سيرة ذاتية
C.V.

Name : Fouad Mahmoud A. Waqqad
Address : Alkhobar , Saudi Arabia
Mobile : 00966 505 890659
E-mail : fouad163@hotmail.com

Personal Information
Nationality: Jordanian
Marital Status: Married
Date of Birth: 07/01/1963

Educational qualification:
Arab College: Amman – Jordan
1983 - Diploma degree in Accounting

Languages :
Arabic : Mother Tongue

 فؤاد محمود عبد الرحمن وقاد: االسم
المملكة العربٌة السعودٌة – الخبر
88555 080058505 : جوال رقم
fouad163@hotmail.com :ًالبرٌد االلكترون
:البيانات الشخصية
ً أردن: الجنسٌة
 متزوج: الحالة االجتماعٌة
م0551/80/80 : تارٌخ المٌالد
:المؤهل العلمي
 عمان – االردن- الكلٌة العربٌة
 دبلوم محاسبة- 0501 عام
:اللغات
 اللغة األم: العربٌة

English : Good

" جٌدة جدا: االنجلٌزٌة

Computer Skills

:مهارات الحاسب اآللي

Highly skilled in Windows, MS Office

 مٌكروسوفت أوفٌس/ إجادة برامج وٌندوز

And Internet. Also Skilled in account

 العمل على برامج المحاسبة- واالنترنت

programs

Work Experiences:
More than 34 years experience
1. Mubarak Abdullah Al-Hajry Trading & Cont. Est.
Alkhobar – Saudi Arabia
Position :
- Executive Manager
- Foreign relations management & Trade
From 01/06/2005 -I'm still working
2. Environmental Entrance Est. For General Cont.
Alkhobar – Saudi Arabia
Position:
Finance & Executive Manager
From 01/02/1995 till 30/04/2005
3. Al-Ammar Saudi Company
Dammam – Saudi Arabia
Position :
Accountant & personnel in charge
From: 1992 till 1995
4. Greater Amman Municipality
Jabbal Amman - Jordan
Position :
Clerk/accountant
From: 1986 till 1989
5. Public Security - Management of Buildings &
maintenance
Jabbal Al-Husain , Amman – Jordan
Position :
Accountant and budget Auditor
From: 1983 till 1985

Main work tasks:
Business development Manager
Research & Development of factories and Co. activities
diversity
Economic feasibility of New projects
Follow-up of enterprise accounts and financial analysis
Management of Contracting Projects
Management of commercial services and marketing
Management (executive, operations, purchases, sales)

:الخبرات العملية
 سنة من الخبرة العملية34
 مؤسسة مبارك الهاجري للتجارة والمقاوالت.1
الخبر– المملكة العربٌة السعودٌة
: الوظٌفة
 مدٌر تنفٌذي إدارة العالقات الخارجٌة والتجارة م ما زلت على رأس العمل5880/85/80 من
 مؤسسة عبر البيئة للمقاوالت.2
 المملكة العربٌة السعودٌة-الخبر
 مدٌر مالً وإداري: الوظٌفة
م5880/80/18 وحتى0550/85/80 من
 شركة العمار السعودية.3
الدمام – المملكة العربٌة السعودٌة
 محاسب ومسئول شؤون الموظفٌن: الوظٌفة
م0550  وحتى العام0555 منذ العام
 امانة عمان الكبرى-  أمانة العاصمة.4
 االردن/ جبل عمان – عمان
 محاسب/  كاتب: الوظٌفة
م0505  وحتى العام0505منذ العام م
 االمن العام – ادارة االبنية والصيانة.5
 االردن/ جبل الحسٌن – عمان
 محاسب ومدقق معامالت الموازنة: الوظٌفة
م0500  وحتى العام0501 منذ العام

:االعمال التي يمكن مزاولتها
مدير تطوير االعمال
البحث وتطوٌر الشركات والمصانع وتنوع نشاطها
عمل جدوى اقتصادٌة للمشارٌع الجدٌدة
ًمتابعة حسابات المنشآت والتحلٌل المال
ادارة مشارٌع المقاوالت
ادارة الخدمات التجارٌة والتسوٌق
)مبٌعات,مشترٌات,عملٌات,إدارة (تنفٌذي

