مختصة بالدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات مع  9سنوات من الخبرة في شركة الخليج للتدريب والتعليم،
سمعة ممتازة في حل المشكالت وتحسين رضا العمالء وعمل التحسينات شاملة.

دعم فني  -مدربة حاسب آلي

الخبرات العملية
دعم فني  -مدربة حاسب الي  -مدير مركز اختبارات

ربا شبير
التواصل

 2011الى 2020

شركة الخليج للتدريب والتعليم ،الرياض

العنوان
الرياض ،غرناطة

 تحديد المشاكل التي تتعلق بالبرامج والمكونات المادية والبحث عن حلول لها.

الجوال

 تشخيص واستكشاف المشكالت الفنية وإصالحها ،بما في ذلك إعداد

0562997831

األجهزة وتكوين الشبكة.

البريد االلكتروني

 طرح االسئلة الدقيقة على العمالء لمعرفة المشكلة

ruba.shubair@hotmail.com

 إعداد تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب.
 توثيق المعرفة التقنية في شكل مالحظات ودليل مستخدم
 تثبيت أنظمة وشبكات الكمبيوتر وتكوينها ومراقبتها وصيانتها.

المهارات

 مساعدة الموظفين ،سواء وج ًه ا لوجه أو عبر الهاتف ،إلعداد األنظمة أو
حل المشكالت.

مهارات اتصال ممتازة في الكتابة والتحدث

 استكشاف أخطاء النظام والشبكة وأخطاء األجهزة أو البرامج وإصالحها.
 تسجيل جميع طلبات الدعم في نظام التذاكر.

المعرفة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات

 توفير خدمات المساعدة عن بعد للمستخدمين النهائيين وحل مشاكل الدعم

والمنتجات والخدمات المفضلة.

الفني.
 صيانة الطابعات مع اعادة تعبئة عبوات الحبر وتحديثات برامج التعريف.

مهارات التعلم الذاتي والتحفيز الذاتي وحل

 القيام بعمل جدولة النسخ االحتياطي للخوادم ومحطات العمل.


المشكالت

Active directoryادارة.

 اضافة مستخدم جديد وحذفه من. Active Directory
 عمل صور جاهزة ألنظمة التشغيل ونسخها.


) Pearson VUE (PVTAمدير مركز اختبارات.



) CBP (Certificate of Business Professionalمسؤول

التواصل باللغة اإلنجليزية كتابه وتحدثا

تقديم الدعم ألجهزه الهاتف اند رويد وIOS

اختبارات.


)IC3(Internet & Computing Core Certification
التواصل بشكل واضح مع التقنيين و غير

مسؤول اختبارات.

التقنيين و المستخدمين

 منسقة اختبارات كامبردج (حجز الجلسات وتخصيص االختبارات ،طباعة
تقرير الجلسة).
 العمل بشكل مقرب من العمالء و الموظفين لفهم المشكلة.

القدره على العمل مع الضغوطات والمرونة

 تدريس دورات نظم المعلومات و الدورات القصيرة.

في العمل خارج اوقات الدوام الرسمي لحل

 اعداد طلبات الدعم الفني و تحديد احتياجات االقسام المختلفة كل ثالثة شهور.

المشاكل الطارئة

سكرتيرة قسم المالية
شركة الهوشان المحدودة, Riyadh
 قراءة وتحليل المذكرات والتقارير الواردة من أجل تحديد أهميتها والتخطيط
لتوزيعها.
 فتح وفرز وتوزيع المراسالت الواردة بما في ذلك رسائل الفاكس والبريد

 2009الى 2011
العمل مع فريق عمل

اللغات

اإللكتروني.

العربية

 تعبئة واسترداد مستندات الشركة وسجالتها وتقاريرها.
 استقبال المكالمات الواردة  /الرد على رسائل البريد اإللكتروني المهمة
والتعامل مع المديرين المناسبين إذا لزم األمر.

االنجليزية

 جميع أنواع أعمال السكرتارية واالتصاالت (بريد إلكتروني ،حفظ ملفات..
الخ)
 ترتيب االجتماعات والمواعيد.
 طباعة جميع التحويالت البنكية ،وخطابات االعتماد ،والشيكات ،والضمانات،
وتعديل خطابات االعتماد ،وتمديد الضمانات ،وكشف الحسابات ..إلخ.
 أداء واجبات المكتب العامة مثل طلب اإلمدادات والحفاظ على أنظمة إدارة
السجالت وأداء أعمال مسك الدفاتر األساسية.

الشهادات العلمية
بكالوريوس :نظم معلومات حاسوبيه

2006-2002

جامعة القدس المفتوحة  -الرياض
تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى
 معدل تراكمي  .3.6من 4

CCNA (Cisco Certified Network
)Associate

2019-2016

سيسكو
تشهد على قدرة الفني على تثبيت وإعداد وتكوين واستكشاف األخطاء
وإصالحها وتشغيل شبكة كمبيوتر متوسطة الحجم .يتضمن هذا أيضًا اعداد
والتحقق من االتصاالت بشبكة واسعة(WAN).

A+
CompTIA
 تطبيق مهارات األمان األساسية لمتخصصي دعم تكنولوجيا المعلومات.
 اعداد أنظمة تشغيل الجهاز ،بما في ذلك ويندوز وماك ولينكس


Chrome OSو  Androidو  iOSادارة البرامج المستندة إلى
العميل وكذلك المستندة إلى السحابة(SaaS).

 استكشاف األخطاء وإصالحها وحل المشكالت المتعلقة بالخدمة األساسية
وتحديات الدعم أثناء تطبيق أفضل الممارسات للتوثيق
 دعم البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات.
 تثبيت ودعم أجهزة الكمبيوتر والمحمول وأجهزة إنترنت األشياء.
 تنفيذ طرق النسخ االحتياطي واستعادة البيانات األساسية وتطبيق أفضل
ممارسات تخزين البيانات وإدارتها

2015- 2013

معلومات اخرى
 الجنسية :فلسطينية اقامة قابلة للنقل مع رخصة عمل
 الحالة االجتماعية :متزوجة

الشهادات الدولية
)CCNA (Cisco Certified Network Associated

2016-06

)CompTIA (A+

2013-08

)IC3 (Internet Core Competency Certification

2013-02

)PVTC (Pearson VUE Test Center

2019-10

دورات اخرى
 ITILدورة عن بعد



 ورشة عمل مقدمة في االمن السيبراني
 دورة عن بعد في السلوك الوظيفي و مهارات االتصال

.

