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 وائل علي نصرهللا

 

 1691 تاريـخ الميــالد:

 أردني :الجنسيـــــة

 

 المؤهالت العلمية والعملية:
 

 بكالوريوس هندسة ميكانيك ، الجامعة األردنية     1691

 هندسة ميكانيك ، الجامعة األردنية ماجستير 1661

 محاضر في تصميم انظمة التدفئة والتكييف ، نقابة المهندسين االردنيين. 

 خبير مشارك في الهندسة القيمية 2008

 مهندس رأي مسجل لدى نقابة المهندسين األردنيين 2008

 خدمات ميكانيكية المباني مصنف لدى نقابة المهندسين األردنيين –مستشار في مجال الهندسة الميكانيكية  1112

 محاضر في الجمعية العلمية الملكية عن تقنيات االبنية الخضراء 2016

 اللجنة الدائمة للبناء األخضر:  وزارة االشغال العامة واالسكان عضو في     1119

 حاضر في البرنامج االنمائي لالمم المتحدة في كودة العزل الحراري العربيةم     1119

 محاضر في الجمعية العلمية الملكية عن كودة األبنية المدرسية     1111

 

 :لمساهماتا

 المشاركة في لجنة مناقشة و اقرار الدليل االردني لالبنية الخضراء 

 دة لتزويد المباني بالمياه و الصرف الصحيالمشاركة في لجنة مناقشة و اقرار الكودة الموح 

 المشاركة في اعداد الدليل االرشادي للكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه و الصرف الصحي 

 اعداد كودة التدفئة المركزية 

 اعداد دليل كودة التدفئة المركزية 

 اعداد دليل كودة األبنية الموفرة للطاقة 

 و اعداد الجزء الثاني منه والخاص بتشغيل االنظمة الميكانيكية و فحصها و معايرتها تحديث مجلد الخدمات الميكانيكية 

 المشاركة في لجنة مناقشة و اقرار كودة االشخاص ذوي االعاقة. 

 المشاركة في اعداد كودة الطاقة الشمسية 

 المشاركة في اعداد كودة المستشفيات الخضراء 

 

 

 الخبرات العملية:

 دار التصاميم لالستشارات الهندسية االردن                    -2012

، تصميم أعماال التكيياف والتدفئاة والتهوياة الميكانيكياة  ضاافة لتصاميم أنظماة رئيس قسم الميكانيك  مؤسس و

 الحريق وتزويد المياه الباردة والساخنة والصرف الصحي واألشراف على تنفيذها

 

 البيئة ، األردن.اتحاد المستشارين للهندسة و     2011 -8991

، تصاميم أعماال التكيياف والتدفئاة والتهوياة الميكانيكياة  ضاافة لتصاميم أنظماة الحرياق انياك رئايس قسام الميك

 والساخنة.وتزويد المياه الباردة 

 

 دار الدراسات العمرانية.   8991 - 8991

ضاافة لتصاميم أنظماة الحرياق وتزوياد مهندس ميكانيك ، تصميم أعمال التكييف والتدفئة والتهوية الميكانيكية  

 المياه الباردة والساخنة والصرف الصحي واألشراف على تنفيذها وذلك لعدة مشاريع منها:

 

 مستشارين للهندسة والبيئة ، األردن.اتحاد ال     8991 - 8991

مهندس ميكانيك ، تصميم أعمال التكييف والتدفئة والتهوية الميكانيكية  ضاافة لتصاميم أنظماة الحرياق وتزوياد 

 المياه الباردة والساخنة والصرف الصحي واألشراف على تنفيذها وذلك لعدة مشاريع منها:

 

 شركة احمد الخطيب وشركاه لالستشارات الهندسية ، االردن.     8991 - 8991

ف الصاحي لعادة مهندس ميكانيك تصميم أعمال التكييف والتدفئة والتهوياة الميكانيكياة وشابكات الميااه والصار

 مشاريع تجارية وسكنية منها:

 ة.أبنية سكنية وتجارية متعدد 

 

 األردن.  -زيتون لالستشارات الهندسية        8991
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مهندس ميكانيك لتصميم أعمال التكييف والتدفئة والتهوية الميكانيكياة والصارف الصاحي وشابكات الميااه لعادة 

 مشاريع منها:

 

 األردن. -ة للكهرباء والميكانيك المجموعة الهندسي   8991
 

 لمياه والغازات للمشاريع التالية:مهندس ميكانيك تنفيذ أعمال التكييف وشبكات الصرف الصحي وا

 

 . األردن -ردنية الجامعة األ -قسم الهندسة الميكانيكية    8991 - 8991

 مساعد بحث وتدريس للمساقات التالية:

 انتقال حرارة 

  تدفئة وتكييف 

 احتراق داخلي 

 ديناميكا حرارية  

 

 .األردن -مكتب المهندس صبحي أبو زغالن لالستشارات الهندسية    8991 - 8919

لمياااه والصاارف الصااحي مهناادس ميكانيااك  لتصااميم أعمااال التكييااف والتدفئااة والتهويااة الميكانيكيااة وشاابكات ا

 و طفاء الحريق لمباني سكنية وتجارية متعددة.

 

 األردن.  -دار محمود لالستشارات الهندسية      8919 - 8911

مهناادس ميكانيااك لتصااميم أعمااال التكييااف والتدفئااة والتهويااة الميكانيكيااة والصاارف الصااحي وشاابكات المياااه 

 و طفاء الحريق لمباني سكنية وتجارية متعددة.

 

 العضوية:

 عضو في نقابة المهندسين األردنيين 

 .عضو في جمعية مهندسي التدفئة والتبريد والتكييف األمريكية 

 .عضو في جمعية مهندسي السباكة االمريكية 

 .عضو في جمعية مهندسي خدمات االبنية المرخصين البريطانية 

 

 

 

 

 المهارات اللغوية:

 .اللغة العـربيـة 

 .اللغة اإلنجليزية 

  األسبانية.اللغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


