعب بمخاذر ككهبللحةم  ٤٢٢٦

اكدكةمذال اكفخذهب لل  دذجبل فخذن لل جالعب ذهكهلا بركمفاكها ملا دكةورعكن كقب ل حص
 .كهاجالعب اركهشمهذ ألاضمكم بةذ

 
 . كورهاجلممذهب ل، مالكمق ككطهذال برهم دذجب دكةمذ عكمك فخذن لل جالعبل لا ٩٢٢٤عاك -

 
 : الحياة العملية

 ٤٢٩٢ ذئهر لجكر للطلب اكطهذال اكلدلن اكدمكن :31/7/2006 -1/8/1976 -

 ألهل عاك للطلب اكطهذال اكلدلن اكدمكن:  1970-31/7/1976 -

 اكجمنل ذئهر كجلب اكلق : 1968 -1965 -

 لاكلق بـم كجلـدمكن معضـكبلال كدن لجكر للطلب اكطهذال اكلدلن اكل للث :1965-1970 -
 اكجمن



اكعالب  بـعل دذاراة اكطهذال اكلدلن فن اكلدهذهل ذئهر شعبب االداذب اكلرؤم: 1963-1964 -
 ككطهذال اكلدلن بكبلال

 اكجمن بللطلب اكطهذال اكلدلن اكدمكنل ذئهر كجلب اكلق : 1959-1962 -

مذئهرلجلمعب ، عضم ملائب ذئهر اككجلب اكلاكهب بللطلب اكطهذال اكلدلن اكدمكن :1959 -
 اكلعلهب باكلطاك اكلاكن ككللطلبل اكعل

لحكلب اداذهب  نـم فـاكلائب اكثالن كذئهر لجكر للطلب اكطهذال اكلدلن اكدمكن معض :1958 -
 بةكق اكللطلب

 مذئهر اكدمذب، لهمهمذق، ماالةصاالةل عضم فن كجلب األلك اكلةحدب ككلق :1957-1959 -
 (1959) اكةارعب كمدل اككجلب

 مشاذق فن اكدمذب، دمذاة اكجلعهب اكعلملهب كالهكامكبلال فن جلهع ل لث: 1956-1970 -
 ٤٢٩٢ حزهراناالرةثلائهب اكةن عقدةما اكجلعهب اكعلملهب فن 

ل اكلق بـكبلال كدن لجكر للطلب اكطهذال اكلدلن اكدمكن معضم فن كجلل للث :1956-1962 -
 اكجمن

 عضم اككجلب اكقالملهب كللطلب اكطهذال اكلدلن اكدمكن :1953-1970 -

 بـاة اكخاذجهـذئهر اداذب اكخدلاة اكقالملهب ماالةفاقهاة اكدمكهب ماكعالق: 1953-1965 -
 (.كبلان–وزارة االشغال اكعالب واكلقل ) باكلدهذهب اكعالب ككطهذال اكلدلن

، لحاضذ ذائذ فن جالعاة ملعامد لخةكفب ،لحاك فن بهذمة :1953وجزء لن  1948-1949 -
ماكلعمد ، ككةكلمكمجها ةرـملعمد لاراةشمر، كغهلبجالعب لا فضاءللما لعمد قالمل اكجم ماك

 ماألكادهلهب اكدبكملارهب، االهبهذن األلذهكن كقالمل اكطهذال ماكفضاء ماكطهذال اكلدلن بلدذهد
 ككهبم، ملعمد قالمل اكجم ماكفضاء بجالعب الهدل، بذمفالر  -ال -مجالعب اكر، فن كهلا
 .مجالعب بمخاذرة ،ذدكرفوبجالعب أم كهلاكر

 

 اكجمنل قاالة عدهدب عل قالمل اكجم اكدمكن ماقةصادهاة اكلقلشذ ل

 اكطهذال ماكفضاءل اكدمكهب ككةحكهك فن لرائ بـا ككلحكلـذئهر ٤٢٢٩  اكـعهل للد ع

 حهاةم اكعلكهبل عدهدب خالل أمرلب ذفهعب لل دمل لا
 2012كالون اكثالن 
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 .ان هذه السيرة الذاتية نشرت وفق المعلومات التي زودنا بها صاحب العالقة: مالحظة


