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MMoohhaammmmeedd  TTuuffffaahhaa  
  

NNaabblluuss,,  PPaalleessttiinnee  

TTeell::  ((HHoommee))  ((997700))  99  22335511331166  

              ((MMoobbiillee))::  ((997700))  559999--770055007788  

EE--mmaaiill::  mmddttuuffffaahhaa@@ggmmaaiill..ccoomm  

 

 

QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  HHIIGGHHLLIIGGHHTTSS  
  

  DDyynnaammiicc,,  wwiitthh  oovveerr  NNiinntteeeenn  yyeeaarrss  ooff  eexxppeerriieennccee  iinn  vvaarriioouuss  CCiivviill,,  WWaatteerr  &&  SSeewwaaggee,,  PPrroojjeecctt  

MMaannaaggeemmeenntt,,  MMuunniicciippaall  aanndd  UUttiilliittyy  MMaannaaggeemmeenntt  pprroojjeeccttss,,  wwiitthh  pprroovveenn  ssuucccceessss..  

  PPrroovveenn  EExxppeerrttiissee  iinn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ppoossiittiioonnss..  EExxppeerriieennccee  iinn  pprroovviiddiinngg  hhaannddss--oonn  

lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  ddiirreeccttiioonn  ffoorr  eennggiinneeeerriinngg,,  mmaaiinntteennaannccee  &&  ooppeerraattiioonnss..      

  CCoommpprreehheennssiivvee  BBaacckkggrroouunndd  iinn  ssuuppeerrvviissiioonn,,  ooffffiiccee  llooggiissttiiccss,,  mmuullttii--ssiittee  mmaannaaggeemmeenntt,,  iinntteerrnnaattiioonnaall  

bbuussiinneessss  ooppeerraattiioonnss,,  bbuuddggeettiinngg  aanndd  ccoosstt  ccoonnttrroollss..      

  SSkkiillllffuull  iinn  ddeevveellooppiinngg  SSppeecciiffiiccaattiioonnss,,  FFoorrmmuullaattiioonn  ooff  TTeerrmmss  ooff  RReeffeerreennccee  &&  BBiidd  EEvvaalluuaattiioonn..    

  EExxppeerriieenncceedd  iinn  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  pprroojjeeccttss,,  &&  wwaatteerr  

uuttiilliittiieess..  

  EExxcceelllleenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  iinntteerrppeerrssoonnaall,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  oorrggaanniizzaattiioonnaall,,  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  aanndd  

lleeaaddeerrsshhiipp  sskkiillllss..    PPrroovveenn  aabbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  eeffffiicciieennttllyy  iinn  bbootthh  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  tteeaamm  eennvviirroonnmmeennttss..  

  

EEDDUUCCAATTIIOONN  
  

  

JJuunnee,,  22001155  MMaasstteerr  ooff  SScciieennccee  iinn  EEnnggiinneeeerriinngg  MMaannaaggeemmeenntt,,  AAnn--NNaajjaahh  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,    

                                      NNaabblluuss,,  PPaalleessttiinnee..  

                                      TThheessiiss::  MMaajjoorr  CChhaalllleennggeess  ffaacciinngg  tthhee  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  FFIIDDIICC  iinn  CCoonnssttrruuccttiioonn  PPrroojjeeccttss    

                                      iinn  PPaalleessttiinnee  

  

  

JJuunnee,,  11999999  BBaacchheelloorr  ooff  SScciieennccee  iinn  AArrcchhiitteeccttuurraall  EEnnggiinneeeerriinngg,,  AAnn--NNaajjaahh  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,    

                                      NNaabblluuss,,  PPaalleessttiinnee..  

                                      GGrraadduuaattiioonn  pprroojjeecctt::  PPrreessss  EEssttaabblliisshhmmeenntt  BBuuiillddiinngg,,  OOffffiiccee  BBuuiillddiinnggss..  

  

  

PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  WWOORRKK  
EEXXPPEERRIIEENNCCEE  

  
    JJuullyy  22000033  ––  NNooww,,    
    AANNEERRAA  --  AAmmeerriiccaann  NNeeaarr  EEaasstt  RReeffuuggeeee  AAiidd  ((AAnn  AAmmeerriiccaann  RReelliieeff  &&  DDeevveellooppmmeenntt  AAggeennccyy))..  

