
 عبد الستار البلوشً ةماجد

 

   om.khalil24@gmail.com:   إٌمٌل   39:3739858: جوالوسائل التواصل :      

 البلوشً-ماجدة/https://www.linkedin.com/inحسابً فً اللٌنكدان / 

 

 : العلمً المؤهل

 والتطوٌر اإلداري  بشرٌةالموارد إدارة ال اخصائً دبلوم 

  :635/  هـ5871 من أكادٌمٌة التدرٌب الكندٌة العالمٌة  فً االمارات  

 

 : الخبرات 

 

 .شهر فً شركة للمقاوالت والتسوٌقأموظفة شؤون الموظفٌن لمدة ثالث   •       

  ( سناب شات - انستقرام -تويتر  - اب واتسع التواصل االجتماعً لحسابات معهد للدورات ) مسؤولة مواق  •       

  موظفة كول سنتر لحملة انتخابات فً الغرفة التجارٌة  •       

 .  سنةفً مركز للدورات لمدة  سكرتارٌة تنفٌذٌة   •     

 .لمدة سنة محرر فً صحٌفة الكترونٌة  •

 . واتسن ثالثلمدة  فً مدرسة نظام نور لوزارة التعلٌم فً  مدخلة بٌانات  •

 لمدة ثالث سنوات. والوكٌلة مدرسة العمل كمساعدة إدارٌة لمدٌرة   •

 .سنتانلمدة والتربٌة الفنٌة والرٌاضٌة  اإلنجلٌزٌةمعلمه للغة   •

  .واتسن 8لمدة ومحاسبة  إدارٌة •

  .سنة واحدهسكرتٌرة تمرٌض  •

 

 : التدرٌبٌة الدورات

 

 ساعات .53 -خدمة العمالء ) عملً ونظري (       •

 لمدة شهر .  -التسوٌق اإللكترونً المتقدم        •

 .ساعات 8  - المشكالت وحل اإلدارٌة القرارات اتخاذ •

 .ساعات 8 – انفوجرافٌك •

 .المحترف الصحفً أعداد •

 .   ساعة 69 - االحترافً التدرٌب أكادٌمٌة من المكاتب وإدارة التنفٌذٌة السكرتارٌة •

 .    ساعة 56  - اآللً الحاسب صٌانة •

 .  ساعة 63 - أنترنت صفحات تصمٌم •

 .ساعة 63 - الفوتوشوببرنامج  •

 . ساعة 63 - الضوئً التصوٌر •

 . ساعة 63 - األعمال إدارة •

 .  بتفوق القري أم جامعه من اإلنجلٌزٌة اللغة •

 

 



 

 : التدرٌبٌة البرامج

  (  البشرٌة الموارد  إدارة أخصائً  ) تدرٌبً برنامج حضور   •                   

 ( المكاتب وإدارة التنفٌذٌة السكرتارٌة ) تدرٌبً برنامج حضور  •                   

 ( المتقدم اإللكترونً التسوٌق ) تدرٌبً برنامج حضور •                   

 ( العمالء خدمة ) تدرٌبً برنامج حضور •     

 ( المحاسبة ) تدرٌبً برنامج حضور •                   

                         

 : الوظٌفً الهدف

 ذاتً لتطوٌر وقدراتً مهاراتً ممارسة خالل من والتعلٌمً الفكري بمستواي الرقً إلى عمل عن بحثً من أصبو

 .  واحترام حب بكل العمل فرٌق مع والتعامل المعٌشً مستواي رفع إلى باإلضافة بخدمتها سأكون التً والمؤسسة

 

 :  والتوصٌات الشكر شهادات

 

 الخطابات وكتابة نور نظام على البٌانات إدخال فً مدرسة مدٌرة من توصٌة رسالة .  

 سترٌت وول معهد من عشرة من  السابع المستوى فً االنجلٌزٌة اللغة فً مستوى تحدٌد شهادة . 

 لصالح االعالمٌة بالتغطٌة لمشاركة النسائٌة الخٌرٌة القرى أم جمعٌة من مقدمة شكر شهادة                      

 األول.  نجاح فرحة حفل

 إلنجاح الفعالة المشاركة على " الفتٌات ملتقى قسم " النسائً المهاجرات مركز من شكر شهادة                      

  إخراجه. فً والمساهمة التمازج" ملتقً "

 

 : المهارات

 

 اإللٌكترونً والبرٌد اآللً الحاسب برامج من عدد مع التعامل على قادرة التعلم سرٌعة قٌادٌة بشخصٌة أتمتع

 بشكل  واالجتماعات المواعٌد تنظٌم فً خبره لدي و بسرعة المفاتٌح لوحة على الطباعة  وأستطٌع أنً كما

 . التقارٌر وكتابة البحث مهارات  وامتلك العمل ضغط وتحمل العمل فرٌق قٌادة على والقدرة مرضً

 

 : اللغات

 مستوى اإلجادة اللغة

 تحدث  –كتابة  –قراءة  العربٌةاللغة 

 تحدث –كتابة  –قراءة  اإلنجلٌزٌة

 فقط  تحدث / الفارسٌة  البلوشٌة

 تحدث -قراءة  ٌةاألرد

 

 


