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• Dr. Tarawneh has expertise in the design and
implementation of strategic plans and consulting in
the areas of risk management, safety, loss prevention
and control, healthcare management, and analyses of
catastrophic accidents in the industrial, construction,
transportation, and power generation and distribution
sectors.
• Between 2009 and 2019, Dr. Tarawneh served as
the Chief Risk Management and Control Officer
for the State of Ohio Workers’ Compensation State
Insurance Fund (SIF), which is considered the largest
state insurance fund in the United States of America
(USA).
• During this period, Dr. Tarawneh designed and
implemented a wide variety of strategic risk
management programs for SIF. These programs
resulted in reducing the frequency and severity of
work-related injuries in Ohio by 31 percent and the
total amount of SIF’s indemnity and medical payments
by approximately 40 percent. The success of these
programs led many workers’ compensation state
insurance funds in other states to implement many of
these programs.
• Dr. Tarawneh published over 20 articles in scientific
journals.
• Dr. Tarawneh holds Ph.D. and MS degrees in
industrial and management systems engineering and
MS degree in traffic engineering from the USA and a
BSc. degree in civil engineering from the University
of Jordan.

الدكتور ابراهيم الطراونة
خبري ومدير تنفيـــذي
رشكــة  PI Squareلالستشارات والدراسات -االردن
•خبيــر فــي اعــداد وتنفيــذ السياســات اإلســتراتيجية
والسياســات العامــة إلدارة المخاطــر والســامة
والوقايــة مــن الخســائر.
•خــال العشــرين ســنة الماضيــة ،عمــل الدكتــور
الطراونــة فــي مجــاالت التخطيــط اإلســتراتيجي
واالستشــارات واألبحــاث والدراســات المتخصصــة في
إدارة المخاطــر ،الســامة والوقايــة مــن المخاطــر،
التأميــن ،اإلدارة الصحيــة ،وتحليــل الحــوادث
الجســيمة فــي قطاعــات الصناعــة ،اإلنشــاءات ،النقــل
والمــرور ،والطاقــة.
•خــال الســنوات  ،2019-2009عمــل الدكتــور
الطراونــة كمديــر تنفيــذي إلدارة المخاطــر لصنــدوق
تأميــن إصابــات العمــل لواليــة اوهايــو والــذي يعتبــر
أكبــر صنــدوق مــن نوعــه فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،حيــث قــام بتصميــم وتنفيــذ مجموعــة
مــن البرامــج اإلســتراتيجية للصنــدوق والتــي
أدت الــى خفــض عــدد وجســامة إصابــات العمــل
فــي أوهايــو بنســبة  31بالمئــة وخفــض قيمــة
التعويضــات المدفوعــة بنســبة تجــاوزت  40بالمئــة،
ممــا دفــع الكثيــر مــن الصناديــق المماثلــة فــي
واليــات اخرى لتطبيــق هــذه البرامــج الرياديــة.
•نشــر الدكتــور الطراونــة أكثــر مــن عشــرين مقــال
علمــي فــي مجــات علميــة متخصصــة.
•يحمــل الدكتــور إبراهيــم الطراونــة درجــات الدكتوراة
والماجســتير فــي الهندســة الصناعيــة وإدارة النظــم
والماجســتير فــي هندســة النقــل والمــرور مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ودرجــة البكالوريــوس
فــي الهندســة المدنيــة مــن الجامعــة األردنيــة.

