
 

 نايف عمر الكاللي م:االس
 

  المؤهالت:

 م. 2891كندا( -بكالوريوس هندسة مدنية / )كونكورديا -

 م.2891بريطانيا( عام -دبلوم عالي هندسة وتخطيط الطرق / )نيوكاسل -

 م.1002أمريكا( عام -شهادة اإلبتكارات في الحوكمة / )هارفارد -
 

 األدب. ال التأليف:مج

 

 نبذة عن المؤلف: 

 2891من خالل خبرته المهنية والعملية التي تمتد إلى عقدين من الزمن في الفترة من عام م. و2829ولد عام 

، استطاع اكتساب خبرة مهنية رائدة في المنطقة من خالل عمله في وزارة األشغال )واإلسكان  1022إلى عام 

العمل في تصميم وتخطيط مشاريع األشغال واإلسكان ،كما أعد مواصفات الدفان ومستوياتها  سابقا( حيث بدأ

للمناطق الساحلية، كذلك عمل كمشرف على قسم العالقات العامة واإلعالم بالوزارة،  وقام بإعداد المخططات 

احلية، ر المناطق السالهيكلية والحضرية والبحرية )جزر أمواج(، ومشاركته في إعداد مسودة تشريعات تطوي

وعمل كرئيس للجنة التدقيق الداخلي بالوزارة، باإلضافة إلى عمله كرئيس للجنة التوجيهية لتوسعة مطار 

 البحرين الدولي، وعمله كرئيس للجنة التدقيق الداخلي بالوزارة.

 

ومن مهام عمله وضع خطط وسياسات  ،لشئون األشغال العامة في مملكة البحرين وكيالا وهو يعمل حاليا 

العمل المختلفة والسعي لتطبيقها، واإلدارة الهندسية واإلدارة العامة للمشاريع اإلستراتيجية في البنية التحتية 

والمباني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، كما سبق  له أيضا أن تبوأ مراكز قيادية حافلة بالنجاحات 

: لجنة اإلسكان ، كعمله كنائب في كل منوالبيئة ،والبلديات ،اإلسكان :راتواالنجازات في كل من وزا

واإلعمار، وهيئة التخطيط العمراني ، ومجلس المناقصات، باإلضافة إلى مشاركته في عدد من المؤتمرات 

م ومؤتمر الطرق 1021، 1009، 1002مثل مؤتمر تطوير السواحل الذي أقيم في اإلمارات في األعوام 

 م . 1001ر الذي أقيم في البحرين عام والمرو

 
يعتبر دوره محوريا في المملكة في تحقيق التوازن بين األوليات االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتحقيق 

التطوير الحضري المستدام حيث تشمل خبرته مجال هندسة الموانئ والسواحل والحفر ودفان األراضي 

المواصالت. وقد حصل على شهادة االنجاز من معهد الهندسة ورور ومشاريع الجزر والتخطيط وهندسة الم

الهيدروليكية في مدينة دلفت بهولندا.  كما فاز بعدة جوائز للعمل المتميز، تكريماا لجهوده ومساهمته المستمرة 

 في حقل الهندسة البحرية.

 

 األدب. من الكتب في مجال من الجوانب األخرى التي تتضمن نشاطاته منشورات أدبية حيث قام بتأليف عدد

 



 العضوية:

  م.2891-2891عضو في لجنة المخطط العام للطرق في الفترة من 

 م. 1022-1001عضو المجلس األعلى للمرور في الفترة من 
 م.1022-1001عضو في لجنة مواجهة الكوارث في الفترة من 

  م.1022-1020عضو في لجنة تجميل وتطوير المدن في الفترة من 
 

  المؤلفات:

 م.1001جمهورية العشق.   : نزار قباني ترجمة ألنثولوجيا الشاعر -

 م.1001غازي القصيبي : الصقر.. محلقاا.  ترجمة ألنثولوجيا الشاعر -

 م.1001كتاب آللئ الحكم من أمثال الخليج و األمم : الجزء األول.  -

 م.1022كتاب آللئ الحكم من أمثال الخليج و األمم : الجزء الثاني.  -
 

 mwus@batelco.com.bh البريد االلكتروني:
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