
االسم        : احمد محمد فایز علي فھمي

تاریخ المیالد : 1963-6-9
تاریخ االلتحاق بالعمل الحالي  : 0215-10-1 

الجنسیة       : مصري
00-20 100  التلیفون       :
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Fahmy1000.af@gmail.com   االیمیل        :
fahmy1000@yahoo.com

نقابھ المھندسین الكویتیة     
نقابھ المھندسین المصریة 
الھیئھ السعودیھ للمھندسین

جمعیھ علوم العمران 
االتحاد الدولي للتحكیم الھندسي 

السنوات نوع العمل
31
22

6

3

12

3

10

ثالثا :مجال االستشارات الھندسیة6 السعودیھ االمستشفیات والفنادق الفاخرة

مصر
المستشفیات  ومحطات الكھرباء والفنادق  

وحمامات السباحة واالبراج السكنیة 
واالداریة

الكویت المستشفیات 

المشروعات المتمیزة التي تم تنفیذھا او دراستھا 

مشروع مستشفي الجامعي - جامعھ السویس - سعة 413 سریر

الكویتمشروع مستشفي مبارك بالشرق - سعة 500 سریر 
مشروع مستشفي حائل للنساء والوالده سعھ 500 سریر 

مشروع فندق موفینبیك الریاض 

مشروع نادي ھایالند بالقاھرة الجدیدة

السعودیة

مشروع مستشفي الكھرباء سعة 100 سریر 

مصر
المبني االداري لشركة اریكسون بالمعادي الجدیده - برج 12 دور

اجمالي سنوات الخبرة السعودیة - مصر - الكویت 
مصر

السعودیھ 
الكویت

ثانیا :مجال المكتب الفني مصر االسكان الفاخر والنوادي الفاخرة ودراسة 
العطاءات والمناقصات

اجمالي سنوات الخبرة الموثقھ من 
جھات رسمیھ

اوال --مجال المقاوالت العامة 

العمل الحالي  : رئیس قطاع الشؤون الفنیة والمشروعات - مستشار أ

صاحب العمل : الشركة المصریة العامة للمباني - احدى 
شركات الشركة القابضة للتشیید والتعمیر - وزارة قطاع 

االعمال العام

التخصص     : مھندس معماري استشاري في دراسة العطاءات 
والتعاقدات والرقابة علي التكالیف والجودة والتخطیط الفني لالدارة العلیا

9270493

مفاتیح التاھیل العملي 
الخبرات السابقة

22881597

الدول



التایخ
2015

2014

2014

2014

1997

1996

1996

من :     15/7/2015  الي  االن

المسمي الوظیفي : رئیس قطاع الشؤون الفنیة والمشروعات
المشروع : المقر الرئیسي للشركة 

الواجبات والمسؤولیات:
دراسة التصمیمات ووضع التعدیالت والمطابقات الالزمة 

دراسة العطاءات والمناقصات 
الرقابة علي التكالیف والجودة واصدار التقاریر الشھریة لالدارة العلیا
دراسة الموردین والمقاولین المتخصصین والبرنامج الزمني لالعمال

التخطیط لمشروعات الشركة في السنة المالیة ودراسة العائد 

الخبرات العملیة

صاحب العمل  : الشركة المصریة العامة للمباني - الشركة القابضة للتشیید 
والتعمیر - وزارة قطاع االعمال العام

                                  

اكسل - ام اس بروجكت - اوتوكاد 2دي    دوره تاھیلیھ معھد تدریب المقاولون العرب

 \ CCC ) اعداد مھندس استشاري  
CCE) دوره تاھیلیھ المعھد البریطاني

ادارة الجودة الشاملة والتحكم في المنتج 
.Iso 9001- T.Q.M    - النھائي دوره تاھیلیھ معھد تدریب المقاولون العرب

التخصص الدرجة المعھد
 PMP -احترافیة ادارة المشروعات دبلومة جامعة عین شمس

المؤھالت العلمیة

صیاغةعقود االنشاءات دوره تاھیلیھ المعھد االمریكي للتطویر والتدریب

التحكیم التجاري الدولي لالستثمارات دوره تاھیلیھ جامعة عین شمس

F.I.D.I.C  العقد الدولي لالنشاءات دوره تاھیلیھ جامعھ كامبردج

بكالوریوس الھندسة المعماریة - كلیة الھندسة - جامعة عین شمس - 1986

دبلومات وكورسات تعلیمیة



من :     1/12/2012  الي   30/6/2015
صاحب العمل  : شركة االتحاد الھندسي السعودي - خطیب وعلمي

المسمي الوظیفي : مھندس معماري اول ونائب مدیر مشروع
المشروع : انشاء مستشفي عام للنساء والوالده قدرة 500 سریر 

الواجبات والمسؤولیات:
 تطابق المخططات والرسومات وكافھ المستندات وربطھا·

تطابق المواصفات على بنود جدول األعمال ·
مطابقة المواد الموردة إلى موقع العمل مع االعتماد ·