    II  wwoorrkkeedd  oonn  mmaannyy  pprrooggrraammss  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  eexxppeerriieennccee..    

  

                              22001122--  PPrreesseenntt  PPCCIIDD  ((PPaalleessttiinniiaann  CCoommmmuunniittyy  IInnffrraassttrruuccttuurree  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm..  

                              FFuunnddeedd  bbyy  UUSSAAIIDD  

                              PPoossiittiioonnLL  CCoonnttrraacctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  //  CCoommpplliiaannccee  EEnnggiinneeeerr  

                                

  MMaannaaggee  aallll  ffiilleess  ffoorr  pprroojjeeccttss  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  pprrooggrraamm  iinncclluuddiinngg  bbiiddddiinngg  

ddooccuummeennttss;;  bbiidd  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  aawwaarrdd  rreeppoorrttss;;  aaggrreeeemmeennttss  aanndd  eexxtteennssiioonnss;;  ppaayymmeennttss;;  

vvaarriiaattiioonn  oorrddeerrss;;  bbiidd  sseeccuurriittiieess  aanndd  aassssuurraanncceess;;  aanndd  pprroojjeecctt  sscchheedduulleess  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  

wwiitthh  iinnffrraassttrruuccttuurree  eennggiinneeeerrss..  
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  PPaarrttiicciippaattee  iinn  bbiidd  eevvaalluuaattiioonn,,  aanndd  ffuullll  ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  tthhee  bbiiddddiinngg  pprroocceessss..  

  CCoonndduucctt  ffiieelldd  vviissiittss  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittiieess,,  aanndd  ttoo  oonnggooiinngg  pprroojjeeccttss  ttoo  eennssuurree  aallll  

ccoonnttrraaccttuuaall  oobblliiggaattiioonnss  aarree  ccoommpplliieedd  wwiitthh  ((AAddmmiinniissttrraattiivvee,,  BBrraannddiinngg,,  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll,,  

EEnnvviirroonnmmeennttaall,,  ……eettcc))  

  EEnnssuurree  aallll  ccoommpplliiaannccee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  aaddddrreesssseedd,,  ddooccuummeenntteedd,,  aanndd  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  

PPCCIIDD  ccoommpplliiaannccee  ssppeecciiaalliisstt..  

  DDooccuummeenntt  ooppeerraattiioonn//mmaaiinntteennaannccee//ttrraaiinniinngg  pprroocceedduurreess..  

  

  
                            22000066--22001111::  EEWWAASS  ((EEmmeerrggeennccyy  wwaatteerr  aanndd  ssaanniittaattiioonn))  ffuunnddeedd  bbyy  UUSSAAIIDD  

                            PPoossiittiioonn::  IInnffrraassttuuccttuurree    CCoooorrddiinnaattoorr    

  CCoonndduucctt  ffiieelldd  vviissiittss  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  iiddeennttiiffiiccaattiioonn//pprriioorriittiizzaattiioonn  

ooff  pprroojjeeccttss..    

SSuuppeerrvviissee//OOvveerrsseeee  ooppeerraattiioonn,,  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprroocceedduurreess..  

  SSuuppeerrvviissee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess  oonn  ssiittee  iinncclluuddiinngg::  ddaaiillyy  ssuuppeerrvviissiioonn  

ooff  aaccttiivviittiieess,,  iissssuuiinngg  ssiittee  iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  ccoonnttrraaccttoorrss,,  eennssuurriinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ccoonnttrraacctt  

ddooccuummeennttss,,  vveerriiffyyiinngg  eexxeeccuutteedd  wwoorrkkss  aanndd  cceerrttiiffyyiinngg  ppaayymmeenntt  rreeqquueessttss  ffrroomm  

ccoonnttrraaccttoorrss..  

  OOvveerrsseeee  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ssiittee  eennggiinneeeerrss  aappppooiinntteedd  bbyy  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess..  

  CCoooorrddiinnaattee  wwiitthh  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  oonn  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  pprroojjeecctt  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  aaccttiivviittiieess..  

