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  الشخصية: البيانات
  

اإلمارات الجنسية:  
 

  280 رقم طلب الترشح:
  
  

   العلمية: المؤهالت
  
  
 ( مستمره فالدراسة) 2018-2019الحكومة الذكية من جامعة حمدان الذكية بدبي مستشار   :دبلوم مهني 
 تخصص  :ماجستير في إدارة األعمالGeneral ) -MBA  ًجامعة العين للعلوم ) ، بدرجة جيد جيدا ،

  2015. اإلمارات العربية المتحدة ، العين والتكنولوجيا ، 
 :تخصص ، نظم معلومات إدارية ، بدرجة ممتاز، جامعة العين للعلوم    بكالوريوس إدارة أعمال

 2013 .اإلمارات العربية المتحدة ، العين والتكنولوجيا ، 
  2010.كلية الخوارزمي الدولية ، اإلمارات العربية المتحدة ، العين : إدارة أعمالدبلوم    
  ) شهادة تدريب المدربينTOT ( وحصولي على رخصة التدريب الدولي.    : مدرب معتمد ومحترف ،

2015   
 (أدبي) 1999.، اإلمارات العربية المتحدة ، العين جمعية نهظة المرأة الضبيانية: ثانوية عامة  

 
 
  

  السيرة الذاتية لألستاذه
  الكعبي محمد ميثاء
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   العملية: الخبرة

  
 في  عريف الحفل

 .ظبيأبو -في فندق ريتز كارلتون المقام   1/12/2014 لجودة والمطابقة لظبي إحتفاالت مجلس أبو

 14/9/2002  كسكرتيرة في شركة العين للتوزيع : عملت23/1/2003إلى. 

  عملت في شركة العين للتوزيع كمساعد اإلدارة.31/12/2013إلى  23/1/2003من : 

  كمحلل جودة والمطابقة للأبو ظبي  مجلس في عملت  :2014/1/1من. 

  تم تغيير المسمى الى ( إداري ) كي يتناسب مع مؤهالتي  في مجلس ابوظبي  31/10/2017من :
 للجودة والمطابقة  

  يفة مدير مساعد تطوير مؤسسي في مجلس أبوظبي ندب على وظ 13/07/2020إلى  14/07/2019من
  للجودة والمطابقة 

  
  
   

 
  03في مبادرة قهوة الصباح بالدائرة اإلقتصادية بأبوظبي  "كبار المواطنين أنتم ثروتنا"محاضرة بعنوان-

07-2019 
  برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في مجلس  )العطاء والتسامح نهج زايد(محاضرة بعنوان

  19/05/2019سموه الرمضاني األول في رأس الخيمة ، بتاريخ : 
 ( على نهج زايد ماضون) فرع اللسيلي في مدرسة  –برعاية جمعية النهضة النسائية   محاضره  بعنوان

 15/02/2018للتعليم األساسي والثانوي  يوم الخميس ، بتاريخ :  اللسيلي
  (عام زايد ) 12/02/2018)  في العين بتاريخ :  2في مدرسة الفوعه  ( ح محاضره  بعنوان 
  المهند  بالتنسيق مع معهد لمركز التدخل المبكر بالشارقه ورشة عمل بعنوان إيتيكيت العالقات الوظيفيه

  31/01/2018اإلداري في يوم األربعاء الموافق للتدريب القانوني و
 في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في  محاضره بمناسبة عام زايد بعنوان ماضون على نهج زايد

  17/01/2018يوم األربعاء الموافق 
 للدفاع المدني بالعين بالتنسيق مع معهد المهند ورشة عمل بعنوان حفز نفسك واصنع مستقبلك المهني 

  26/12/2017للتدريب القانوني واإلداري في يوم الثالثاء الموافق 
 بالتنسيق مع مركز درا اإلفكار لالستشارات والتدريب ولصالح  دورة بعنوان إبداعي وابتكاري في عملي

 21/11/2017هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا) والفئة المستهدفة هم أصحاب الهمم بتاريخ : 
 ( تميزي) 13/9/2017بالتنسيق مع مؤسسة التنمية األسرية فرع المدام بتاريخ  دورة بعنوان 

