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 Name:Al hassan  mohammed        شبلمحمد احمد  نالحس :االسم

Ahmed shepl       

    مصر–كفر الشيخ :مكان وتاريخ الميالد

             (13/8/1992)      Date &Place of Birth: Kafr elshiekh-

Egypt 

 

                                                          Nationality: Egyptian    مصري:  الجنسية

                             
  :Married  STATUS                                  متزوج:  االجتماعيةالحالة 

 

  :El Dammam Address                                                                                                                                                                         مالدما :الحاليالعنوان 

 :Al Jalawiya District – El terbak st  Local Address                                                                                          شارع الطرباق  –حي الجالوية :  داخل المملكة

 :hassan4civil@gmail.com   E-Mail             :                  البريد اإللكتروني :.Mobil No                         1054019050                 :                   رقم الجوال

 

 
 Education                                                                                                                                                                               :            التعليم والمؤهالت

 Cityالمدينة         Instituteجهة التعليم                  Dateالتاريخ    Major التخصص Certificate                           الشهادة                         

              Bachelor of civil   بكالوريوس الهندسة المدنية

engineering                                                            

          Civil مدني

        

 Kafr Elshiekhجامعة كفر الشيخ 4109

University  

   كفر الشيخ

Kafr ElShiekh 

  

 
 :Training Courses                                                                                       :                                                                                             الدورات التدريبية

 Dateالتاريخ           Durationالمدة                                                 Institute        مكان الدورة                                                      Courses nameأسم الدورة  Noالرقم   

 AutoCad      اوتوكاد                                    0

2D 

 بكفر الشيخ نقابة المهندسين

Guild of engineers at KFS                              

   

 month 12/9/2011 1شهر       

   االشراف الهندسي والتنفيذ بالموقع  4

Engineering supervision and the 

principles  of Excution in the site.              

                   

Future Academy    1     شهر month 3/7/2016 

 دبلومة المهندس للتنفيذ بالموقع 5

Professional Engineer’s site Diploma        

    

 بالغربيةنقابة المهندسين 

Guild of engineers at Tanta                           

    

 month   1/1/2015 2شهرين  

 
 Period         المدة   Position         مسمى الوظيفة       Name of Employer     أسم الشركة   Noالرقم    

 ثالث سنوات                     Site engineerمهندس موقع               الجيش الثاني الميداني-قناة السويس 1

                             اءمرسم للتخطيط واالنش 4

             Marsam for planning 

and construction                          

            

 year 1 سنة              Site engineer  مهندس موقع

5 BISAN EST  FOR 

CONTRACTING                        

              

 1year سنة           Site engineerمهندس موقع

 
 :Skills                                                                                   :                                                                                                     المهارات والقدرات الشخصية

 

 Languagesاللغات                 
 Levelالمستوى              Typingالطباعة     Levelالمستوى      Pcالحاسب               Levelالمستوى                

 Arabicعربي

تحدثا 

Speaking 

              Excellent ممتاز

وورد                   

Word 
   very goodجيد جدا

عربي        

Arabic 

         Excellent ممتاز

كتابة      

Writing 

               Excellentممتاز

  

English 

تحدثا 

Speaking 

          Very goodجيد جدا

   
إكسيل               

Excel 

  very goodجيد جدا

 Englishإنجليزي    

  

 very good جيد جدا    

كتابة      

Writing 

           very goodجيد جدا

   
 .Pبوربوينت       

Point 
               good جيد

 
 

 

 

 



 
About me: 

 I have agood experience in electrical works as street&walkway lighting   

 I have agood experience in fire alarm system projects.. 

 I have agood experience in landscaping (soft& hardscaping). 

 

 I have agood experience with infrastructure storm water projects. 

 I have agood experience with road and asphalting works. 

 I can make any schedules for any project as it requires. 

 I can be assigned for calculating any materials for any project as drawings  and responsible for dealing with 

suppliers. 

 I can make any invoices for payment certificates as contracts requiring. 

 :نبذة  مختصره 

 ه في مشاريع االناره  للمرات والطرقعندي خبرة جيد. 

 ذار الحريقعندي خبره جيدة في أنظمة ان 

 عندي خبرة جيده في اعمال الالند اسكيب واعمال الري 

 عندي خبره جيدة في مشاريع البنية التحتية من اعمال صرف امطار السيول 

 عندي خبره جيدة في اعمال الطرق والرصف 

  عندي خبرة في عمل أي جداول زمنية خاصة بالمشروع 

  ومسئول أيضا ان لزم االمر في التعامل مع الموردينعندي خبره في حصر أي كميات يتطلبها المشروع 

 الخ..عندي خبرة في اعداد أي فواتير خاصة بلعقود من دفعات 

 

 

 


