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   ةـيـذاتـرة الـيـسـلا

 

ـمــــاحــي اهللعـبـدي ـلـد عــمـحـم االسم/ نـديــم
ُ
 الص

هنــــــــدساملـهنة 
ُ
 مــــدني / م

ثمان–املمدارة الطيارينحي  العنوان/
ُ
 .دنـعـ–الشيخ ع

 nadeemalsomahi@gmail.com بريد اإللكرتوني

 nadeem.m.abdullah@gmail.com بريد اإللكرتوني

 ( (775541019-967+) – (733173923-967+ احملمولالتلفون/ 

  الضالع. –م.  / الضالع 1987 / يناير /  21 : امليالدتاريخ ومحل 

 متــزوج. : الحالة االجتماعية 

           يـمـنـي.:    الجنسية 

الهندسة مجال في  ةوخبر ة معرفعلية من  تما تحصلكل للمساهمة في  عمل فرصةعلى  لحصول ا

متعاون فعال و متميز عمل يهمني هو العمل مع فريق كما  الهندسية.واملشاريع وإدارة األعمال املدنية 

 األهداف والرؤية. تحقيقو نجاز التنمية واال ألجل 

 جامعة عدن  -، أعمالإدارة تنفيذي  اجستيرم-  
 
 .-م2021العلوم اإلدارية، لية ك

 لية -عدن  جامعة - دنيةمهندسة  بكالوريوس
 
 م.2013الهندسة،  ك

  م 2014 التقني االمتياز عهد م – ساحة وطرقاتم مدبلو. 

  م 2005كلية التربية – اللغات معهد -جامعة عدن  -نجليزية إ لغة مدبلو. 
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هندس استشاري-إدارة املشاريع-مدير تنفيذي"
ُ
هندس أعداد الدراسات والتصاميم واالشراف والتنفيذ-م

ُ
 "م

  هندساملدير التنفيذي و ي ف التنفيذ والتصاميم لدى مؤسسة أبن الداؤودي وشركائه للتجارة واملقاوالت، م 

ر من مشاريع البنية التحتية في مدينة عدن، لحج، أبين، الضالع، واملمولة إدارة أعمال وتصميم وتنفيذ الكثي

 (. للمشاريع التالية:2020-2018)(، UONPSمن البنك الدولي عبر مكتب الخدمات )

  م/ عدن.- مكسر  خور / م – ثالثة( مرحلة) األحمدي حي شوارع باألحجار رصفمشروع 

 أبين/ م- زنجبار/ م-الشرق  باتجاه القديم الحكومي املجمع جانبب باألحجار رصف مشروع. 

  أبين./م-زنجبار/ م - مايو22خلف مدرسة باألحجار رصفمشروع 

  عــدن/ م- عثمان الشيخ/ م-( ثانية مرحلة( )9) بلك باألحجار رصفمشروع. 

 عـدن/م-البريقة/ م- الشعب حي باألحجار رصف مشروع. 

 عــدن./ م املنصورة/ م –( نظرة أول  القاهرة) ثانية( )مرحلة املنصورة شوارع باألحجار مشروع رصف 

  م/ عدن.   البريقة/ م -( عفان بن عثمان مسجد) -( الكسارة حي) البريقة طريق باألحجار رصفمشروع 

 دارسعد م/ عدن./ م-غرب شارع امليدان )املرحلة الثانية(  دمشروع رصف باألحجار شوارع دار سع 

 عــدن./ م ددار سع/ م القات سوق  خلف( ثالثة مرحلة) امليدان شارع باألحجار غرب مشروع رصف 

 عــدن/ م ددار سع/ م- البساتين- الظاهري  حي الصحي الصرف شبكة تأهيل مشروع. 