  : الذات وتطوير بشرية تنمية كمدرب مشاركاتي
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 ( أنت شريكة في الخير والعطاء) ظبيمجلس أبو بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية في  محاضرة بعنوان 
 28/08/2017بتاريخ  في أبوظبي لجودة والمطابقة ل
 تاريخ : ب  في العين –تفكير  –بتكار المهني بالتعاون مع معهد اإل دورة بعنوان تحديد الهدف وإدارة الذات

  2017 –يونيو  – 12 – 11
 عين  بتاريخ في ال –تفكير  –بالتعاون مع معهد اإلبتكار المهني  دورة بعنوان اإلبتكار بالتعلم من خالل اللعب

  2017 –يونيو  – 19 – 18: 
 وظبي لصالح  لصندوق أب –تفكير  –المهني  بالتعاون مع معهد اإلبتكار ورشة عمل بعنوان مختبر اإلبتكار

  2017 –يوليو  - 09للتنميه  في أبوظبي  بتاريخ : 
 ( مدخل إلى عالم اإلبتكار ) ( بجميع قطاعاتها الخمسه )  فرع  –لدائرة الشئوون البلديه  ورش عمل بعنوان

 2017العين بتاريخ 
  01/05/2017أبوظبي بتاريخ :  – للتنميه ) لصندوق أبوظبيمحاضره توعويه بعنوان ( مبادئ اإلبتكار 

 تفكير  –برعاية معهد اإلبتكار المهني 
 ( سعادتك في ايجابيتك ) 08/05/2017فرع العين بتاريخ   - لهيئة الصحه ورشة عمل بعنوان 
 عين  في ال –تفكير  –بالتعاون مع معهد اإلبتكار المهني  دورة بعنوان السعادة واإليجابية اسلوب حياة

  2017 –فبراير  – 15 – 14بتاريخ : 
 (سعادتك في إيجابيتك ) 13/02/2017)  في العين بتاريخ :  2في مدرسة الفوعه  ( ح  دورة بعنوان 
 12/02/20بتاريخ  لمجموعة بن حم دورة بعنوان السعادة واإليجابية اسلوب حياة  
  31/01/2017لعين بتاريخ فرع اورشة عمل بعنوان ( كلنا خير ) لدائرة التنمية اإلقتصادية 
 بتاريخ  ورشة عمل بعنوان سعادتك في إيجابيتك  برعاية مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي

30/01/2017  
 21/01/2017بتاريخ  ورشة عمل بعنوان سعادتك في إيجابيتك  برعاية مركز إنفوماكس للتدريب  
 في العين بتاريخ :  2( ح   رسة الفوعهمحاضرة بعنوان ( دائرة إيجابيتي .... كيف أختارها ) في مد  (

18/01/2017 
  برعاية مركز دار األفكار لالستشارات وتنظيم المؤتمرات  الثالثهمحاضرة وورشة برنامج الكايزن للمرة

، بطلب من المختبرات المركزية في ابوظبي بتاريخ :   في مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة 2016
مني للحصول على شهادات المركز المعتمدة وتقديمها للمواهب في ( مبادره شخصية  12/12/2016

 المجلس) 
  ورشة عمل بعنوان اإليجابية طريق اإلنسان الى التميز برعاية مركز الشيخ محمد بن خالد ال نهيان

  07/12/2016بتاريخ  الثقافي
 ارات وتنظيم المؤتمرات محاضرة وورشة برنامج الكايزن للمرة الثانية برعاية مركز دار األفكار لالستش

( مبادره شخصية مني للحصول  21/11/2016بتاريخ :  في مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة 2016
 على شهادات المركز المعتمدة وتقديمها للمواهب في المجلس) 

  في مجلس  2016محاضرة وورشة العمل بعنوان ( الطموح المؤسسي ) برعاية معهد المهند للتدريب
( مبادره شخصية مني للحصول على شهادات المهعد  07/11/2016ابوظبي للجودة والمطابقة بتاريخ : 

 المعتمدة وتقديمها للمواهب في المجلس) 
  ( اإليجابية طريق اإلنسان الى التميز ) في مختبرات العين المركزية محاضرة و ورشة عمل بعنوان

