المهندس منير سعد
2006 - حاصل على درجة الماجستير في هندسة المياه و البيئة من جامعة بيرزيت
2002 - حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة بيرزيت
المهندس الميكانيكي المشرف في قسم المشاريع في المكتب الهندسي التابع لجامعة بيرزيت من
 حتى االن2003
مشرف التدريب العملي لطالب الهندسة الميكانيكية في المكتب الهندسي
عضو نقابة المهندسين الفلسطينيين و االردنيين
عضو اتحاد المهندسين العرب
عضو في الجمعية العالمية للمهندسيين
عضو في المجلس الفلسطيني األعلى للبناء األخضر
عضو في الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية و المستدامة
عضو لجنة نقاش مشاريع التخرج لدائرتي الهندسة الميكانيكية والمدنية في جامعة بيرزيت
2006 – "نشر رسالة ماجستير بعنوان" تطوير نظام إداري بيئي لجامعة بيرزيت
أعد تقرير بعنوان " تطبيقات جامعة بيرزيت في مجال اإلدارة البيئية" الذي فاز في المركز
2014 األول بجائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية لسنة
2015 فاز بجائزة الموظف المميز بجامعة بيرزيت لسنة
شارك في فريق ترشح الجامعة لجائزة ياسرعرفات لالنجاز و التي فازت بها الجامعة سنة
2018
2018 عضو هيئة اكاديمية في دائرة الهندسة الميكانيكية و الميكاترونكس منذ

































Eng.Munir Saad
M.Sc. Degree in Water and Environmental Engineering, Birzeit
University, 2006
B.Sc. Degree in Mechanical Engineering, Birzeit University,2002
Supervisor mechanical engineer in project section at the engineering
office of Birzeit University since 2003.
Responsible for training of mechanical engineering students on training
summer course at the engineering office of BZU.
Member of Palestinian Engineering Association (Paleng).
Member of Jordan Engineers Association (JEA).
Member of Federation of Arab Engineers.
Member of International Association of Engineers( IAENG)
Member of Palestine Higher Green Building Council (PHGBC).
Member of Examination Committee for discussion of graduating
students of Mechanical and Civil Engineering Departments at Birzeit
University.
Publishing an M.Sc. Thesis “ Developing an Environmental
Management System for Birzeit University” in 2006
Prepared the report “Birzeit University Applications in the Field of
Environmental Management’’ which won first place at the 6th
Environmental Management Contest held on December 9, 2014 in Saudi
Arabia
The Excellent Employee at Birzeit University in 2015.
Participated in a report for Birzeit university which won Yasser Arafat
Achievement Award in 2018
Faculty member in mechanical and mechatronics department since 2018

