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المجال المستهدف

العمل في شركة لديها مشروعات كبرى أستطيع من خﻼلها استخدام خبراتي وقدراتي على إدارة المشروعات بطريقة علمية بما
يضيف الفائدة للشركة ويزيد من خبراتي العملية .إن لدي  ٢٨عاما من الخبرة العملية بداية من التصميم المعماري للعديد من
المشروعات السكنية والعامة وكل ما يشمله من إظهار معماري بأحدث برامج الكمبيوتر وكذلك تطوير التصميمات ﻹعداد مستندات
التنفيذ والتنسيق بين فروع العمل الهندسي مع اﻷقسام اﻷخرى ) مدني – ميكانيكا – كهرباء ( ثم انتقلت بعد ذلك لمجال إدارة تنفيذ
المشروعات كمدير للمشروعات بما يتطلبه العمل من فهم لمراحل التنفيذ والتنسيق الﻼزم بين أطراف العمل سواء في المكتب أو
الموقع واتخاذ القرارات الﻼزمة لعﻼج مشكﻼت التنفيذ الطارئة ومراجعة مستخلصات المقاولين ومقارنتها مع عقود ومواصفات
اﻷعمال .وقد استعنت في ذلك بدراسة نظم إدارة المشروعات اﻻحترافية المعروفة باسم .PMP



البيانات الشخصية

اﻻسم الرباعي
تاريخ الميﻼد  -السن
الجنس
الجنسية  -المدينة
الديانة



 :إيهاب إبراهيم محمد الصاوي
 ٢٧ :نوفمبر ١٩٦٨
 :ذكر
 :مصري – القاهرة
 :مسلم

السكن حاليا
اﻹقامة
الحالة اﻻجتماعية
التابعين
رخصة القيادة

 :الرياض – م.ع.س
 :إقامة عمل قابلة للتحويل
 :متزوج
 :زوجة وأربع أطفال
 :رخصة قيادة سعودية

الدراسة

فبراير ٢٠١٩
ماجيستير إدارة اﻷعمال

ماجستير إدارة اﻷعمال  -كلية التجارة الدولية اﻻسكندنافية  -كوبنهاجن  -الدنمارك
من أجل توسيع وثقل قدراتي اﻹدارية بدأت في اﻹعداد للحصـــــول على ماجســــــتير إدارة
اﻷعمال من معهد " – "IBSSالمعتمد من " "ASICإنجلترا .ومن المخطط إنهاء الدراسة بنهاية
العام .٢٠٢٠

مايو ٢٠١٤
شهادة إدارة المشروعات
اﻻحترافية PMP -

شهادة  - PMPجدة – المملكة العربية السعودية
شهادة – إدارة المشروعات اﻻحترافية من معهد إدارة المشروعات اﻷمريكية PMI
أنا عضو في معهد إدارة المشاريع  – PMIورقم العضوية  1537125منذ ديسمبر ٢٠١٢
كما أنني حاصل على شهادة  PMPرقم  1717220منذ مايو ٢٠١٤

بكالوريوس الهندسة المعمارية )بتقدير عام "جيد جدا" وتقدير مشروع التخرج "امتياز"(.
مايو ١٩٩١
بكالوريوس الهندسة المعمارية جامعة عين شمس – القاهرة – جمهورية مصر العربية.
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الخبرات العملية

يوليو ٢٠١٤
 فبراير ٢٠٢٠
 مدير أول إنشاءات.
 تطوير عقاري فيﻼت
وعمارات.