  05/10/2016اريخ : بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بت
 04/10/2016)  في العين بتاريخ :  2( ح   محاضرة بعنوان ( كذبة الوقت ) في مدرسة الفوعه 
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   لمنعقد وا تدريب المدربين ) -مشاركة في تقييم الخريجين للبرنامج التدريبي ( إعداد المدرب المحترف
دار األفكار لإلستشارات زن برعاية في فندق ستي سي 2016/ سبتمبر / 29 – 25في العين من تاريخ : 

 وتنظيم المؤتمرات
 17/05/2016)  في العين بتاريخ :  3( ح  محاضرة بعنوان ( كذبة الوقت ) في مدرسة مريم بنت سلطان 
  الكايزن ، المستوى المبتدئ ) في مجلس أبوظبي للجودة  -محاضرة بعنوان ( التجربة اليابانية في اإلدارة

 10/05/2016بتاريخ : المرة األولى ي  في أبوظبوالمطابقة 
" في الدائرة اإلقتصادية في  17محاضرة بعنوان ( الطموح المؤسسي ) في فعالية " ميلس المعرفة 

 26/04/2016بتاريخ :  العين
   في الدائرة اإلقتصادية15محاضرة بعنوان ( اكتشف القوة التي بداخلك ) في فعالية " ميلس المعرفة " 

 29/03/2016في أبوظبي بتاريخ : 
 

 
 

 
 
  07-15بتاريخ  للحديث عن " تحديات العمل"شارقة على إذاعة الشارقة في برنامج أثير الاستضافتي-

2019 
 09لمدينة خليفة الطبية  زيارتنا ضمن وفد من أعضاء جمعية المؤازرة اإلمارتية لمصابي السرطان -

07-2019 
 2019-07-05مع تكاتف بالتعاون  في فعالية "معاً لنسعدهم" في جامعة خليفة بأبوظبي مشاركتي 
 ة برعاية هيئمجلس المرحوم محمد بن خلف في ملتقى السعادة لتكريم األيتام  مشاركتي كمتحدثه في

 بتاريخ :أبوظبي وتكريمي من سمو الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان األعمال الخيرية ب
23/05/2019  
 31/05/2019بتاريخ برنامج ليالي الرواد في رمضان على قناة الرواد الفضائية  مشاركتي كمتحدثه في 
  كنولوجيا ت –مشاركتي كمتحدثه في المؤتمر اإلقليمي األول للقيادة التنموية في ظل العالم الرقمي ( قيادة

  2019-مارس-27-25من الفترة  تنمية مستدامة ) في دولة الكويت –
  مشاركتي في فعالية اليوم العالمي للسعادة برعاية الهيئة العامة للرياضة برئاسة سعادة محمد بن خلفان

  21/03/2019بتاريخ الرميثي 
 2018التابعة لوزارة التربية والتعليم  مشاركتي في جائزة القائد المؤسس عن فئة ولي األمر المتميز  
 لصالح فريق سفراء الخير التطوعي بعنوان ( التطوع   ملتقى سفراء الخير للمسؤولية المجتمعية

 )04/08/2018اإليجابي) في مقرنادي ضباط شرطة العين  (
 01/08/2018( ) لو للنوايا أصوات( موضوع الحلقة للتحدث عن  ضيفة  برنامج أثير الشارقه  ( 
 11/07/2018 274نامج سبعه على سبعه للتحدث عن الفريق.  حلقة في بر لقاء في قناة تلفزيون الفجيرة 
 في رمضان لتحدث عن انجازات  29/05/2018في برنامج الميدان ياحميدان حلقة  إذاعة األولى بدبي

  ومبادرات فريق سفراء الخير التطوعي بصفتي نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير التدريب والتطوير فيه
 09/08/2018إلى  14/07/2018من  مخيم الصيفي للمكتبات العامة بدبياإلشراف على تنظيم ال 
  عريف حفل تكريم المتطوعين والفرق التطوعية لفريق سفراء الخير التطوعي في دبي  بتاريخ

 في معرض القراءة طاقة ايجابية بحديقة زعبيل  07/07/2018

  : وأنشطة مشاركات
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 التي تخص فريق سفراء الخير التطوعي  كتابة المراسالت الرسمية واألخبار 
 كمستشارة ومديرة قسم التدريب والتطوير في فريق  اإلشراف على تنظيم دورة طور مهاراتك في التصوير

