Safwan Yahya Ahmed Saleh Al-sumaini.
Sana'a - Alhassabah – Mazda Street
Tel: 00967 715577800 - 711187258 - 714959983
E-mail: Safwan1906@gmail.com
Personal information

 Nationality: Yemeni.
 Date & place of birth: 1989 – Amran - Yemen
 Relationship Status: Single

Main Goals
Any relevant work to my major "civil engineering".

Qualification






Certificate: Bachelor degree in civil Engineering.
The Period of Study: 5 Years
Place of Graduation: Sana'a University
Year of Graduation: June 2013.
Overall accumulative grade of: very good.

Training

 ·Summer Training:
- Representative Council building

– Sana'a in

2012.

Skills:









Acquired considerable and expertise of various computer applications including
 BIM PROGRAMS (ROBOT ,REVIT , ASD (AutoCAD Structural Detailing )
 CSI Programs (Etabs , Safe , Sap 2000) ,StadPro.
 AutoCAD 2D, Isometric drawing
 Civil3D Program.
 MS Projects .
TOFEL PBT preparation at YALI institute.
Teamwork.
Interpersonal Skills with Others.
Skill Education.
Project Management.

Experiences:





Working as a professor assistant at Science and Technology University from 2014 until now.
I have worked as supervisor and site engineer in many projects.
Working in United Office for training and engineering consultancy from 9/10/2013 until now.
Working with the General Authority for Rural Electricity –from 31/3/2014 until 12/12/2014.

Awards and Certificates of Appreciation:

 During the academic year 2009/2010, received a certificate of appreciation and recognition from the head
of engineering collage, regarding the outstanding performance in studying.
 Received a commendation from the dean of engineering collage for the overall of accumulative degree.

Preferences are available on time.

السيرة الذاتية
صفوان يحيى احمد صالح السميني
صنعاء  -الحصبة – شارع مازدا
جوال770511117 – 700057185- 708877511 :
E-mail: safwan1906@gmail.com
البيانات الشخصية :
الجنسية  :يمني
تاريخ ومكان الميالد  - 0959 :عمران  -اليمن .

المؤهالت العلميه :
المؤهل العلمي  :بكالوريوس هندسة مدنيه – جامعة صنعاء .
سنة التخرج  :يونيو 1101
 :جيد جداً.
التقدير

االهداف :
الحصول على عمل يمكنني من تطبيق الخلفية العلمية والمهارات المكتسبة في مجال التخصص .

الدورات التدريبية :
 التدريب الصيفي الخاص بالجامعة :
مبنى مجلس النواب – عصر – صنعاء – خالل صيف 1101م .

المهارات :
 كسب الخبرة العملية والمعرفة لمختلف تطبيقات الحاسوب الهندسية التالية:
 برنامج الرسم اتوكاد والرسم االيزومتري .
 برامج التحليل والتصميم الخرساني (روبوت – ريفت –اوتوكاد تفاصيل انشائية ) .
 برامج التحليل والتصميم الخرساني (استادبرو  -إيتابس –السيف -ساب ).
 برنامج سيفل ثري دي .
 برنامج ام اس بروجكت .1117
 تحضير التو فل في اللغة اإلنجليزية في معهد يالي.
 العمل الجماعي.
 مهارة التعامل مع اآلخرين.
 مهارة التعلم.
 مهارة إدارة المشروعات.

الخبرات :





عملت في جامعة العلوم والتكنولوجيا كمعيد (مساعد دكتور) خالل الفترة 1102حتى االن.
عملت كمهندس مشرف على عديد من المشاريع منها (شبكة الصرف الصحي" مدينة أرتل السكنية " تنفيذ مؤسسة األثوري
للمقاوالت –مباني سكنية للمالك محمد عبدالاله الوصابي تنفيذ مؤسسة الدباني )
عملت في مكتب المتحدون للتدريب واالستشارات الهندسية خالل الفترة من  1101/01/9حتى اآلن.
العمل مع الهيئة العامة لكهرباء الريف –إدارة االعمال المدنية – المركز الرئيسي صنعاء – خالل الفترة من  1102/1/10حتى
.1102/01/01

المرفقات :
 -متوفرة عند الطلب