مدير أول إنشاءات
شركة كنان الدولية للتطوير العقاري – جدة – المملكة العربية السعودية
تخصص الشركة :التطوير العقاري
الوظيفة  /القسم :اﻹدارة
برأس مال  ١٫٧مليار ﷼ ومشاركة عدة شركات كبرى ،تأسست شركة "كنان" عام  .٢٠١٣تقوم
شركة كنان بتطوير مشروعين في المملكة العربية السعودية:
المشروع اﻷول في جدة ويسمى "مشارف" ويقع على طريق عسفان
المشروع الثاني في الرياض ويسمى "مشارف هيلز" ويقع في شمال الرياض على طريق
أبي بكر الصديق
عندما بدأت العمل مع شركة "كنان" في جدة كنت مدير اﻹنشاءات لعدد  ١٣٤فيﻼ المرحلة الثالثة
والتي كانت تنفذ عن طريق ثﻼثة مقاولين بتكلفة حوالي  ١٠٣مليون ﷼ .في أغسطس ٢٠١٨
انتقلت إلى الرياض ﻹدارة تنفيذ مشروع يتكون من عمارتين وسبعة دوبلكسات )إجمالي  ٣٤وحدة(
وذلك في مشروع مشارف هيلز.

مدير مشروع  /مهندس معماري أول
يناير ٢٠١١
شركة بروجاكس – جدة – المملكة العربية السعودية
 يونيو ٢٠١٤
تخصص الشركة :إدارة إنشاء المشروعات
 مدير مشروع  /مهندس الوظيفة  /القسم :اﻹدارة
قدمت "شركة بروجاكس ﻹدارة المشروعات" خدمات اﻹدارة لمشروع "الفريدة" بمنطقة ذهبان
معماري أول.
والمملوك لشركة "إيوان العالمية" .يقع المشروع على بعد  ٢٥كلم شمال جدة ويتكون من ٢٠٨٨
 إدارة مشروع تطوير
فيﻼ مع جميع الخدمات الﻼزمة من مساجد ومدارس وعيادات .وقد تم تقسيم المشروع إلى أربع
عقاري فيﻼت.
أجزاء يتم تنفيذها على التوالي .وقد كنت مدير التنفيذ لعدد  ١٧٠فيﻼ في المرحلة اﻷولى كما كنت
المهندس المعماري للمشروع بالكامل.
فبراير ٢٠١٠
 ديسمبر ٢٠١٠
 مدير مشروع
 إدارة مشروع تطوير
عقاري عمارة سكنية.

مدير مشروع
مكتب عادل طاشكندي الهندسي – جدة – المملكة العربية السعودية
تخصص الشركة :إدارة إنشاء المشروعات
الوظيفة  /القسم :اﻹدارة
مراجعة وتطوير مستندات مشروع عمارة سكنية مع عمل التنسيق الﻼزم بين تخصصات المشروع
)معماري – مدني – كهرباء – ميكانيكا(

مدير مشروعات  /مدير المنطقة الغربية
يونيو ٢٠٠٩
شركة منافع المتطورة ﻹدارة المشروعات – جدة – المملكة العربية السعودية
 يناير ٢٠١٠
تخصص الشركة :إدارة إنشاء المشروعات
الوظيفة  /القسم :اﻹدارة
 مدير مشروعات.
 إدارة مشروعات تجارية تقوم شركة منافع المتطورة بإدارة عدد من المشروعات اﻹنشائية في مدينتي جدة ومكة المكرمة
لنوعيات مختلفة من المباني تنوعت بين السكني والتجاري والفندقي .لقد كنت مسئوﻻ عن إدارة
وسكنية وفندقية.
مشروعات المنطقة الغربية والتي كانت تتألف من:
 مبنى تجاري  /مكاتب – جدة – طريق الملك )مساحة المباني اﻹجمالية  ١٥٬٦٠٠متر مربع –
بقيمة  ٢٧مليون ﷼( يتكون من بدروم )جراج( وأرضي وميزانين )محﻼت( وثﻼث أدوار
متكررة )مكاتب( وملحق علوي )مكاتب(.
 مبنى تجاري  /مكاتب – جدة – شارع اﻷمير سلطان )مساحة المباني اﻹجمالية  ٣٬٩٠٠متر
مربع – بقيمة  ٢٠مليون ﷼( يتكون من دور أرضي وميزانين )محﻼت( ودور مكاتب
وملحق علوي )مكاتب(.
 فيﻼ خاصة – مكة المكرمة – حي العوالي – شارع إبراهيم الجفالي )مساحة المباني اﻹجمالية
 ٣٬٠٠٠متر مربع( تتكون من بدروم وأرضي وأول وملحق.