 تنفیذ واعتماد  األعمال في جمیع المراحل ونسبة التنفیذ

 من     1/12/2006   الي  2012 / 9 / 1
صاحب العمل : شركة دالور للمقاوالت واداره المنشات 

المسمي الوظیفي : مدیر المكاتب الفنیة
المشروعات 

نادي ھایالند القطامیة 
جامعھ 6 اكتوبر - المعامل والمدرجات 
المبني االداري لمصنع حلوان لالسمدة 

الواجبات والمسؤولیات:
اعداد مستخلصات  العمالء ·

اعداد مستخلصات المقاولین من الباطن ·
 مراجعھ حصر الكمیات ·

العقود مقاولي الباطن ·
اعداد البرامج الزمنیة·

اعداد ومتابعة  التدفق النقدي·
إعداد التقریر الشھري لإلدارة العلیا ·

  

                                  



من    1/5/2004    الي    1/10/2006
صاحب العمل : شركة محمد عبد العزیز الراجحي 

المسمي الوظیفي : مدیر مشروعات منطقھ الریاض
المشروع : فندق موفینبیك الریاض

                      
الواجبات والمسؤولیات:

مراجعھ المواد والخامات والمواصفات والمخططات والتنسیق مع شركھ موفنبیك العالمیھ 
المتابعة و االمتثال مع الجدول الزمني ·

مراقبة تنفیذ العقود التجاریة ·
أوامر الشراء واستعراض والمصاریف الشھریة ·

 مراجعة  أوامر ومطالبات التغییر·
تنفیذ المستھدف من االداره العلیا  للخطة إدارة لحجم األعمال السنوي ·

   من    1/5/2000   الي   18/3/2004
صاحب العمل : شركة بایونیر للھندسة والمقاوالت 

المسمي الوظیفي : مدیر مشروع 
المشاریع :

مبني اداري 11 دور بالمعادي - شركة اریكسون
محطة خدمة وصیانة سیارات متكاملة بابو رواش

تشطیب فاخر لعدد 5 ادوار سكنیة بالمعادي 
انشاء محطة كھرباء جھد عالي بمدینھ الخانكة الصناعیھ

الواجبات والمسؤولیات:
مراجعھ المواد والخامات والمواصفات والمخططات 

المتابعة و االمتثال مع الجدول الزمني ·
أوامر الشراء واستعراض والمصاریف الشھریة مراقبة تنفیذ العقود التجاریة ·

 مراجعة  أوامر ومطالبات التغییر·
تنفیذ المستھدف من االداره العلیا  للخطة إدارة لحجم األعمال السنوي ·

من 1/7/1999      الي      1/5/2000
صاحب العمل : مجموعھ حمدي لالستشارات الھندسیة

المسمي الوظیفي : مدیر مشروع 
المشروع : انشاء برج اداري سكني 11 دور بالمعادي

الواجبات والمسؤولیات:
مراجعھ ومطابقھ المخططات التنفیذیة

تطابق المواصفات على بنود جدول األعمال ·
مطابقة المواد الموردة إلى موقع العمل مع االعتماد ·

متابعة تنفیذ األعمال واعتماد ·
مراقبھ تنفیذ البرنامج الزمني والتدفق النقدي·



من  1/7/1996   الي     1/7/1999
صاحب العمل : شركة كایروماتیك لالعمال الھندسیة 

المسمي الوظیفي  : رئیس قسم االعمال المدنیة
المشاریع:

مجمع حمامات السباحة بقریھ الریفییرا بالساحل الشمالي بمصر
محطة معالجة الصرف الصحي سعة 2000 م3 -ساعة بالفیوم مصر

الواجبات والمسؤولیات:
مستخلصات  العمالء

مستخلصات المقاولین من الباطن ·
مراجعة الحصر وحساب الكمیات

اعداد عقود مقاولي الباطن
اعداد الجداول الزمنیھ ومراجعھ التدفق النقدي

إعداد التقریر الشھري لإلدارة العلیا ·

من     1/1/1987        الي     1/7/1997

صاحب العمل : شركة المقاولون العرب - عثمان احمد عثمان شركاه
المسمي الوظیفي : رئیس قسم العطاءات والمناقصات - فرع مدینھ نصر

المشاریع :
فرع مدینھ نصر 

مستشفي وزارة الكھرباء - سعة 100 سریر - مھندس معماري 
العمل في اداره الفرع لرئاسھ قسم العطاءات 

مستشفي مبارك بالشرق - ملحق العملیات والتخدیر ومدرسھ التمریض

الواجبات والمسؤولیات:

االشراف علي التنفیذ ومطابقھ المواصفات
اعداد الرسومات التنفیذیھ
مراجعھ حساب الكمیات ·

مطابقة المواد الموردة إلى موقع العمل مع االعتماد ·
إعداد التقریر الشھري لإلدارة العلیا ·

اعمال التسعیر واعداد المظروف الفني والمظروف المالي

اللغھ Writing  

العربیھ Excellent         

االنجلیزیة good

التحدث القراءه

Excellent            Excellent                              

Good Very good

Languages

فرع الكویت : الفترة من 1\9\1992 الي 30\3\1995