 املنصورة م/ عدن./ م-( ىمرحلة أول)ر صاب مستشفى من بالقرب ريمي حي شوارع باألحجار رصف مشروع 

 املنصورة م/ عدن./ م-( مرحلة ثانية)ر صاب مستشفى من بالقرب ريمي حي شوارع باألحجار رصف مشروع 

 املنصورة م/ عدن./ م-( مرحلة ثالثة)ر صاب مستشفى من بالقرب ريمي حي شوارع باألحجار رصف مشروع 

  م/ عدن.- مكسر  خور / م – ثانية( مرحلة) األحمدي حي شوارع باألحجار رصفمشروع 

  عــدن/ م ددار سع/ م- الغربية( ثانية مرحلة) كابوتا خلفية ممرات ترميممشروع. 

 هندس استشاري الجودة ملشاريع الصرف الصحي ومشاريع رصف األحجار لدى مشروع األشغال العامة  م 

(PWP ،)(2019-2018.) 
 

 هندس  عدن/م عثمان الشيخ/م العثماني الكود شوارع باألحجار رصف استشاري في مشروع م 

(، من مشاريع األمم املتحدة املمولة من البنك الدولي PWPالعامة ) لدى مشروع األشغال (.2018-2017)

 . (UNOPS)عبر مكتب
 

 هندس استشاري لدى مكتب الحداد للمقاوالت واالستشارات الهندسية في األشراف على تنفيذ مباني  م 

 م(.2017وهناجر شركة املحضار التجارية واملنفذة من شركة العمودي للمقاوالت. م/عدن. )
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  هندس م(، 2017أعداد الدراسات والتصاميم واستشاري األشراف والتنفيذ على مشاريع وزارة الداخلية )م 

 -للمشاريع التالية: 

 باط وأفراد معسكر النجدة  لـمشروع تنفيذاستشاري األشراف وال  م/عدن.-)سكن وعنابر ومطبخ وحمامات( ض 

 م/عدن.-ملركز شرطة كريتر  تأهيلالو والصيانة ترميم والبناء أعداد الدراسة والتصاميم ألعمال ال 

 م/عدن.-ملركز شرطة التواهي  تأهيلالو والصيانة ترميم والبناء أعداد الدراسة والتصاميم ألعمال ال 

 م/عدن.-ملركز شرطة البريقة  تأهيلالو والصيانة ترميم والبناء أعداد الدراسة والتصاميم ألعمال ال 

 ثمان  تأهيلالو والصيانة ترميم والبناء ل الأعداد الدراسة والتصاميم ألعما  م/عدن.-ملركز شرطة الشيخ ع 

 م/عدن.-ملركز شرطة الشعب  تأهيلالو والصيانة ترميم والبناء أعداد الدراسة والتصاميم ألعمال ال 

  م/عدن.-أعداد الدراسة والتصاميم ملشروع املركز التدريبي 

  وممتلكات اإلدارة العامة للتقاعد ..)منتجعات واستراحات & مباني أعداد الدراسة والتصاميم وحصر األضرار ألصول

 م/عدن.-وعقارات & هناجر ومحطات & أراض ي ومعسكرات( 

 

  هندس أعداد الدراسات والتصاميم واستشاري األشراف والتنفيذ في مكتب املشاريع في ديوان محافظة م 

 -للمشاريع التالية:  ،(2016-2017)عدن )مكتب املحافظ(، 

 مشروع بناء وترميم وتأهيل مبنى مكتب ديوان محافظة على تنفيذ الشراف و الدراسة والتصاميم واستشاري اإل  أعداد

 م/عدن.-وملحقاته. عــدن 

  هندس أعداد الدراسة والتصاميم واستشاري اإل تأهيل مبنى مكتب التجارة وصيانة و مشروع ترميم في تنفيذ الشراف و م 

 والصناعة /عــدن.

  هندس أعداد مشروع ترميم وتأهيل مبنى مكتب الثقافة والفنون في تنفيذ الشراف و الدراسة والتصاميم واستشاري اإل م 

 /عــدن.