2

مدير مشروع  /ممثل مالك
مارس ٢٠٠٨
الشركة الطبية التنفيذية ﻹدارة المستشفيات المحدودة ) – (MedExجدة – م.ع.س
 مايو ٢٠٠٩
تخصص الشركة :اﻻستثمار الصحي  /إدارة إنشاء وتشغيل المستشفيات
الوظيفة  /القسم :اﻹدارة الهندسية
 مدير مشروع  /ممثل
تمتلك شركة  MedExمركزاً طبيا ً في مكة المكرمة بالدور الحادي عشر بوقف الملك عبد العزيز
المالك.
 إدارة مشروع مستشفﻰ .يسمى "مجمع البيت الطبي  "AMCبمساحة  ٢٬٢٠٠متر مربع وبتكلفة  ٥٠مليون ﷼ .وقد تم
تصميم هذا المركز الطبي بألمانيا لدى مكتب  NICKL & PARTNERSوقد كنت مديرا ً لتنفيذ
هذا المركز الطبي خﻼل المدة من مارس  ٢٠٠٨وحتى مارس  .٢٠٠٩لقد كنت مسئوﻻ عن متابعة
تنفيذ هذا المركز الطبي كممثل للمالك وذلك بإصدار التقارير اﻷسبوعية عن تقدم العمل في المشروع
والتأكد من تنفيذ اﻷعمال طبقا للمواصفات الفنية والتنسيق بين المقاولين والموردين للمعدات الطبية
وكذلك حضور اﻻجتمـــــاعات اﻷسبوعية مع المقاول العام والمقاولين الفرعيين لحل المشكﻼت
والتنسيق بينهم.
فبراير ٢٠٠٥
 فبراير ٢٠٠٨
 مدير مشروعات.
 مقاوﻻت لمشروعات
سكنية وتجارية.

مدير مشروعات
مؤسسة آفاق التميّز لﻼستثمار والتعمير – جدة – المملكة العربية السعودية
تخصص المؤسسة :المقاوﻻت والتجارة
الوظيفة  /القسم :اﻹدارة الهندسية
مؤسسة آفاق التميّز هي مؤسسة متوسطة الحجم تعمل في مجال المقاوﻻت سواء العامة أو الخاصة
وقد كنت مديرا للمشروعات خﻼل فترة عملي بها قمت بإدارة تنفيذ عدد من مشروعات الديكور
الداخلي )مجموعة معارض لوكﻼء شركة اﻻتصاﻻت السعودية بجدة ومكة المكرمة والطائف(
وكذلك تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني لفيﻼت بحي البساتين بشمال جدة.

تطوير التصميمات  /التنسيق
ديسمبر ١٩٩٩
الديار السعودية لﻼستشارات الهندسية – جدة – المملكة العربية السعودية
 يناير ٢٠٠٥
تخصص الشركة :اﻻستشارات الهندسية
الوظيفة  /القسم :التصميمات المعمارية
 تطوير التصميمات.
 مدير التصميم بالبرامج لقد كانت فترة عملي بمكتب الديار السعودية لﻼستشارات الهندسية غنية بالخبرات حيث أنه واحداً
من أكبر المكاتب الهندسية بالمملكة العربية السعودية لذا فقد شاركت في عدد من المشروعات
الهندسية.
الضخمة بالمكتب خﻼل تلك الفترة كواحد من فريق العمل المشارك في التصميمات أو تطوير
التصميمات أو التنسيق بين فروع العمل الهندسي .كما كنت مديرا للتصميم بالكمبيوتر CAD
 Managerلما لدي من خبرات في برامج التصميم المعروفة في هذا المجال.
أغسطس ١٩٩٨
 نوفمبر ١٩٩٩
 مصمم معماري.
 مدرب برامج هندسية.

مصمم معماري  /مدرب برامج التصميم معماري
عمل حر – القاهرة – جمهورية مصر العربية
التصميم المعماري للعديد من المشروعات السكنية واﻹظهار المعماري للمشروعات باستخدام برامج
التصميم الشهيرة )(AutoCAD, 3D Max and Photoshop
كما قمت بتدريب العديد من المهندسين ﻻستخدام هذه البرامج لما لدي من خبرة واسعة بها.

