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مصر -القاهرة  -حي األزهار  

asadddffdfd@yahoo.com :الربيد  اإللكرتوين 
 اهلاتف: 7577577877452 202+

 البياانت الشخصية: 
1891 -أكتوبر   62اتريخ امليالد:   

ذكرالنوع:   

متزوج احلالة االجتماعية:  

مصرياجلنسية:    

إعفاءية: اخلدمة العسكر   

 )األحدث مث الذي يليه( :املؤهالت العلمية

 البد من اسم اجلامعة و التخصص و اسم املؤهل و اترخيه     كلية اهلندسة   –جامعة األسكندرية  2006 -2005
 ماجستري هندسة كيميائية

 ندسة عضويةختصص: ه
 كلية اهلندسة  –جامعة القاهرة  1994 -1999

 بكالوريوس هندسة كيميائية
 التقدير: جيد جدا 

 )اخلةربات العملية بداية ابألحدث مث الذي يليه( : يةةربة العملاخل

حىت اآلن - 6001  و املسمى الوظيفي و املسئوليات و اإلجنازات البد من كتابة اسم الشركة أو املؤسسة و اتريخ بداية و هناية العمل   
  مصر -األسكندرية –الشركة املستحدثة لألعمال 

 مصنع احلامض – شغيلمهندس ت
  طن يف اليوم 022إنتاجيته  متابعة عمليات تشغيل مصنع احلامض 

 ابملائة 51إىل زايدة اإلنتاجية نسبة  طورت ماكينة اإلسالة و الذي أدى 

 اإلنتاج و الصيانة قدت تصميم تقارير 

 

  مصر -لقاهرةا – الدولية كيماميكالشركة  1999 – 2001

 ألمسدةنع امص -وصيانة  مهندس تشغيل

    اإلنتاج من فنيب 02قمت بتدريب 

  جنيهمليون  0أعددت امليزانية السنوية لقطع الغيار و قيمتها 

  الصيانة نتيجة لتحديث نظام جنيه 02222وفرت 

   

إن   –مكان الصورة 
أو  طلوبةكانت م

 أردت وضعها
 



 2 

تسويق( -نواحي فنية  –إدارة  –لغة  –حاسب  -)أي دورات تدريبية هلا عالقة ابلعمل التدريب:  

مصر - املتطورة   واإلداريشركة التدريب الفين 2004  
أسبوعان -إدارة اإلنتاج    

مصر -املصرية اهلولندية للحاسبات احلديثة  2000  
أسبوع -برانمج إكسل   

ميكن إضافة مهارات أخرى هلا عالقة ابلعمل بشكل مباشر أو غري مباشر( -)مهارات اللغة و احلاسب   :هاراتامل  

 :األم اللغة    لغة عربية 

  جيد  ية:لغة إجنليز 

                             اللغة

 إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس 

 دراية مببادئ برانمج أوتوكاد 

 احلاسب

 
أو أي أشياء أخرى ذات قيمة( –تفوق  –منح  -مسابقات –اكتب أي جوائز -ميكن أن تسمي هذا القسم بـ "جوائز"  )    :معلومات أخرى

2004  مصر -ابلشركة املستحدثة لألعمال  املهندس املثايل 

1889   جامعة القاهرة –جائزة النشاط الثقايف 

1885   احلزام األسود يف الكاراتيه 

هذا اجلزء ليس إلزامي (  -)اكتب اسم اثنني ممن يعرفون مستواك العلمي و املهين : املعرفون  

 بريد إلكرتوين: ............... -تلفون: ............. -كلية اهلندسة  –ية جامعة األسكندر  -أستاذ مساعد  -د. أمحد......................
 بريد إلكرتوين: ............... -تلفون: ............. -الشركة الدولية للكيماوايت كيماميك -مدير إدارة اإلنتاج  -خالد......................

 

 :ملحوظة

 بةل منوذج يف العامل و لكنه يعتةرب جيد و حيتوي على األجزاء األساسية و يراعي أسلوب الكتاهذا النموذج ليس هو األوحد وال هو أفض. 

 .قد يكون مقبوال بعض التغيري مثل كتابة اللغات يف قسم و مهارات احلاسوب يف قسم آخر. ميكن أيضا إضافة مهارات أخرى يف قسم املهارات 

 جلمعيات املهنية، اهلواايت واالهتمامات، املنشورات )أي األحباث أو املقاالت املنشورة(، العمل التطوعيميكن إضافة أقسام أخرى لـ: العضوية أي عضوية ا 

 و ابقى الوصف يف ابقي الصفحة....عموما يفضل أن ترى جمموعة مناذج على الشبكة الدولية ليمنيقد تكتب العناوين الرئيسية يف أقصى ا 

 ودة مثل ابئع يف السوبر ماركت أو يكون أمضى فرتات تدريب صيفي. يف هذه احلالة الهتمل كتابة هذه األشياء. حديثي التخرج قد يكون لديهم خةربات حمد
 ميكن يف حالة التدريب الصيفي أن تكتب نقطة أو اثنان عن كل فرتة تدريب مثلما نكتب يف قسم اخلةربات

 

 

 