  هندس أعداد الدراسة والتصاميم واستشاري اإل بناء وترميم وتأهيل مبنى خفر استكمال مشروع في  تنفيذالشراف و م 

 .عدن خليج-السواحل 

 هندس أعداد الدراسة والتصاميم واست  .شروع معسكر الشرطة العسكرية / عدنفي متنفيذ الشراف و شاري اإل م 

  هندس أعداد الدراسة والتصاميم واستشاري اإل  .شروع معسكر القوات الخاصة / عدنفي متنفيذ الشراف و م 

  هندس أعداد الدراسة والتصاميم واستشاري اإل  .شروع )سور وحمامات( معسكر طارق / عدنفي متنفيذ الشراف و م 

  عدناملحافظ( سكن )الضيافة  دارترميم وتأهيل شروع في متنفيذ الشراف و استشاري اإل /. 

  هندس أعداد الدراسة والتصاميم  .عــدن/ ملشروع مكتب الجهاز املركزي للرقابة والتفتيش م 

  هندس أعداد الدراسة والتصاميم  .ملشروع مبنى األمن في مطار عدن الدولي / عدنم 

  هندس أعداد الدر  ./ عدناملحافظ الضيافة سكن  ملشروع حمامات داراسة والتصاميم م 
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  استشاري في دراسة وتحليل أزمات وعوائق املشاريع املتعثرة وإعادة تفعيلها واستكمال األعمال فيها لدى

 .(2016-2017)مكتب املشاريع في ديوان محافظة عدن )مكتب املحافظ(. 

  عــدنمشروع مدرسة الطويلة للبنات م/ صيره/. 

 مشروع إعادة تأهيل مبنى األحوال املدنية م/ صيره /عــدن. 

 مشروع تأهيل الطرق الداخلية القديمة م/ صيره /عــدن. 

  كورنيش عدن م/ صيره /عــدنبناء مشروع. 

  مدرسة أبان م/ صيره /عــدنبناء مشروع. 

  م/ صيره /عــدنصيرة حكمة وصيانة مترميم بناء و مشروع. 

 

  هندس ميداني في حصر ورصد املباني املهدمة واملتضررة من مخلفات الحرب على مدينة  وحساب كمياتم 

 {.م 2016- م2015}عــدن، ، لدى وزارة األشغال العامة والطرق م/م 2015عـدن في مارس
 

  هندس املباني املهدمة واملتضررة واملمتلكات املفقودة من مخلفات  وحساب كمياتميداني في حصر ورصد م 

 .م2015درجة،/ 180أستطيع، عدن أنا ومبادرة " منظمة، لدى م2015الحرب على مدينة عـدن في مارس
 

  هندس لطرقات الفرعية في محافظة عدن، لدى ل تنفيذ االسفلترصف و الو في أعمال املساحة ميداني م 

 .م2014والجسور/عدن،  املؤسسة العامة للطرقات
 

 هندس  ملحطات الوقود لدى شركة النفط اليمنيةوالتأهيل أعمال اإلزالة والبناء على تنفيذ الشراف و اإل  م 

 .م2014/عدن، 
 

 هندس ة لصندوق الدولي للتنمية الزراعيل الصغيرة املتفرقة التابعة شاريعلعدد من امل تنفيذالو  شرافاإل  م 

 .م2013، الضالعالعديد من مناطق محافظة  في) )إيفاد
 

 هندس مشروع مدرسة عائشة للبنات املمولة من البنك الدولي عبر مكتب الصندوق  تنفيذموقع في  م 

 .م2012، الضالعاالجتماعي للتنمية، م/
 

 هندس ( عبر مكتب مشروع UNDPمشروع حاجز مائي في منطقة جحاف، املمول من ) تنفيذموقع في  م 

 .م2012، الضالعالعامة، م/األشغال 
 

 هندس ( عبر مكتب مشروع UNDPشبكة املياه في منطقة الحصين، املمول من ) مشروع تنفيذموقع في  م 

