
  

 بشار سميح عبد السالم الحيح
 srv.bashar.sameeh@gmail.comالبريد:               0569523751 رقم الهاتف:القوز.             –دبي العنوان: 

 :نبئة عامة
 

وظيفيه متعددة )مساح اراضي / رسام انشائي / , العمل في مناصب  اإلنشاءاتخبرة سبع سنوات في مجال الطرق و 

في مجال حساب  Civil 3Dحاسب كميات( , اجيد العمل على كافة االجهزة المساحية و البرامج الحاسوبية و خاصة برنامج 

دية و الهن الكميات , لدي خبرة ممتازة في العمل الميداني و االشراف على االليات و العمال , اجيد اللغة العربيه واالنجليزيه

 نسبياً.

 

 المعلومات الشخسة
 

 : بشار سميح عبد السالم الحيح. اإلسم الكامل

 : اردني. الجنسية

 1990/  06/  24:  تاريخ الميالد

 : متزوج. االحلة اإلجتماعية
 

 مراقب عمال.  / رسام انشائي  /  : مساح اراضي  الوظيفة االمطلوبة

 كن + عالوة مواصالت.+ عالوة س 8000:  الحاليالراتب 

 

 التعلــــم
 

 دبلوم تدريبي في هندسه المساحة.• 

 الجامعة: جامعة الزرقاء الخاصة )األردن( -
 2013سنة التخرج:  -

 

 دبلوم تدريبي في رسم الهندسي.• 

 الجامعة: جامعة الزرقاء الخاصة )األردن( -
 2013سنة التخرج:  -

 

 دبلوم تدريبي في حساب الكميات.• 

 كز العالي )األردن(الجامعة: مر -
 2016سنة التخرج:  -

 

 

 

mailto:srv.bashar.sameeh@gmail.com


 :الخبرة العملية
 

 العمل تحت كفالة شركة النقليات و المقاوالت الوطنية              مشروع توسعة مطار ال مكتوم.                       
 الوقت الحاضر – 2017/3المدة:                                       مليون د.إ          465كلفة: |  الت ال مكتوم مطار  –الموقع: دبي 

 :المالك
 دبي لمشايع المطارات.

 

 اإلستشاري:
 دار الهندسة.

 

 المقاول االساسي:
 المقاوالت الوطنية.

 

 :1المقاول الفرعي 

 كونكرد ساترز.

 

 :2المقاول الفرعي 

 شركة النسر.

 

 :3المقاول الفرعي 

 ارار يوتالتي.

 

 :4لفرعي المقاول ا

 سبيس ميكرز.

 

 Cheif Surveyor المنصب الوظيفي.
 

 
 

 المسؤوليات

 حساب كميات الحفر وردم العمال الطرق.• 

 (.Sub base & road base & asphaltحساب كميات ) •

 (Shop Drawing & Asbuilt & Revaised Drawingرفع المخططات الى اإلستشاري )• 

 ( بتعاون مع االستشاريMainhools , champers & backdrops) اقتراح اماكن االنشاءات مثل• 

,  (OGLادارة المساحين و اعطاء التعليمات لجميع االعمال المساحية )رفع منسوب االرض الطبيعيه )• 

 Road)( و رفع مناسيب االعمال المنجزة مثل رصف Setting outتحديد احداثيات الطريق بالموقع )
Base) منها. واالسفلت و تحقق 

 مراقبة اعمال الموقع و اقتراح خطط.• 

 طرق و بنية تحتية. نوع المشروع
 

 العمل تحت كفالة شركة النقليات و المقاوالت الوطنية                    . Cycle Trackانشاء طرق لدراجات الهوائية 
 2017/3 – 2016/7المدة:                                                   مليون د.إ          172كلفة: |  الت  الخوانيج  –الموقع: دبي 

 :المالك
 هيئة الطرق و المواصالت

 

 اإلستشاري:
 بارسونز

 

 المقاول االساسي:
 المقاوالت الوطنية.

 

 Senior Surveyor المنصب الوظيفي.
 

 
 

 المسؤوليات

( و حل المشاكل الناتجة من Profilesريق )التعاون مع االستشاري في تسميم المقاطع الطوليه لط• 

 اختالف مناسيب مداخل المباني.

 (.Pillingحساب كميات الخرسان الساسات الجسور )• 

 حساب كميات الحفر وردم العمال الطرق.• 

 (.Sub base & road base & asphaltحساب كميات ) •

 (Shop Drawing & Asbuilt & Revaised Drawingرفع المخططات الى اإلستشاري )• 

,  (OGLادارة المساحين و اعطاء التعليمات لجميع االعمال المساحية )رفع منسوب االرض الطبيعيه )• 

 Road( و رفع مناسيب االعمال المنجزة مثل رصف Setting outتحديد احداثيات الطريق بالموقع )
Base  .واالسفلت و تحقق منها 

 مراقبة اعمال الموقع و اقتراح خطط.• 

 .جسورطرق و  نوع المشروع

 



 العمل تحت كفالة شركة النقليات و المقاوالت الوطنية                                              توسعة طريق مليحة.   
 2016/7 – 2016/5المدة:                                                  مليون د.إ          240كلفة: |  الت   مليحة  – الشارقةالموقع: 

 :المالك
 هيئة الطرق و المواصالت

 

 اإلستشاري:

 ادورس
 

 المقاول االساسي:

 المقاوالت الوطنية.
 