  CCoooorrddiinnaattee  wwiitthh  PPAA  mmiinniissttrriieess’’  rreepprreesseennttaattiivveess  ((aatt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  lleevveell))  oonn  pprroojjeecctt  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ddeettaaiillss..  

  LLeeaadd  tthhee  pprroojjeecctt  HHaannddiinngg  OOvveerr  PPrroocceessss  ((rreecceeiivviinngg  ffrroomm  ccoonnttrraaccttoorr,,  aanndd  hhaannddiinngg  ttoo  tthhee  

llooccaall  ccoommmmuunniittyy))..  

  OOvveerraallll  pprroojjeecctt  rreeppoorrttiinngg  iinncclluuddiinngg  ssiittee  rreeppoorrttiinngg  aanndd  kkeeeeppiinngg  ooff  ssiittee  pprroojjeecctt  ffiilleess,,pprrooggrreessss  rreeppoorrttiinngg,,  

pprroojjeecctt  bbuuddggeett  ccoonnttrrooll,,  eettcc..  

  

                    22000055--22000066::  PPIINNEE  ((PPaalleessttiinniiaann  IInnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  NNeeeeddeedd  EEmmppllooyymmeenntt))  ffuunnddeedd  bbyy  UUSSAAIIDD    

                        PPoossiittiioonn::  SSiittee  EEnnggiinneeeerr::  

                        DDiirreecctt  ssuuppeerrvviissiioonn  aatt  BBeeiitt  FFoorriikk  SSeeccoonnddaarryy  BBooyyss  SScchhooooll,,wwhhiicchh  ccoonnttaaiinnss  1188  ccllaassssrroooommss,,    

                      iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  oouuttssiittee  wwoorrkkss,,  tthhee  ttoottaall  bbuuddggeett  iiss  aabboouutt  $$  662255,,000000..0000    

  
  

                        22000033--22000055::  RRDDPPIIII  ((RReehhaabbiilliittaattiioonn  &&  DDeevveellooppmmeenntt  PPrroojjeecctt  IIII))  ffuunnddeedd  bbyy  IIFFAADD    

                          PPoossiittiioonn::  PPrroojjeecctt  CCoooorrddiinnaattoorr    

                          DDeevveellooppiinngg  CCoommmmuunniittyy  IInnffrraassttrruuccttuurree,,  iinncclluuddiinngg  aaddddiittiioonnaall  ssttrruuccttuurraall  ffaacciilliittiieess  ffoorr    

                      mmoorree    tthhaann  1155  sscchhoooollss,,  CCoommmmuunniittyy  CCeenntteerrss  aanndd  AAggrriiccuullttuurraall  RRooaaddss..  

  

      11999999--22000033::    

        AArraabb  EEnnggiinneeeerriinngg  OOffffiiccee  ffoorr  SSeerrvviiccee  &&  CCoonnssuullttaanntt  ((AARRAABBEESSCC))      EEnnggiinneeeerr  HHaannii  AArraaffaatt  OOffffiiccee,,          

        NNaabblluuss--PPaalleessttiinnee..  
  

  FFeebb22000022--  MMaayy22000033::  DDeessiiggnn  EEnnggiinneeeerr,,  PPaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  ddeessiiggnniinngg  ffoorr  mmaannyy  pprroojjeeccttss  

33DD  VViissuuaalliizzaattiioonn  WWoorrkkss                  

  JJuunn22000011--FFeebb22000022::  AAll--ZZaahhrraawwii  hhoouussiinngg  --DDooccttoorr  HHoouussiinngg,,  SSuuppeerrvviissiioonn  eennggiinneeeerr  aatt  

4433  aappaarrttmmeennttss  wwiitthh  ttoottaall  aarreeaa  55660000ssqq..mm  

  AApprr22000011--mmaayy22000011::    EERRSSPP  PPrroojjeecctt  --TTeecchhnniiccaall  AAuuddiittiinngg  ooff  JJoobb  RReeccrreeaattiioonn  pprroojjeeccttss  ssppeecciiaallllyy  sscchhoooollss  

aanndd  ppuubblliicc  bbuuiillddiinnggss  iinn  mmoorree  tthhaann  3300  CCiittiieess  aanndd  VViillllaaggeess  iinn  PPaalleessttiinnee..  

