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PERSONAL DATA
Name
: Shehab Eldien Mohamed AbdElfatah.
Date & Place of Birth : 17/04/1983 & cairo.
Nationality
: Egyptian.
Religion
: Muslim.
Graduated Date
: 2005
Home Address
: 9A Ahmwd Asmat – Ain Shams- Cairo, Egypt.
Mobile
: 01065657908
Email
: Shehab421@gmail.com

ACADEMIC QUALIFICATION:
 Science in Architecture 2012


B.SC. In TECHINCAL ESTITUT E OF Engineer 2005

Faculty of engineering-Mattaria, Helwan University
with Grade of last year " Good" , Average Grade “ pass “ , and Grade of Project “
Good “ .

OTHER EXPERIENCE
Language skills: - Arabic: Mother tongue.
- English.
Dealing with the following Software: -

1.
2.
3.
4.

Graphisoft Archicad
AUTOCAD.
Adobe Photoshop
Microsoft Office (word, excel).

)الدورات التدريبية ( شركة المقاولون العرب

 الثانية،  إعداد وتأهيل مهندس حديث مدني و عمارة – المجموعة الثامنة – المرحلة االولى.1
و الثالثة
 أعمال التشطيبات – مرحلة أولى.2
 أعمال التشطيبات بالتعاون مع إدارة دعم جودة التنفيذ.3
 إعداد مديري و مسئولي البيئة بالمشاريع و الفروع.4
 إعداد و صياغة طريقة التنفيذ للمشروع.5
Osha scaffold competent person training .6
 البرنامج االساسي للسالمة و الصحة المهنية.7

االعمال التي شاركت بها في
المقاولون العرب – ادارة صيانة القصور واالثار
5002 / 9 / 71
 .7مهندس مكتب فني مشروع اكاديمية اخبار اليوم –  6اكتوبر
 .5مهندس تنفيذ – مشروع فك ونقل وتثبيت تمثال رمسيس الثاني
 .3مهندس تنفيذ – مشروع نقل وتثبيت نسخة تمثال رمسيس الثاني بالمنصورة
( المشاركة بلجان أسعار تحليل االسعار مع المالك للبنود المستجدة)
 .4مهندس مكتب فني – مشروع تجديد القاعة متعددة االغراض بمكتبة المعادي العامة
( المشاركة بلجان أسعار تحليل االسعار مع المالك للبنود المستجدة)
 .2مهندس تنفيذ _ بمشروع تطوير و ترميم برج القاهره
 .6مهندس تنفيذ – مشروع و تطوير شارع المعز لدين اهلل الفاطمي
 .1مهندس تنفيذ – مشروع و تطوير شارع الجمالية
( المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع المعز لدين اهلل الفاطمي )
 .8مهندس تنفيذ – مشروع االسر االولى بالرعاية –  6اكتوبر

االعمال التي شاركت بها بالقطاع الخاص
 -7مهندس تنفيذ  /بمكتب االستشارات الهندسية – عمارات العبور
مخازن البنك الوطني المصري  ,االشتراك بلجان تقيم للممتلكات ( بغرض ضمان للبنك )
 5002/ 8حتى 5002 / 9
 -5مهندس تصميم | بمكتب استشاري  .م | عادل عوض – مصر الجديدة
رسم مناظير مقر شركة كوبام بمدينة العبور  ,تعلية مصنع بالعاشر من رمضان ,
مناضير لمشاريع المكتب

5006 / 5 - 5002 /9

 -3مهندس تصميم | شركة الصباح لالستشارات الهندسية و البيئيه – سراي القبة
تصميم و رسم لوحات تنفيذية لمشاريع المكتب ( عمارات ) ,
االشتراك بتصميم تخطيط قرية بيال فيستا بالزعفرانة
مشروع مبارك القومي لالسكان بالسادس من اكتوبر  5006 /70حتى 5008 / 4 / 30
 -4مهندس تصميم  /مكتب  Spinبمدينة نصر
تصميم لوحات تنفيذية

5008 /6حتى 5009/3

 -2مهندس تصميم  /مكتب الصفوة بمدينة نصر ( بجوار الحديقة الدولية )
تصميم لوحات التنفيذية – بنك بركليز – فرع فودافون بالزمالك 5009/4حتى 5070/5

