
 المقدمة
مهندس مدني مع خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال

تنفيذ اإلنشاءات واإلشراف عليها ،  وإدارة المشاريع 
وتحفيز فريق العمل على تحقيق أفضل النتائج ، ذو خبرة

متميزة في التواصل المثالي مع أعضاء الفريق لتعزيز
العالقات المهنية والمربحة مع الحفاظ على الثقة . 

 مجاالت الخبرة

إدارة المشاريعالهندسة المدنية

اإلشراف الهندسيمشاريع اإلسكان

المناقصات والعطاءات

 التعليم االكاديمي

بكالوريوس الهندسة المدنية
جامعة الزعيم األزهري

 الخرطوم ـ السودان
مرتبة الشرف

Jan 2002 - Jun 2008



 المهارات التقنية
شبكة الويب والمهارات اإلجتماعية

Microsoft Excel

Microsoft Project

AutoCAD

90%

90%

100%

90%

 المهارات الشخصية
مهاات التواصل

إدارة الفرق

القيادة

إدارة الوقت

90%

90%

90%

100%

منصور  عثمان
مهندس مدني : إنشائي

eng.mans83@hotmail.com الرياض ـ المملكة العربية السعودية 
0598181925 السودان 16/06/1983 متزوج 

 الخبرات السابقة

مهندس إنشائي
شركة دار التصاميم المعمارية

 الرياض ـ المملكة العربية السعودية
أعمل في مجال الدعم الفني ، واإلشراف الهندسي 

Jul 2018
حتى اآلن



رئيس قسم اإلنشاءات
شركة رواسي المدن للتجارة والصناعة والمقاوالت

 المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية
تدرجت في الوظيفة من مهندس تنفيذ إلى رئيس قسم اإلنشاءات .

قمت بإدارة قسم اإلنشاءات بالشركة من خالل :
وضع الخطط والجداول الزمنية للمشاريع ، إعتماد التصاميم اإلنشائية والمعمارية

،  إدارة ودراسة العقود ،  إدارة المشتريات ، توريد المواد والمعدات من الصين وغيرها ،
كما قمت باإلشراف الهندسي على إنشاء عدد من المباني اإلدارية والسكنية ، وتنفيذ

الفلل السكنية ، 
باإلضافة الى إدارة مشاريع التطوير العقاري ، وصيانة المباني  والفنادق .  

Mar 2015
Aug 2018



مدير مشروع
مؤسسة عبد الرحمن الفهيدي للمقاوالت

 المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية
قمت بإدارة عدد من المشاريع الحكومية اإلنشائية وذلك بالعمل في منصب مدير

المشروع .
 قمت باإلشراف على تنفيذ كافة بنود األعمال األنشائية وأعمال التشطيبات المعمارية

والكهربائية والميكانيكية للمباني ، 
عملت مدير مشروع تشغيل وصيانة المدارس .

Jul 2012
Mar 2015



مدير مشروع
مؤسسة صروح العربية للمقاوالت

 الباحة ـ الملكة العربية السعودية
قمت بإدارة فرع المؤسسة بمنطقة الباحة ، واإلشراف على إنشاء عدد من المدارس

الحكومية . 
عملت في مجال صيانة المباني الحكومية التابعة لإلدارات المختلفة بمنطقتي الباحة

ومكة المكرمة

Jul 2009
Jul 2012



مهندس قيم : ممثل المالك
شركة سوقطرة لإلنشاءات والمقاوالت

 الخرطوم ـ جمهورية السودان
عملت مهندس مقيم ممثل للمالك بمخطط النسيم السكني ، وقمت باإلشراف على تنفيذ

إعمال البنية التحتية ( تنفيذ الطرق ، خطوط الكهرباء ، وتمديدات شبكة المياه
والصرف ) .

قمت باإلشراف على تنفيذ نماذج الفلل السكنية بالمخطط السكني . 

Jul 2008
May 2009





 اللغات
    اللغة العربية

    اللغة االنجليزية

 اإلهتمامات

العائلةالتعليمالتطويرالجودة

 الدورات التدريبية

إدارة المشاريع بإستخدام : ميكروسفت بروجكت
شركة بروجكت كونسبت العربية

Aug 2018

PMP إدارة المشاريع اإلحترافية
معهد مايلستون للتدريب

Jun 2016

إدارة التشييد
الشركة الوطنية للبناء والتعمير

Jul 2007

التفكير خارج الصندوق
مؤسسة التعليم الرقمي

Sep 2018