 Land Surveyor المنصب الوظيفي.
 

 المسؤوليات

 (.OGLرفع مناسيب االرض الطبيعيه )• 

 مال الطرق.حساب كميات الحفر وردم الع• 

 اقتراح خطط و حلول لللمشاكل.• 

 .طرق  نوع المشروع
 

  دار الود لالنشائاتالعمل تحت كفالة                           انشاء الطرق الرئيسة بمنطقة الصجعة الصناعية.   
 2016/5 – 2015/3المدة:                                                مليون د.إ          115كلفة: |  الت   الصجعة – الشارقةالموقع: 

 :المالك
 هيئة الطرق و المواصالت

 

 اإلستشاري:

 هالكرو.
 

 المقاول االساسي:

 دار الود لالنشائات.
 

 Land Surveyor المنصب الوظيفي.
 

 

 المسؤوليات

 (.OGLرفع مناسيب االرض الطبيعيه )• 

 (…, setting out , level , rise coordinaitوقع )توقيع جميع انواع المخطاط على الم• 

 حساب كميات الحفر وردم العمال الطرق.مسؤولية جزئية في • 

 (.Asbuilt) العمل على مخطاطات• 

 اقتراح خطط و حلول لللمشاكل.• 
 .طرق  نوع المشروع

 

  دار الود لالنشائاتالعمل تحت كفالة                           انشاء الطرق الرئيسة بمنطقة الصجعة الصناعية.   
 2015/3 – 2014/7المدة:                                                مليون د.إ          115كلفة: |  الت الصجعة   – الشارقةالموقع: 

 :المالك

 هيئة الطرق و المواصالت
 

 اإلستشاري:

 خطيب وعلمي.
 

 المقاول االساسي:

 النشائات.دار الود ل
 

 Land Surveyor المنصب الوظيفي.
 

 المسؤوليات

 (.OGLرفع مناسيب االرض الطبيعيه )• 

 (…, setting out , level , rise coordinaitتوقيع جميع انواع المخطاط على الموقع )• 

 القيام بجميع العمال المساحية االخرى.• 
 اقتراح خطط و حلول لللمشاكل.• 

 .ق طر نوع المشروع

 

 

 

 

 



  شركة تحدي االلفيةالعمل تحت                               انشاء الطرق الرئيسة بمنطقة الصجعة الصناعية.   
 2014/7 – 2013/2المدة:                                                                           مليون $ 93كلفة: |  الت االردنالموقع: 

 :كالمال
 وزارة االعمال العامة

 

 المقاول االساسي:

 شركة تحدي االلفية.
 

 Land Surveyor المنصب الوظيفي.
 

 المسؤوليات

 (.OGLرفع مناسيب االرض الطبيعيه )• 

 (…, setting out , level , rise coordinaitتوقيع جميع انواع المخطاط على الموقع )• 

 االخرى.القيام بجميع العمال المساحية • 

 اقتراح خطط و حلول لللمشاكل.• 
 .بنية تحتية  نوع المشروع

 

 البرامج الحاسوبية:
 

 اتوكاد 

 اجيد الرسم بشكل ممتار.• 
 اجيد رسم ثالثي االبعاد.• 

 (.Layers( و طبقات )Referenceتعامل ممتاز مع المراجع )• 

 (.lispتعامل مع لسبات بشكل ممتاز )• 

 سيفل 
 (.Import , Exportمع اوامر النقاط بشكل جيد )التعامل • 

 تصميم تنيقات جديده لنقاط حسب حاجة الموقع.• 

 (.surfacesالتعامل مع جميع انواع االسطح )• 

 القدرة على تعديل االسطح بشكل ممتاز )اظافة او ازالة خط كنتور , تحجيم , تحديد ... الخ(• 
 العمال الحفر والردم.عمل اسطح مقارنة و حساب كميات مبدئية • 

 ( و تقسيمها حسب النمط المطلوب بالموقع.Alignmentالتعامل مه اوامر تصميم المسارات )• 

 , نقاط بداية ونهاية المنحنيات ... الخ(.من المسار )احداثيات , انحرافات استخارج جميع انواع البيانات• 

 ( بشكل ممتاز.Profilesالتعامل مع ادوات تصميم المقاطع طولية )• 

 تصميم المنحنيات الرئسية و ادراجها على المقاطع الطولية.• 

 ( و تعامل معها بشكل ممتاز.Assembly)تصميم المقاطع العرضية • 

 و عمل اسطح مقارنة مع سطح االرض الطبيعيه.( Corridors)انشاء • 

 ( و حساب الكميات الحفر و الردم.Sections)اظاهر المقاطع العرضية لطريق  •

 (.Networksالتعامل بشكل ممتاز مع ادوات الشبكات )• 

 با جوجل سكتش 
 .تصميمات ثالثية االبعاد بشكل مبسط• 
 التوكاد و تحويلها.استيراد ملفات من ا• 

  ميكرو سوفت 
 (.Word & PowerPoint)تعامل جيد مع • 

 .(Excelالعمل بشكل ممتاز على )• 

 ربط االكسل باالتوكاد و عمل لسبات مشتركة.• 
 

 

 :اللغات
 االساسية.اللغة  –غة العربية لال• 

 اللغة االنجليزية.• 

 :المراجع
 

 جاهزة عند الطلب.• 

 يوم من عرض العمل. 30تاريخ بدأ العمل : 


