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 بيانات شخصيةعلى محمود أحمد سوافطة
م197702/08/
أردنى
متزوج

:االسم
 :تاريخ الميــالد
:الجنسية
:الحـالة االجتمـاعية

الجنسية أردني
مراقب عام في شركات المقاوالت االنشائيه(البنية التحتية والتمديدات جميع أنواعها
والخطوط الناقلة ومحطات الدفع والرفع واالليكتروميكانيك والقدره على اداره المواقع
بجميع الفعاليات )
.رخصة أردنية خاصة سارية المفعول

المهنة

:رخصة القيادة

المملكة األردنية الهاشمية
محافظه عجلون /مع امكانيه التنقل حسب موقع العمل
0798965696
ali.swafta2012@hotmail.com

بلـد اإلقـامة:
المدينـة:
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني:

 -بيانات االتصال

 مهـــارات الحاسب اآللي واللغة-1استخدام الحاسب اآللي  :جيد جدا
)- Microsoft Office ( MS Word – Excel – Access – Power point

-2اللغة :
العــربيـة:
المؤهل العلمي
اإلنجـليزية:

اللغة األساسية
توجيهي ناجح
جيد جدا

الخبــرات العمـلية السابقــة:
 فني كهرباء بمؤسسة الحواري لإلعالن من تاريخ  05/10/1998حتى تاريخ 30/01/2000م.
 فني تمديدات انابيب في مشروع ياجوز اعاده تأهيل كتيبه  71التابع للشركة األمريكية والعمل مع مؤسسه
البرغوثي للمقاوالت من تاريخ  2002\3\1حتى تاريخ2004\1\20م.
 فني تمديدات ومراقب في الشركة اليابانية ( )dncفي مشروع الزرقاء من تاريخ  2004\7\6حتى تاريخ\3
2005\11م.

 فني تمديد مواسير دكتايل بمؤسسة عين السلطان للمقاوالت من تاريخ  01/01/2006حتى تاريخ
01/11/2007م.
 فني تركيب انابيب دكتايل بمؤسسة المهندس ايمن العمارنة من تاريخ  01/01/2008حتى تاريخ
31/12/2008م.
 فني تمديد مواسير دكتايل وفيبر جالس بشركة الجسارة للهندسة والمقاوالت من تاريخ 01/01/2009م
حتى تاريخ 01/08/2009م.
 مراقب مواسرجى بشركة الشرق األدنى لإللكتروميكانيك من تاريخ 01/01/2010م حتى تاريخ
01/01/2011م وتم العمل بها كمقاول فرعي .
 فني تركيب ومراقب عام في شركة ميكال العالمية في المملكة العربيه السعودية من تاريخ 01/09/2011م
حتى تاريخ 15/02/2014م.
 مراقب عام ومشرف في مشروع تحسين كفاءه محطات التنقية في المملكة العربيه السعودية في جده
والتابع لمؤسسه سما االخالء للمقاوالت من تاريخ 2014\4\5حتى تاريخ 2015\2\1م
 مراقب عام ومشرف البنية التحتية في مؤسسه سما االخالء للمقاوالت في مشروع وزاره اإلسكان في
المملكة العربيه السعودية في منطقه املج من تاريخ  2015\2\20حتى تاريخ 2016\11\3م.
 مراقب خطوط مياه وصرف صحي في مؤسسه الوصيد للمقاوالت في مشروع رفع كفاءه قطاع المياه في
الشمال المنحة اليابانية ( )dncمن تارخ 2016\1\23ولغايه 2017\2\28م


العمل كمقاول فرعي في شركة بترا للريادة المجتمعية الخضراء والتابع للمنحة األلمانية ( )g.i.zفي
مشروع تدوير المياه الرمادية من تاريخ 2017\3\5:حتى تاريخ 10/12/2017

 العمل في شركه ابراج العرب للمقاوالت(اتكو)في مشروع الميناء الجديد في العقبه مراقب وفني تركيب
شبكات خطوط الحريق الرئيسيه والفرعيه في الموقع من تاريخ 2018\1\1الى 30/6/2018
 العمل كمقاول فرعي في ترميم وصيانه وتركيب شبكات حريق ومضخات الحدى هناجر شركات زمم
للصرافه في المدينه الصناعيه /اربد من تاريخ  12/12/2018الى تاريخ20/5/2019