في معرض القراءة طاقة ايجابية بحديقة  28/04/2018سفراء الخير التطوعي والتي ستقام في دبي بتاريخ 
 زعبيل 

 كمستشارة ومديرة قسم التدريب والتطوير في  اإلصطناعي والتطوع اإلشراف على تنظيم دورة الذكاء
في معرض القراءة كاقة ايجابية  21/04/2018فريق سفراء الخير التطوعي والمقامة في دبي بتاريخ 

 بحديقة زعبيل 
 لمركزية والمقام في مكتبة زايد ا متطوعه في تنظيم يوم القراءة بالتنسيق مع فريق سفراء الخير التطوعي

 لسمو الشيخه شما بنت محمد بن خالد وبرعاية مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي 
 بالتنسيق مع فريق سفراء الخير التطوعي يوم األربعاء  متطوعه في تنظيم منتدى ومعرض المرأة القيادية

 والمقام في مسرح بلدية العين  07/03/2018الموافق 
 بتنظيم جمعية أصدقاء البيئة في منطقة النباغ بالعين في  مشاركة في حملة تنظيف الصحراء

27/02/2018 

 ( فكر بغيرك ) لشهررمضان الجزء األول وشهر سبتمبر  - 2017إذاعة الشارقه ب إعداد وتقديم برنامج

 الجزء الثاني 

 بة الوقت ) للتحدث عن أهميه الوقت وحلقة ( كذ :ضيفة برنامج أثير الشارقه 

  مداخالت متعددة إذاعيه مع إذاعة الشارقه  
 03/04/2017الموافق  2017في ملتقى مجلس النخبه الثاني لعام  :عضو فريق التطوير المؤسسي 

  أدنيك  -وشركة أبوظبي للمعارض   -صحه    -وبرعاية شركة الخدمات الصحيه 

 
 

  
 

  25/10/2018الفرص والتحديات بتاريخ  –محاضرة بعنوان الثورة الصناعية الرابعة  
  " محاضرة قانونية استراتيجية في مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية بأبوظبي بعنوان

  2018-أغسطس-01تهديدات إيران بإغالق مضيق هرمز في ميزان القانون الدولي " بتاريخ 
  11/03/2018الورشة التوعوية بعنوان إدارة السلوكيات النفسية الناتجة عن ضغوطات العمل بتاريخ 

 المقدمة من قسم التدريب والتطوير بمستشفى العين 
 ) البرنامج التدريبي بعنوان ( تحليل البيئة الداخليةSWOT ودور القيادة في التعامل مع متطلبات التطوير (

  08/05/2018إلى  06/05/2018ي الفترة من المؤسسي ) في أبوظبي ف
  الورشة التوعوية بعنوان ( إدارة السلوكيات النفسية الناتجة عن ضغوطات العمل ) بالتعاون مع قسم التدريب

 11/03/2018والتطوير الوظيفي في مستشفى العين يوم األحد الموافق 
 بال منصب )  تحت رعاية مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان وبالتعاون مع مركز  محاضره بعنوان ( قائد

  20/02/2018انفوماكس  في 

  :  التدريبية الدورات
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  محاضره بعنوان ( التغيير اإليجابي ) للمحاضر واإلعالمي  أ. فهد هيكل على مسرح بلدية العين في
18/02/2018  
 2017/نوفمبر /-9-8-7ع الهير دورة برنامج رائدات الدار بالتنسيق مع التنمية األسرية فر 
  دورةCoaching  مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة  – 09/02/2017بتاريخ 
  مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة  – 13/10/2016دورة فن التفاوض 
  مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة  – 2016/  10/  10 برمجة الذات نحو السعادة المهنيةدورة 
 هيرمان  بوصلة التفكير ( مقياسHBDI   (– 16 – 18  /05/2016  دار األفكار لإلستشارات وتنظيم ،

 المؤتمرات 
  دار األفكار لإلستشارات ،   2016-فبراير  -3-1-دورة تحديد المسار  -التخطيط اإلستراتيجي الشخصي

 وتنظيم المؤتمرات 
  دار األفكار لإلستشارات وتنظيم ،   20/1/2016إلى  18/1/2016برنامج استراتيجية حل المشكالت من

