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 السيرة الذاتية

 وائل ناصر نجيب قعوار           :اإلسم

 

 8/4/9191عمان    :مكان وتاريخ الميالد

 

  6555444445 -696926569   :رقم الهاتف

 696929541   :رقم الفاكس

 األردن 99919عمان  91986ب .ص    :العنوان

 

 wael.kawar@pttco.com  :العنوان األلكتروني

 

 .9119جامعة لندن / ماجيستير في الحقوق   -:الشهادات العلمية

 .9116الجامعة األردنية  -بكالوريوس حقوق -

 (.األردن -عمان.)9185كلية تراسانطة  -الثانوية العامة -

 :العمليةالخبرات 

 

 عضو مجلس إدارة شركة فنادق خليج العقبة: 

 .غرفة 266العقبة وبطاقة إٍستيعابية في  من فئة األربع نجوم فندق خليج العقبة وتُدير والتي تملك

 

 عضو مجلس إدارة شركة فندق البحر الميت العالجي: 

فئة األربع نجوم وبطاقة ت العالجي في منطقة البحر الميت من والتي تملك وتدير فندق البحر المي

غرفة باإلضافة الى عيادات متخصصة في عالج األمراض الجلدية والوحيدة من  066إستيعابية حوالي 

 .نوعها في المنطقة
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 ركة الوادي لإلستثمارات السياحيةعضو مجلس إدارة ش: 

 .غرفة 946وبطاقة إستيعابية فندق بترا بانوراما في البتراء من فئة األربع نجوم والتي تملك وتُدير 

 

  وحتى اآلن 9116من عام : 

شركة خاصة عائلية تملك وتدير عدة شركات في مجال  - شريك تنفيذي في شركة البتراء للسياحة والسفر

 .9196السياحة والسفر تأسست منذ عام 

طيران عالمية  تقوم شركة البتراء للسياحة والسفر والشركات الشقيقة التابعة لها بتمثيل عدة شركات

الخطوط  الخطوط الجوية الرومانية،الجوية اليونانية، الخطوط : في األردن مثلكوكالء عامون لمبيعاتها 

الشحن ) FEDEXالخطوط الصينية، الخطوط البرتغالية ، شركة أدريا وشركة  الجوية األوكرانية،

 (.الجوي

 

 :وحتى اآلن 9119من عام 

 

 األردن/ وزارة السياحة/ للسياحةالمجلس الوطني في  سابق عضو. 

 

 شركة أماديوس األردن -نائب رئيس: 

مجال تزويد أنظمة الحجز اإللكتروني لتذاكر السفر وذلك لشركات الطيران وهي شركة عالمية رائدة في 

 .ووكالء السياحة والسفر

 

 مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكاديمية البتراء للسياحة والسفر. 

 

  إدارة مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنيةعضو سابق في مجلس. 

 

 وزارة السياحة/ وزارة التخطيط/ ضو في لجنة المنافسة السياحية األردنيةع. 

 

  عضو مجلس المستشارين للجامعة اللبنانية األميريكيةLAU. 
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  عضو مجلس األمناء لمؤسسة القيادة للتميز" ILE." 

 

  العربي للتأمينعضو سابق في مجلس إدارة شركة الشرق. 

 

 عضو الهيئة اإلدارية لجمعية السلط الخيرية. 

 

 مجلس إدارة مجلس األعمال األردني اإليطاليفي عضو مؤسس ورئيس سابق و. 

 

 عضو في نادي األعمال األردني السويسري. 

 

  (.تحت التأسيس)مؤسس جمعية الصداقة األردنية القبرصية 

 

 (.تحت التأسيس) مؤسس الجمعية األردنية لإلعالم السياحي 

 

  عضو في جمعية األعمال األردنية األوروبيةJEBA. 

 

 عضو في عدة جمعيات ومجالس محلية. 

       