  OOcctt22000000--MMaarr22000011::  IInndduussttrriiaall  AArreeaa,,  VVeeggeettaabbllee  OOiill  CCoommppaannyy  //  NNaabblluuss,,  IInndduussttrriiaall  sstteeeell  hhaannggeerrss  aanndd  

mmuullttii  ssttoorree  bbuuiillddiinngg  wwiitthh  ttoottaall  aarreeaa  1155550000ssqq..mm  

  JJuullyy11999999--OOcctt22000000::  FFeeeedd  mmiillll  FFaaccttoorryy,,  QQuuffoorr  SSuurr--TTaauullkkaarrmm,,  aanndd  OOwwnneerr::  PPAADDIICCOO  

TThhee  llaarrggeesstt  ffeeeedd  mmiillll  ffaaccttoorryy  iinn  PPaalleessttiinnee  wwiitthh  77550000ssqq..mm  iinncclluuddeess  FFaaccttoorryy,,  ssiillooss,,  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  

ootthheerr  bbuuiillddiinnggss..  
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TTRRAAIINNIINNGG  &&  SSPPEECCIIAALL  CCOOUURRSSEESS  

  
  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeemmeenntt  PPrrooffeessssiioonnaall  ((PPMMPP)),,  PPaalleessttiinnee  EEnnggiinneeeerrss  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr..  

  1100--hhoouurrss  OOSSHHAA  CCoonnssttrruuccttiioonn  SSiittee  SSaaffeettyy  TTrraaiinniinngg..  

  TTrraaiinniinngg  ccoouurrssee  oonn  PPrriimmaavveerraa  PPrroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  SSooffttwwaarree,,  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  

EEnnggiinneeeerriinngg  AAssssoocciiaattiioonn..  

  PPiilloott  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee  wwoorrkksshhoopp::  EEffffeeccttiivvee  PPrraaccttiicceess  iinn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  

ooff  RRuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  PPrroojjeeccttss,,  hheelldd  bbyy  BBiirrzzeeiitt  UUnniivveerrssiittyy--NNEEMMEETTAA,,  IIFFAADD    

aanndd  IInnWWeenntt..  

  EEnnggiinneeeerriinngg  AAssssoocciiaattiioonn,,  ttrraaiinniinngg  ccoouurrssee  iinn  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  EEmmeerrggeennccyy        

SSuuppppoorrtt..  

  EEnnggiinneeeerriinngg  AAssssoocciiaattiioonn,,  ttrraaiinniinngg  ccoouurrssee  iinn  IInnddoooorr  aanndd  OOuuttddoooorr  AAcccceessssiibbiilliittyy  

CCoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  ddiissaabblleedd..  

  RRWWAAQQ  ((CCeenntteerr  ffoorr  AArrcchhiitteeccttuurraall  CCoonnsseerrvvaattiioonn)),,  ddooccuummeennttaattiioonn  aanndd  ssuurrvveeyy  aabboouutt  

            OOlldd  hhoouusseess  iinn  ssoommee  vviillllaaggeess  iinn  PPaalleessttiinnee  

  

  

SSkkiillllss  

  
  

  GGoooodd  ccoommmmaanndd  iinn  ccoommppuutteerr..  

    EEnnggiinneeeerriinngg  ddrraawwiinnggss  ((AAuuttooCCAADD  22DD,,  33DD)),,    

  OOffffiiccee  pprrooggrraammss::  WWoorrdd,,  EExxcceell,,  eettcc  

    PPhhoottoosshhoopp,,  33DD  MMaaxx    

    PPrriimmaavveerraa  ,,MMss  PPrroojjeecctt  

  
AAFFFFIILLIIAATTIIOONN  

  

  MMeemmbbeerr,,  JJoorrddaanniiaann  aanndd  PPaalleessttiinniiaann  EEnnggiinneeeerriinngg  AAssssoocciiaattiioonn  

  MMeemmbbeerr  ooff  BBiiooddiivveerrssiittyy  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  ((BBEERRCC))  22000033  

  