 .م2011، الضالعاألشغال العامة، م/
 

 هندس متدرب على األعمال املساحية وأعمال األسفلت واألرصفة والترميم للطرقات خالل فترات متقطعة  م 

 م(، لدى مكتب األشغال والطرق محافظة الضالع.2013-م2009في الفترة )
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 " حساباتومدقق  مراجع -  مايل وحماسب إداري مندوب "
 

  م(.2019-م2018)مؤسسة أبن الداؤودي وشركائه للتجارة واملقاوالتمراجع ومدقق في حسابات مشاريع 

 

 إداري ومحاسب مالي لدى اإلدارة املحلية لـتحصيل اإليرادات املركزية والنقدية من الشركات  مندوب

،واملؤسسات التجارية 
ً
 م(.2014-م2007، خالل الفترة )في البنوكواملعامالت وإدارة األعمال  شهريا

 

 

 دورات تدريبية-كورسات كمبيوتر -مج األجهزة والربا
Devices - Engineering programs - Computer courses - Training courses 

organization Institute or Period Course Title 

AL-Emtyaz Technical to 
Roads and surveying 

(6 July - 24 July) 2014 Civil 3D program 

Harvard Institute (18 May - 31 May) 2014 Etabs program 

Harvard Institute (6 April - 11May) 2014 AUTO CAD 2d - 3d program 

AL-Emtyaz Technical to 
Roads and surveying 

(1 Feb - 13 Feb )2014 Courses of Quantity account 

AL-Emtyaz Technical to 
Roads and surveying 

(4 Jan - 16 Jan ) 2014 
Surveying / Device of  G.P.S 
&Total Station 

AL-Emtyaz Technical to 
Roads and surveying 

(8 Dec -26 Dec ) 2014 Surveying/Device of Level 

AL-Emtyaz Technical to 
Roads and surveying 

(13 Oct - 31 Oct ) 2013 StadPro programs 

Secondary Project / Faculty 
of Engineering 

(15April -30 April 2013 
Calculation of quantities for a 
commercial building 

Secondary Project / Faculty 
of Engineering 

(9  Mar  -31 Mar ) 2013 WATAR CAD programs 

Secondary Project / Faculty 
of Engineering 

(7 April -30 April 2012 Analysis and design of highways 
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  القرارات وإدارة العمل بكفاءة لتحقيق برنامج وهدف العمل. اتخاذالقدرة واملسؤولية على 

 .إعداد التقارير وصياغة النتائج 

 فعال بشكل قيادة وإدارة وتحفيز وتطوير القدرات في العمل والقدرة على بالثقة جدير. 

 العالقات على والحفاظ في العمل اإلشكالياتاالبتكار وحل  القدرة على. 

 والزمالء واملشرفين املجتمع مع فعال بشكل التواصل على القدرة. 

 في البرامج الزمنية، وبجودة عالية. القدرة على تسريع األعمال في املشاريع وفقا للخطط املحددة 

 صعوبات العمل وقضاء فترات طويلة في العمل. القدرة على السفر واالنتقال من منطقة إلى أخرى وتحمل 

 الوعرة. بيئاتال وفيواألرياف  امليدان في العمل في الخبرة 

 .الخبرة في إعادة تنشيط املشاريع املتعثرة واملعوقة 

 .الخبرة في مشاريع املياه والصرف الصحي 

 .الخبرة في تصميم قنوات املياه والحواجز وخزانات املياه 

  الدراسات للمشاريع )الكميات واملكونات وتكلفة املشاريع(.الخبرة في إعداد 

Secondary Project / Faculty 
of Engineering 

(11 Mar -31 Mar ) 2012 Global Mapper programs 

Secondary Project / Faculty 
of Engineering 

(5 Feb – 8 March) 2012 G.I.S programs 

Secondary Project / Faculty 
of Engineering 

(7 Mar – 31 Mar ) 2010 EVA NET programs 

New Horizons Institute (12 Feb – 12 April) 2011 
Excel – Word – Power point 
programs 

