
  
  

 
   ةالمـؤهـالت العـلمي

 
 

ا  الالسلكية وتصاالت السلكية إلفي أنظمة ا هدورات متقدمو ايضا  تسويقإدارة األعمال تخصص بكالوريوس   وإدارته
  .  في نظم البرمجيات و الحاسوب ةدورات متقدمو
 

  هالــمهنــ
  www.trusty.com.jo تصاالتإلاشركة الواثق لتجارة و شريك في  رئيس مجلس اإلدارة   

و  البرمجيات ،لطبية ا المعدات ، تصاالتإلا، أجهزة المكتبية  ،المنزلية ،  الكهربائية ، اإللكترونيةتجارة األجهزة  يصة فمتخصال     
  . التمورالنخيل و إنتاج زراعة في مجال  أيضاوتكنولوجيا المعلومات 

 
 نشـاطـات أخـرى 

 
  اآلن. ولغاية ١٩٩٨منذ عام  /ألردن ا فيلدولة نيبال القنصل العام الفخري   -

  .اآلن ولغاية ٢٠٠٨عام  من /األردني  اسيدبلومال يدالناعضو   -
  .اآلنو لغاية  ٢٠١٦من عام  وأيضا ٢٠١٣ ولغاية ٢٠٠٩عام  من /النادي الدبلوماسي األردني عضو مجلس إدارة   -
  www.jodates.org  .اآلن ولغاية ٢٠١٦عام  نم /جمعية التمور األردنية  عضو مجلس إدارة  -
   .نيينعضو جمعية رجال األعمال األرد  -

    . هالخضار والفواكلمصدري ومنتجي  األردنيةعضو الجمعية   -

    .األوروبية األردنية جمعية األعمالعضو   -

 www.aci.org.jo  .٢٠٠٩ ولغاية ٢٠٠٥عام  من عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان /  -

عام  / من الشركة الوطنية للتنمية السياحية ذ.م .م.طاءات المركزية في ونائب رئيس لجنة الع هيئة المديرينعضو   -
  . ٢٠١٠و لغاية  ٢٠٠٦

  ٢٠١٣  لغايةو ٢٠١٠عام  من /وزارة الصناعة والتجارة  عضو المجلس اإلستشاري بين القطاع العام والخاص في  -
  www.youth.gov.jo  .٢٠٠٦ لغاية و ٢٠٠٤عام  من/  للشبابنائب رئيس المجلس األعلى   -
  www.youth.gov.jo  .٢٠٠٦ ولغاية ٢٠٠٣عام  من/  للشبابمجلس األعلى الضو ع  -
 www.youthcenter.gov.jo  . ٢٠٠٦و لغاية  ٢٠٠٢عام  من/  الشبابيةإعداد القيادات مركز   لجنة إدارةعضو   -

تم  اإلعتراف و أثناء رئاستي ،  ٢٠٠١ لعام األردنية االقتصادية هالفتي الغرفةرئيس   -
  JCI العالمية . يةاالقتصاد هالفتي هالغرفكعضو في نضمامها  إباألردن و  يارسم

www.juniorchamber.org 

 JCI  www.juniorchamber.org .اآلن و لغاية ٢٠٠٣عام  من /العالمية  االقتصادية هالفتي الغرفة )٦٤٠٠٣(رقم شيخ   -

    ١٩٩٧لقطاع اإلتصاالت األردني لعام  ةاإلستشاري ةعضو اللجن  -

   و العقارات . اعةنوك و شركات التأمين و الصناعة و الزرمستثمر في قطاع الب  -
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  ةــذاتيــال رةــالسي

 

  اإلســم   -: يـوسـف حـيـدر عـيـسى مـراد
  مكـان و تاريخ الميالد  -:  ١٥/١٢/١٩٦٦الـرمـال 
   ةالجنسيــ  -: ) ٩٦٦١٠٠٢٦٨٦وطنـي الـرقـم ال( ةاألردنيـ

  االجتماعية الحالة  -: مـتـزوج ،  و عـدد األوالد إثنـان  

  العنــوان البريــدي  -:  األردن  ١١٨٢١  عمـان ١٢٥٥  ص .ب

yousef@trusty.com.jo  :-   اإللكترونيالبريــد  
 ٩٦٢ -٦ - ٥٥٤٤٩٩٩   +   رقـم هــاتف المكتــب  -: 
 ٩٦٢ -٦ - ٥٥٤٤٩٩٠   +  رقـم الفـاكـس  -: 
 ٩٦٢ -٧٩ - ٨٣٨٣٠٠٠   +   رقـم الخـلـوي  -: 
   رقـم هاتف المنزل -: +   ٩٦٢ -٦ - ٦/٥٤١١٨٨٧ 


