السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية:

 االسم  :مالك سليمان البخيت الشنيكات مكان وتاريخ الميالد  :عمان 9191/2/8 جوال 1999649189 : الجنسية  :أردني الديانة  :اإلسالم -الجنس  :ذكر

 الحالة االجتماعية  :أعزب -البريد اإللكتروني :

malek_alshnaikat@yahoo.com
malek_alshnaikat@hotmail.com

المؤهالت:
 -ماجستير تصميم داخلي ( رسالة )  /2192/بتقدير ممتاز

 بكالوريوس في التصميم الداخلي والديكور  / 2119 /بتقدير جيد جدا الثانوية العامة 9119 /الخبرات العملية :
-

 -2192وحتى اآلن :عضو هيئة تدريس في قسم التصميم الداخلي والعمارة االسالمية  /كلية العمارة والفنون االسالمية.

-

 :2192 -2199مدرس لمساقات التصميم الداخلي /جامعة العلوم اإلسالمية /كلية العمارة والفنون االسالمية.

-

 :2192 -2199مدرس لمساقات تصميم األثاث /جامعة العلوم اإلسالمية /كلية العمارة والفنون االسالمية.

(محاضر غير متفرغ).
(محاضر غير متفرغ).
-

 :2199 -2191مصمم داخلي في مكتب  Box designعمان /الصويفية.

-

 : 2191 – 2112مصمم لألثاث ومشرف للتنفيذ والقيام بمهام منها:
 تصميم األثاث المكتبي والمدرسي.

 اإلشراف على تنفيذ التصاميم ومراقبة الجودة.
 حساب كميات المواد األولية الالزمة لإلنتاج.

المصنع في المشاغل.
 استالم األثاث
ّ
 وضع مواصفات المواد األولية الخاصة بتصنيع األثاث ( أخشاب ،حديد ،أقمشة ،إسفنج ،متممات إنتاج).
 دراسة عطاءات المواد األولية الخاصة بتصنيع األثاث.
 استالم المواد األولية الالزمة لإلنتاج وتوزيعها على مشاغل التصنيع .

-

 : 2112 - 2119مدرس للمباحث التالية :

 الرسم الهندسي والصناعي  /و ازرة التربية والتعليم

 العلوم الصناعية الخاصة للنجارة والديكور /و ازرة التربية والتعليم
 التدريب العملي لتخصص النجارة والديكور /و ازرة التربية والتعليم
-

 : 2119 - 2111مهندس ديكور في مشغل الشامسطي للنجارة والديكور  /عمان

االوراق البحثية واوراق العمل:
-

بحث مقبول للنشر بعنوان :مقاصدية ابتكار (المدخل المنكسر) وارتباطه بفضاءات العمارة الداخلية االسالمية) ،في
المؤتمر الثاني لالبتكارات العرب والمسلمين /جامع الشارقة /االمارات العربية المتحدة .2196

-

مناقشة االستراتيجية الوطنية للتعليم في و ازرة التربية والتعليم /االردن 2118

-

دراسة العديد من المؤلفات و تقييمها لمناسبتها للمادة المكتبية في مكتبة ادارة المناهج /االردن ومنها :تأليف منشورات
مجمع اللغة العربية (مصطلحات الدهانات والورنيش) ،و (مصطلحات الهندسة المدنية والمعمارية ج ، 9ج.)2

ورش العمل في التعليم واإلدارة :
-

Young leaders for Jordan / vocational training education
القيادات الشابة األردنية /التعليم والتدريب المهني /اليابان

-

اإلدارة الوسطى  /معهد اإلدارة العامة /عمان

-

ورشة عمل في مجال التدريب المهني " الدراسات التتبعية لخريجي التعليم المهني"  /مكتب اليونسكو  /عمان.
"The Role Of Medical Technologies in Medicine
" "International Medical Informatics And Biomedical Engineering
معرض تصنيع األجهزة والمعدات الطبية
-

ورشة عمل تدريبية خاصة بتعليمات األعمال اإلنتاجية واستخدام نماذج اآليزو المعتمدة.

خبرات ومشاركات في لجان مختلفة :
 المشاركة في اليوم العلمي المفتوح المقام في كلية الفنون والعمارة االسالمية  /جامعة العلوم االسالمية العالمية 2192
 المشاركة في لجنة وضع مواصفات األثاث العام لو ازرة التربية والتعليم لعام 2191/2111
 المشاركة في لجنة وضع مواصفات األثاث المدرسي والمكتبي للمدارس المدعومة من وكالة التنمية األمريكية USAD /
2191/2111

 المشاركة في لجنة دراسة عطاءات األثاث العام لو ازرة التربية والتعليم 2199- 2112

 المشاركة في لجنة دراسة العطاءات الدولية لألثاث المدرسي والمكتبي للمدارس المدعومة من وكالة التنمية األمريكية USAD /
2199 -2112
 المشاركة في لجنة استالم األثاث العام لو ازرة التربية والتعليم 2191-2118

 المشاركة في لجنة استالم األثاث المدرسي والمكتبي للمدارس المدعومة من وكالة التنمية األمريكية – 2111 USAD /
2191

 المشاركة في اللجنة التنظيمية للمعرض المهني الشامل 2191-2112
 المشاركة في لجنة المتابعة واإلشراف على تنفيذ دورة في مجال النجارة والديكور لمعلمي التعليم الصناعي تخصص النجارة
والديكور ضمن المرحلة الثانية لعام 2111

 المشاركة في لجنة المتابعة واإلشراف على إنتاج أثاث وديكورات متحف الكتاب /السلط
 المشاركة في لجان الشراء المباشر للمواد األولية و المتممة ( بتكليف من معالي الوزير شخصيا ) .

أعمال تصميمة واشرافية:
 تصميم العديد من المشاريع السكنية والتجارية (تصميم واشراف)

 التصميم واإلشراف على تنفيذ مشروع (متحف الكتاب)  /مدرسة السلط الثانوية
 التصميم واإلشراف على تنفيذ قاعة االجتماعات الرئيسية لو ازرة التربية والتعليم  /جناح الوزير
 اإلشراف على تنفيذ الجزء الخشبي من مشروع حماية الطفل من اإلساءة بمصاحبة اللعب
( مسرح دمى  /ستاندات رسم  ،صناديق دومينو  ،بزل.)...

 العمل على ماكنة ( )Laser cut and engraving machineوالخاصة بتنفيذ التصاميم بواسطة آلة محوسبة تعمل بالليزر
(على مبدأ ماكنات .)CNC

الدورات القصيرة في الحاسوب :
-

 ICDLالرخصة الدولية في قيادة الحاسوب

-

 INTELإنتل التعليم للمستقبل.

-

 AUTO CAD / Two Dimensionsالرسم الهندسي ثنائي األبعاد  /نقابة المهندسين

-

 AUTO CAD /Three Dimensionsالرسم الهندسي ثالثي األبعاد  /نقابة المهندسين

الدورات القصيرة في اللغة االنجليزية:
General English Course / 45 Hours 
Conversation / 15 Hours 
Technical English / 30 Hours 

كتب شكر :
 كتاب شكر لإلطالع على اإلستراتيجية الوطنية للتعليم 2118 /
 كتاب شكر للمشاركة في المعرض الدولي لألجهزة والبرمجيات والمعدات الطبية /جامعة اليرموك 2111/
 الموظف المتميز لشهر( حزيران) لعام 2118
 الموظف المتميز لشهر( أيار) لعام 2191

