سرية ذاتية
الجنبي  :حجل

االس  :أأحم عل أأحم محم الضبيال

 1990الضن – اليال
تأر خ و مل احبالد:

امياي االجحي بي  :جزوج

اجكجواوالبي عبي اهجمالي 2013م
–
بكياور وس فل اهجمالي احمابي ن الي عي اععوم و
وبي ل00967-733291122 :

اضر م ااكجروال aahmedail128@gmail.com

امراليت اععحبي:


يال يالنجبر أيابي

 بكياور وس هجمالي مابي ن الي عي اععوم و اجكجواوالبي بجقم ر جبيز ل رتضه اشرف -عبي اهجمالي
صجعيء -دور وابو 2013م



الياو ي اعي ي – اقنس اععحل 2008م

أل حيل و احهيم إلد ر ي:


حل حعبم فل الي عه اععوم و اجكجواوالبي -ابحن -أيابي

 تتحبس مد ضيال الكجبي -صجعيء






إلإلر ف عل مد ن احضيال انكجبي – صجعيء

احشير ي فل إلإلر ف عل تجنبي إلضكي صرف صمل – صجعيء

احشير ي فل الجه اجظعحيت فل الي عي

احشير ي فل الجه اجمر ل احبم ال فل الي عي

احشير ي فل الجه اخجضير ت فل الي عي

ألبميث:

 بمث أول الجخم م خعن يت احجيإلبر بم الً ن ار يم فل اخعطي اخراليابي -صجعيء2013م

امور ت اجل إلير ت فبهي:

 دورد تمعبل تتحبس احضيال ازاز ابي بيالجخم م بر ج BIM
 دورد تمعبل تتحبس احضيال ازاز ابي بيالجخم م براي ج جيب
 دورد تتحبس احجششت ازاز ابي

 دورد تتحبس بيالجخم م براي ج إل نل
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–

 دورد إلإلر ف احوقعل

 دورد عي رد او قل إلاشيئل اعحو صن يت و احق ي بس
 دورد ارالس بيالجخم م ألتو يد ( )AUTOCAD

 دورد اإلر ف عل تجنبي اطرق و الجخم م براي ج ()AUTODESK LAND
 دورد الجخم م الهيز اجوتل الجبشن ()TOTAL STATION

اجزول احبم ال:


اجزول إال نيرد إلر ي اعرببي اعحق يوات



اجزول إال إلر ي انعبم اعخرالياي اليهزد و عرفي آابي اعحل



اجزول إال وقل النر اشهبم اهجمو اي ايذ جس تجنبيذ أيابيً
اجزول إال وقل الم أحل ايذ جس تجنبيذ أيابيً


اخضر ت:

 خضرذ فل ليل اجمر س حعت حعبم فل الي عه اععوم و اجكجواوالبي احمذ الججبن
احو د اجل تس تمر نهي ( نيأه ,هجماله صمبه ,تمعبل اشيء ت  ,ق يو ه و د)

 إلإلر ف احبم ال عل تجنبي احجششت انكجبي





الجخم م براي ج اجمعبل و اجتحبس إلاشيئل ETABS

الجخم م براي ج ارالس AUTO CAD

الجخم م الهيز()TOTAL STATION
الجخم م براي ج إل نل اعجتحبس إلاشيئل

 تتحبس احضيال انكجبي
 تتحبس احضيال ازاز ابي

 تتحبس إلضكيت اترف اتمل


الجخم م اميالوب
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