CV
NAME: Mesheal Saad Ayed Alelwani
NATIONALITY: Saudi Arabia
ID Number: 1061274591
MARTIAL STATUS: Married
EDUCATION:- I obtained a diploma from the Higher
Institute of Plastic Industries specializing in

plastic manufacturing technology
- English language course
- Attend the course of developing the
administrative skills of the employees in the
field of safety of facilities and facilities
- Attend a course Identify the idea of your
project at the Raida Center
- Attend fire fighting course

Practical experiences
Work in an institution on Al - Massad as a
security guard from 15/1/2009 to 14/5/2009
-Working in Abu Dawood Industrial
Company as a line worker from 24/3/2010 to
25/2/2011
-Working in the Saudi Can company with the
function of Machine operator from 17/6/2013

to 17/6/2015
-Working in the Saudi Can company with the
post of Safety Officer from the date of
17/6/2016 and still on the job.
CONECATION:MOBILE : 0598380455
E-mail : mmeshal3344@gmail.com

السيرة الذاتـيـة

مإ

 مشعل سعد عايض العلوين: االسم
 سعودي:اجلنسية
1061274591 :رقم اهلوية
 متزوج:احلالة االجتماعية
-:المؤه ـ ـ ـ ـ ــالت
 حاصل ل للل علل ل لله دالل ل للوا م ل ل ل ا ع ل ل للد العل ل للا لل ل ل للناعاالبالستيكية خت ص تقنية ت نيع البالستيك
دورة يف اللغة االجنليزية ا ستوى الرااعحض للور دورة تط للوير ا للارا االداري للة للع للامل يف للاسالمة ا نشآ وا رافق
حضور دورة حدد فكرة مشروعك يف مركز ريادهحضور دورة حماراة احلرائق-: الخبرات العملية
العمل يف مؤسسة عله آ مسعد اوظيفة حارس أم مل ا2009/5/14  إىل تاريخ2009/1/15 تاريخ
 العمللل يف ةللركة أاللو داود ال للناعية اوظيفللة عامللل ل ا2011/2/25  ا إىل تاريخ2010/3/24 م تاريخ
 العمل يف ةركة ال فيح السعودية اوظيفة فين تشغيل م ا2015/6/17  ا إىل تاريخ2013/6/17 تاريخ
 العمل يف ةركة ال فيح السعودية اوظيفة موظف سالمو.  ا ومازلت عله رأس العمل2016/6/17 م تاريخ
-: االتصال
0598380455 : جوا
mmeshal3344@gmail.com : اريد الكرتوين

