
 الدورات التدريبية

نشائي للمباني الخرسانيةأساسيات وخطوات   الزلزاليةالتصميم ا
 في جامعة ذمار

نشائية باستخدام برنامج   اأفير البريمإدارة المشاريع ا

 مكتب التعليم الفني و التدريب المهنيفي 

 في جامعة السعيدة BIMدورة برامج 

 
 
 

 

اف في تنفيذ المشاريع الخرسانية  لدي القدرة على ا

م بنود   عمالواست  ا

 كلية الهندسة المدنية

 في جامعة ذمار 

 2018-2017الهندسة المدنية  سنة التخرج (حاصل على بكالوريوس في( 
 وع التخرج   بتقدير ممتاز –في الخرسانة المسلحة  –م
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تقبل 
 الحقائق

االبتكار و 
 حل المشاكل 

ال حيــاة بــدون هــدف . و ال النبــذة الشخصــية، 
هــــدف بــــال عمــــل . و ال عمــــل بــــال إرادة . و ال 
إرادة بــال عزيمــة . وال عزيمــة بــال صــدق و ال 

 نتيجة بدون عمل جماعي
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 ذمار

00967 770697287 

AUTODESK-
ROBOT ANALYSIS 
PROGRAM 

Designing for 
concrete 
buildings  

 المهارات الشخصية

 اإلبداع
العمل 
 الدافعية القيادية كفريق

الثقة واحترام 
 اآلخرين
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 قدراتي
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 قائد عادل أمين أحمد
 مهندس مدني

 العربية

 اإلنجليزية

 اللغات

. و ال ال حيــاة بــدون هــدف النبــذة الشخصــية، 
ال إرادة إرادة. وال عمــل بــال هــدف بــال عمــل . و

وال عزيمــة بــال صــدق و ال نتيجــة  عزيمــة.بــال 
 بدون عمل جماعي

 

 الــيــمــن،  تــعـــز

+967 770697287 

 نبيل احمد محمد سعيد/ السيد

 يـدنـدس مـنـهــم
 كــلــيــة الــهـنــدســة الـمـدنـيـة ارــة ذمـعـامــج

+967- 77 465 1556 - 713017115 

nabahm480@gmail.com 

 اليمن، صنعاء 

 المراجع

 رشيد عبده علي حسان/ السيد

 مــهـنـدس مـدنـي
 جــامـعـة ذمــار كــلــيــة الــهـنــدســة الـمـدنـيـة

+967- 77 795 2822 -733496526 

rasheidabdoali@gmail.com 

 اليمن ، إب

 محمد رشاد احمد قائد/  السيد

 مــهـنـدس مـدنـي
 جــامـعـة ذمــار كــلــيــة الــهـنــدســة الـمـدنـيـة

0707 002 77 967+ 

Email@email.com 

 اليمن،  صنعاء

 احمد قائد أميناحمد / سيدال

 طالب طب بشري
 بصنعاء اإلماراتيةالجامعة 

5267 485 77 967+ 

Email@email.com 

 اليمن ،صنعاء
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