 المؤتمرات 
  ) دورة تدريب المدربينTOT  دار األفكار لإلستشارات وتنظيم  17/12/2015إلى  13/12/2015) من ،

 المؤتمرات 
  دار األفكار لإلستشارات وتنظيم  04/11/2015إلى  01/11/2015دورة كايزن ( اإلدارة اليابانية ) من ،

 المؤتمرات 
 2014جة اللغوية العصبية ، دورة البرم 
 ) دورة تدريبية متطورة في تقنية الحاسوبIC3)   - 2011    
 ( 2010 - دبلوم مهارات التفكير والتطوير واإلبداع  
 ة نظم إدارة المعلومات المختبريةدورLIMS   -  2010 
 2010 - دورة في كيفية إدارة ضغوطات العمل  
 2010 -  دورة في كيفية فن التفاوض 
  2009 -دورة في أساسيات الموارد البشرية       
  2009  -دورة في فهم النفس ومعرفة اآلخرين       
  2008 -إدارة الجودة الشاملة  
  2007 -دورة تدريبية في مهارة إدارة المكاتب والتنظيم اإلداري الفعال 
  2007 -دورة تدريبية في اإلسعافات األولية وسالمة المجتمع 
 2007 -ليزية مكثفة دورة لغة إنج 
  2006 -دورة في السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب   
  2006 -دورة في أساسيات الفوتوشوب     
  2005 -دورة في مهارة كتابة المذكرات        
  (المستوى المتوسط ) 2005 -دورة باللغة اإلنجليزية   
  دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلليICDL  - 2005     
  2003 -دورة في السكرتارية التنفيذية وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بهندسة المياة والكهرباء 
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 2019 عضو جمعية المؤازرة اإلماراتية لمصابي السرطان  
 ع ، النسخه الجيل الراب واستشراف المستقبل في جائزة أبوظبي للتميز الحكومي عضو فريق معيار اإلبتكار

 في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة  2017األولى منه ، لسنة 
  2017والمطابقة  مجلس أبوظبي للجودة في  الثقافة المؤسسيهعضو لجنة     
 ( فن إدارة الفعاليات) والمعتمدة من المنظمة الدوليه للريادة واألعمال  حصولي على شهادة التميز في– 

   2017-مارس  -سويسرا  
  حصولي على الشهادة الدوليه في ( إدارة اإلبتكار ) والمعتمدة من المنظمة الدوليه للريادة واألعمال– 

   2017-سويسرا 
  المعهد البريطاني للتدريب  منمدربة معتمدةITOL  - 2017 
  البريطاني للتدريب  المعهد منعضو معتمدITOL   -2017  
 مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني  من  ةمعتمد ةمدربACTVET 
 تفكير  –معهد اإلبتكار المهني  من ةمعتمد ةمدرب 
  مدربة معتمدة و  مصدقة من هيئة المعرفة في دبي 
 معهد المهند للتدريب  من ةمعتمد ةمدرب 
 مركز دار األفكار لالستشارات وتنظيم المؤتمرات  من ةمعتمد ةمدرب 
  2016عضوية دائمة  في األكاديمية البريطانية  
  2016عضوية متجددة  في البورد األمريكي  
  2016عضو في أكاديمية الجوله للتدريب واإلستشارات  
  2017 – 2016حلقة ثانية لسنة  –فريق التواصل األسري في مدرسة الفوعه  عضو   
  عضو في رابطة مدربي التنمية البشرية العربH.R –  2016 ( عضوية متجدده )  
  العربالمتحدث الرسمي بإسم رابطة مدربي التنمية البشرية H.R.    2017    في أبوظبي  
  2016 – 2015حلقة ثالثة اسنة  –عضو فريق التواصل األسري في مدرسة مريم بنت سلطان   
  25/08/2014من  والمطابقة مجلس أبوظبي للجودة عضو لجنة البروتوكول في   ، 

 العين –قطاع المختبرات  -ممثلة لجنة البروتوكول في المنطقة الشرقيه عن مجلس ابوظبي للجودة 
 
 
 
 
 

 
  2019تكريمي من ِقبل الشيخة سهيله سالم الصباح لجهودي المتميزة وعطائي الالمحدود في 

  :العضويات

  :  والتكريمات الشكر شهادات
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 2018 تكريم الرابطة الدولية لإلبداع الفكري والثقافي بدولة اإلمارات بتنصيبي سفير اإلبتكار  
  شهادة شكر وتقدير من فريق سفراء الخير التطوعي لمشاركتي الفاعلة وعطائي الفريد في خدمة المجتمع