مهندس معماري  /مدير التصميم بالكمبيوتر CAD Manager
يوليو ١٩٩٧
الديار لﻼستشارات الهندسية – القاهرة – جمهورية مصر العربية
 يوليو ١٩٩٨
تخصص الشركة :اﻻستشارات الهندسية
الوظيفة  /القسم :التصميمات المعمارية
 تطوير التصميمات.
 مدير التصميم بالبرامج خﻼل عملي بهذه الشركة قمت بإعداد الرسومات التنفيذية لعدد من القصور التي تنفذ بالمملكة العربية
السعودية حيث كانت هذه الشركة فرعا لمكتب الديار السعودية لﻼستشارات الهندسية .كما كنت
الهندسية.
مديرا للتصميم بالكمبيوتر  CAD Managerلما لدي من خبرات في برامج التصميم المعروفة في
هذا المجال.
يوليو ١٩٩٢
 أبريل ١٩٩٧

مهندس معماري  /مدير التصميم بالكمبيوتر CAD Manager
مكتب عبد الرحمن النعيم لﻼستشارات الهندسية – الخبر – المملكة العربية السعودية
تخصص الشركة :اﻻستشارات الهندسية
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الوظيفة  /القسم :التصميمات المعمارية
 مصمم معماري.
 مدير التصميم بالبرامج قمت خﻼل عملي بهذا المكتب بالمشاركة في عمل العديد من المشروعات السكنية الخاصة مثل
الفيﻼت والعمارات وكذلك المشاريع العامة والتجارية والتعليمية.
الهندسية.
أبريل ١٩٩٢
 يونيو ١٩٩٢

مهندس معماري
مكتب الدكتور أحمد عيد لﻼستشارات الهندسية – مسقﻂ – سلطنة عمان
تخصص الشركة :اﻻستشارات الهندسية
الوظيفة  /القسم :التصميمات المعمارية
كانت هذه هي تجربتي اﻷولى في العمل خارج جمهورية مصر العربية وقد قمت فيها بالتصميم
المعماري لعدد من الفيﻼت والعمارات السكنية.

أغسطس ١٩٩١
 أبريل ١٩٩٢

مهندس معماري
مكتب  PRECIOUSلﻼستشارات الهندسية – القاهرة – جمهورية مصر العربية
تخصص الشركة :اﻻستشارات الهندسية
الوظيفة  /القسم :التصميمات المعمارية
تعتبر هذه الفترة هي فترة تدريبية بعد التخرج مباشرة وبالتزامن مع النشاط السابق وقد قمت فيها
بالتصميم المعماري لفيﻼ سكنية.

أغسطس ١٩٩١
 يناير ١٩٩٢

مهندس معماري
مكتب الدكتور محمد عويضة لﻼستشارات الهندسية – القاهرة – جمهورية مصر العربية
تخصص الشركة :اﻻستشارات الهندسية
الوظيفة  /القسم :التصميمات المعمارية
تعتبر هذه الفترة هي فترة تدريبية بعد التخرج مباشرة وقد قمت فيها بالمشاركة في إعداد الرسومات
التنفيذية لمبنى كلية طب اﻷسنان بجامعة القاهرة.

 مهندس معماري.
 التصميم المعماري
لمباني سكنية.

 مهندس معماري.
 التصميم المعماري
لمباني سكنية.

 مهندس معماري.



مستوى العمل

مستوى العمل
فترة اﻻلتحاق بالعمل



اﻷهداف

مكان العمل
نشاط الشركة



اﻹدارة الهندسية – التنسيق بين التخصصات – اﻻستشارات الهندسية
شهر أو أقل

الشرق اﻷوسط – أوروبا – كندا مستوى الوظيفة
وقت العمل
إدارة المشروعات

المهارات الخاصة
AutoCAD
Photoshop
3D Max



موظف
دوام كامل

ممتاز
ممتاز
ممتاز

Ms Word
Ms Excel

ممتاز
ممتاز

اللغات

العربية
اﻹنجليزية

اللغة اﻷم
ممتاز
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