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Civil Engineer Resume  

 Personal Data:                                                                                                                             

Name                 : Basma Adel Mohamed Abd el rahman 

Gender               :  Female 

Nationality         :  Egyptian 

Religion             :  Muslim 

Marital status    :  single 

Birth date           :  2/11/1982 

Place of birth     :  Saudi Arabia 

Home Location       : 14th Saddek st. from Abd El Salam Aref st. 

                                   Mansoura, Dakahlia, Egypt.   

Current Location     : Resident now in Saudi Arabia, Arar 

Work Location    :  Oncology center, Mansoura University, Egypt. 

E-mail                   :  hameda_2016@hotmail.com                       

Languages            :  Arabic (Mother Language)         

     English (Excellent; writing and speaking)  

 Academic Qualifications: 

 . (Bachelor Degree) in Faculty of Engineering (civil 

Engineering): September, 2004. 

          Faculty of Engineering, PortSaid, Suez Canal University, Egypt. 

 

 

 

 D. (Diploma) Degree: June, 2006. 
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   In Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Engineering, Mansoura 

University, Egypt.     

 M.Sc. (Master) Degree: July, 2010.   

   In Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Mansoura 

University, Egypt. 

 PHD Degree: 2017. 

    In Nanotechnology, Faculty of Engineering, Mansoura University, Egypt. 

  The 2nd Saudi International Nanotechnology Conference (2SINC) 2012. 

  Held on 11-13 November 2012 at KACST Head quarters at King Abdul-Aziz City 6for 

Science and Technology (KACST).           

 Personal Qualities: 

- Positive attitude towards work and great ability towards result oriented output. 

- Excellent Communication/inter personal skills to interact individuals at all levels. 

 Technical skills: 

 ICDL  

 Internet ability 

  AutoCAD 2D  
 Sap pro. (structure and modeling analysis) 

 Profile : 

 A Civil Engineer with more than7 yrs of experience in: 

1. Irrigation and Drainage Engineering (bridges, locks, canal covering with  

            Pipes) 

2.  civil maintenance engineer in Oncology center, Mansoura University,   

             Egypt (bathrooms maintenance, beds, doors, windows, floors, etc). 

 

 Key responsibilities : 
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- Experience in detailing drawings for irrigation and drainage projects. 

- Experience in detailed and lay out drawings of structures. 

- Experience in preparing Bill of Quantities for structures. 

- Experience in designing and drawings of irrigation structures. 

- On site experience as a Site-Engineer for construction of irrigation and drainage 

structures. 

- To prepare drawings in AutoCAD 2d for details structures. 

 

  العمل فى مركز األورام- -جامعة المنصورة - جمهورية مصر العربية منذ 2006

 - : اآلتيةاألعمال ب تم القيام  

 أعمال السباكة و الصرف الصحى: (1

 لالو عمل إحت الصرف الصحى للمطابخ و الحماما ألعطال الخاصة بالسباكة وصيانة جميع ا 

 .و تجديد لهم

 الشبابيك و األبواب األلوميتال:أعمال  (2

 .P.V.Cصيانة جميع األبواب و الشبابيك من النوع األلوميتال و ال 

 إنشاء حجرات من األلوميتال. 

 :الكوريان أعمال (3

 الحوائط و األبواب و الكونترات.صيانة جميع أعمال الكوريان الخاصة ب 

 :األسقف المعلقةأعمال  (4

 صيانة و إحالل و تجديد األسقف و المعلقة. 

 :األرضياتأعمال  (5

 إحالل و تجديد أرضيات من النوع الفنييل و األنتى ستاتيك لألرضيات. 

 :السرايرأعمال  (6

 . صيانة  السراير ) سراير المرضى( 

 :النوافير و الشالالتأعمال  (7

 إنشاء النوافير و الشالالت.صيانة و  

 :إنشائيةأعمال  (8

 .إنشاء سور من الخرسانة المسلحة يحيط بالمبنى 

 .إنشاء كشك للتذاكر 
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 .أو تغذية مطلوب فى مكان معين فإنشاء خط صر 

 .إنشاء سحارة لتغطية كابالت الكهرباء 

 :منوعةأعمال  (9

 صيانة الكوالين الخاصة باألبواب الصاج و الخشب. 

 سيراميك الطرقات و الحجرات و خالفه و إحاللها و تجديدها . صيانة بالطات و 

 .يانة و إنشاء بنشات لزوم الص صيانة األبواب الخشب و الدواليب الحائط من النوع الخشب 

 صيانة االكراسى بكافة أنواعها و الفوتيهات. 

 صيانة الستائر من النوع البالك أوت و الشرائح. 

 تغيير البوابات الرئيسة بالمركز . 

 التذاكر و السور. بالمركز كشكعمل مقايسة صيانة للمطبخ الخاص  

نة , صياعمل نوباتجيات للفنيين و كذلك تكاليف للفنيين لزوم أعمال السبكة و الصرف الصحى 

 دواليب الخشب .

ات/ يك/ األرضيرئيس لجان فحص الخامات الواردة و استالم االعمال التى تمت مثل الشباب 

 الكراسى/ خامات السباكة و الصرف الصحى/ استالم أعمال اإلحالل و التجديد.

 ماماتحضور استالم السور بالبوابة الخاصة به و إحالل و تجديد سيراميك األرضيات و الح 

 بالدور السادس بالمركز.

مه ن عدمرة أخرى مسئولة عن فحص الخامات الناتجة بعد الصيانة من حيث قابليتها للتشغيل  م 

 و يتم تدوينها فى محضر التكهين تحت مسمى ) مخزن مستعمل( أو )مخزن كهنة( .

مسئولة عن  اإلمضاء على محاضر إذن الصرف الخاصة بصرف الخاملت المطلوبة لعملية  

 الصيانة.

 عضو فى لجنة جرد مخزن اإلدارة الهندسية بالمركز. 

 ركز بالنسبة للصيانة المطلوبة.عمل التقارير الفنية للعروض المقدمة للم 

نوية مسئولة عن كتابة خطوات العمل الذى أقوم به و الخاص بقسم مدنى و كذلك عمل خطة س 

 م.هاية العافى ن لالعمال الهندسية المدنية المطلوبة خالل السنة إلى جانب عمل تقييم هذه األعمال

 

 