2018 
 للجودة والمطابقة لتطبيق مقترحاتي في لجنة السعادة واإليجابية  شهادة شكر وتقدير من مجلس أبوظبي

2017 
  شهادة شكر وتقدير من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لمساهماتي المتميزة كعضو فريق عمل التميز

 محور اإلبتكار –المؤسسي 
  14/06/2018تكريم الشيخ مسلم بن حم العامري خالل تكريمه للفرق التطوعية فالدولة يوم 
  ) متطوع لجائزة الخير للعمل  100تكريم المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي ضمن (

 07/04/2018التطوعي في دورتها الثالثة على مستوى الدولة يوم السبت الموافق 
 روسة لمحشهادة الدكتوراه الفخرية في التنمية البشرية من قبل أكاديمية كامبردج الدولية ضمن مهرجان ا

 2017الدولي فبراير 
  شهادة شكر وتقدير من مؤسسة بلدنا للتنمية وأكاديميةSky Hawk Satallaites   بمنحي شهادة سفيرة

 2017الثقافة في مؤتمر المحروسة الدولي والذي كان بعنوان ( الهوية العربية ... نبراس الثقافات ) فبراير 
 م عن مشاركني الفاعله في برنامج األثير والذي يبث من شهادة شكر وتقدير من مؤسسة الشارقة لإلعال

 20/02/2017إذاعة الشارقه بتاريخ : 
  2016شهادة شكر وتقدير من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على تقديمي برامج تدريبية للمجلس في 

تاريخ :  في مركز أبوظبي المالي العالمي في جزيرة الماريه ،  ب 2017والذي كان في ملتقى تواصل 
17/02/2017  
  شهادة شكر وتقدير من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بصفتي عضو لجنة البروتوكول على قيامي بجهود

في مركز أبوظبي المالي العالمي في جزيرة  2017ومشاركة فعاله وصادقة للمجلس في ملتقى تواصل 
  17/02/2017الماريه ،  بتاريخ :  

 أبوظبي للجودة والمطابقة بصفتي عضو لجنة البروتوكول على قيامي بجهود  شهادة شكر وتقدير من مجلس
ومشاركة فعاله وصادقة في إعداد وإصدار وإخراج  دليل المراسم واإليتيكيت للمجلس ،  بتاريخ :  

05/06/2016  
  لجنة  كعضو في 30/11/2016تكريم ببطاقة امتنان من رئيس لجنة البروتوكول لإلنجاح فعالية يوم الشهيد

البروتوكول ، وممثل لجنة البروتوكول في المنطقة الشرقيه في مجلس ابوظبي للجودة قطاع المختبرات 
 المركزية في العين 

  للخدمة الطويلة  28/8/2016تكريم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في يوم المرأة اإلماراتية 
 كعضو في لجنة  3/11/2016الية يوم العلم تكريم ببطاقة امتنان من رئيس لجنة البروتوكول لإلنجاح فع

البروتوكول ، وممثل لجنة البروتوكول في المنطقة الشرقيه في مجلس ابوظبي للجودة قطاع المختبرات 
  المركزية في العين 

  
 
 
 

 

  القدرة على التعامل مع كافة البرامج والمتطلبات الوظيفية 

  :  المهارات
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  وتحمل ضغوطات العمل كفريق  مل العالعمل ضمن مجموعة ، 

 ت بفاعلية قإدارة الو 

 مع العمالء وفي بيئة العمل مهارات التواصل 

  سبرامج ويندوز وميكروسوفت أوفياستخدام إجادة 
  
  
  
  
  
  

 

 
  

  اللغة العربية : اللغة األم 
 اللغة اإلنجليزية  

 
 
 
 

  
 
 كتابة لومضات من افكاري في صفحتي على انستغرام  - و الكتابة القراءة 
  األعمال التطوعية التي تخدم وطني ومجتمعي وشعبي 
 تصفح اإلنترنت  
 الرياضة والسفر 
 إلقاء المحاضرات 
 
  

  :  اللغة

  :  الهوايات


