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ــد، اســتغالل الطاقــة وتحويلهــا ــى كل ماهــو جدي ــذات، التعــرف عل ــق ال  اســعى لالســتقرار الوظيفــي، تحقي
العمــل محيــط  مــن  معرفــة  واكتســاب  بمعرفتــي  المشــاركة  الوقــت،  مــن  االســتفادة  فكــرة،  الــى 

الهفوف/الرياض، المملكة العربية السعودية غير متزوجة

  التعليم

دبلوم إدارة جودة مستشفيات فبراير الى مايو ٢٠١٨

يناير الى مارس ٢٠١٨

سبتمبر ٢٠١١ الى اغسطس ٢٠١٥

اكاديمية ابداع للتدريب واالستشارات

تحليل بيانات
مبادرة محمد بن راشد لمليون مبرمج عربي

نظم معلومات ادارية

جامعة الملك فيصل
المعدل ٣.٧٨ من ٥

اللغات

العربية

اإلنجليزية

المهارات
استخدام برامج المايكروسوفت اوفيس

التعامل مع مختلف الصيغ في الملفات والبيانات
اإللمام باألمور اإلدارية
انشاء وإدارة المشاريع 

إدارة الموارد البشرية
 السرعة في التعلم والتطبيق 
القدرة على التطوير واالبتكار

توليد أفكار جديدة
المعرفة العامة بأمور الحاسب اآللي 

 مهارة إدارة التسويق والمبيعات
 انجاز العمل حسب الخطة والوقت المحدد

القدرة على تحمل ضغط العمل سرعة الطباعة على الكيبورد

الخبرات العملية

 ٢٠ اغسطس ٢٠١٧ الى ٢١ يوليو ٢٠١٩

مصرف الراجحيمسؤولة مبيعات وخدمة،

المهام:

 خدمة عمالء: القيام بأعمال المصرف مثل اصدار بطاقات صراف ،فتح 
حسابات، تحديث بيانات

 مبيعات: القيام باألعمال التمويلية لخدمة العميالت مثل قروض، 
بطاقات ائتمانية، منتجات تمويل أخرى

الصرافة: الحواالت، سحب، إيداع،  شيكات  

٨ يونيو  ٢٠١٤ الى ٢١ اغسطس ٢٠١٤

مستشفى الملك فهدطالبة تدريب عملي قسم الدعم الفني،

المهام:
 جوالت ميدانية يوميًا في جميع اقسام المستشفى لتفقد االجهزة 
 وتفعيل حسابات الموظفين من خالل  برنامج قاعدة البيانات الخاص

بالمستشفى

 تلقي المكالمات الخاصة بمشاكل االجهزة وحلها عن طريق برامج عبر
الشبكة

انشاء قاعدة بيانات احتياطية 

اإلختبارات
اجتياز اختبار الشهادة المهنية المصرفية التابع لمؤسسة النقد

اجتياز اختبار امن المعلومات والمخاطر التشغيلية التابع لدورة واثقه

 اجتياز اختبارات برنامج دعم التوظيف المقدم من موقع دروب

 

 دورة لمستويين مختلفين في اللغة االنجليزية، لمدة شهرين
معهد الفرابي

مقابلة الجمهور



التدريب و الدورات

البرنامج التأهيلي و قواعد السلوك المهني، لمدة شهر ٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

 برنامج واثقة، لمدة اسبوع

إدارة الموارد البشرية، لمدة ٤٠ ساعة

دورة اساسيات التسويق، لمدة اسبوع

 دورة لمستويين مختلفين في اللغة االنجليزية، لمدة شهرين

مصرف الراجحي

مصرف الراجحي

مركز سما النخبة

مركز سما النخبة

معهد الفرابي

المشاريع و اإلنجازات

انشاء مشاريع باستخدام برامج مايكروسوفت اوفيس

تصميم مفكرات ورقية وكتب تقويم واذكار

دراسة حالة مشاريع

تصميم كتاب دليل مستخدم لمشروع التخرج

 ابحاث علمية تخص مجاالت الدراسة

مشروع التخرج

الشهادات

شهادة سيسكو في االتصال والشبكات 
 

 شهادة دورة اتقان (عملية)، الى االن يتم حضور دورات في 
موقع دروب

شهادة تطوع في فعاليات برعاية شركة أرامكو 

أساسيات اإلدارة 

شهادة األخالقيات المهنية في بيئة العمل المشتركة

PMP شهادة  

MSP شهادة 

إدارة المشاريع اإلحترافية           و          ، لمدة ٣٥ ساعة ٢٠١٩
معهد مدارات

PMPMSP