American Institute Mali" " (1 Jan – 29 Sep) 2011 English Language 

National Democratic Institute 
for International Affairs  

(29Dec 2012–1Jan2013) Reforms and electoral systems 

National Foundation for the 
fight against cancer 

(11 Aug –23  Aug )2012 
Friends of cancer,(Dealing with 
cancer patients) 

Creative solutions for human 
development Co., Ltd 

(28 June – 1 July) 2012 
Your relationship with your life 
... Build and develop relations 
program 

New Horizons Institute (1 Aug   – 31   Aug) 2011 
" KAB " know  about the 
business  
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 رساء لـ عطاءات املناقصات.غ السعري واإل يالتحليل والتفر على  القدرة 

 .الخبرة في إعداد الجداول الزمنية للمشاريع 

 .الخبرة في التصاميم املعمارية والهيكلية والخرسانة 

 املشاريع الهندسية. الخبرة في اإلشراف والتنفيذ وتنظيم األعمال في 

 .الخبرة في عمل الدراسات الهندسية 

 .الخبرة في حساب الكميات والتسعير لبنود األعمال وتحديد الكلفة التقديرية وعمل املستخلصات 

  ،ع.لتسليم مواقع األعمال في املشاري باإلضافةالخبرة في أستالم أعمال املوقع وتصفية األعمال للمشاريع 

 تنفيذي والتفصيلي الخبرة في الرسم ال(Shops drawing) 

 .معرفة جيدة باختبارات املواد ومختبرات الفحص 

  استخدامالقدرة على ( أجهزة املساحةLEVEL-TOTAL STATION-GPS.) 

 اوتطوراته املدنية الهندسة في جديد هو ما كل حول  واملتابعة البحث. 

 .الخبرة في األعمال اإلدارية والحسابات 

  (.& وبأور بوينت، إكسيل الوردبرامج الويندوز مايكروسوفت أوفيس )معرفة جيدة في 

  والتكنولوجيا واإلنترنتأجادة استخدام الكمبيوتر. 

 .
ً
 ونطقا

ً
 اجادة اللغة االنجليزية كتابتا

 .الكفاءة في فهم ونطق اللهجات املحلية، وكيفية التعامل مع أفراد املجتمع 

  والتسويق الذاتي.املطالعة والقراءة في التنمية البشرية 

 .قيادة السيارات 

 اللغة األم العربية

  اإلنجليزية
 
 جيد جدا

 .)عضو متطوع في املؤسسة الوطنية للسرطان. )ملساعدة مرض ى السرطان 

  أعمال اإلغاثة في عدن مع الهالل األحمر اإلماراتي، وتوزيع الطرود الغذائية على النازحين في الحرب على

 .م2015عدن، 
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 م/ حيدرة منصور حبتور  :             ـــم االســــــــــ 

  ماجستير هندسة مدنية :     املؤهل العلمي 

 .العمل/الوظيفة:    مدير عام مشروع األشغال العامة عدن/أبين 

 77421664 00967  :        ون ـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــتل 

  كتروني البريد      :Habtoor59@hotmail.com 

 

  حسني :             االســـــــــــــم
 
 عميد. م / أحمد محسن امل

  ماجستير هندسة مدنية :     املؤهل العلمي 

 .العمل/الوظيفة:    مدير عام املشاريع واالراض ي واإلسكان في وزارة الداخلية 

 735711186 00967 – 711733772 00967  :        ون ـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــتل 

  كتروني البريد      :..................................................... 

 

  م/ فضل علي قاسم:               االســـــــــــــم 

  هندس:       املؤهل العلمي  مدني م 

 /الوظيفة:     مدير الدائرة الهندسية في مكتب وزارة االشغال والطرق م/عدنالعمل.   

 73882362 00967 – 777943790 00967  :        ون ـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــتل 

  الكتروني   :بريد      ....................................................  

 
... 
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