عبادة بن عبداجلبار حممد أمحد

الجنسية  :سوريا ـ يوجد معاملة للحصول على الجنسية السعودية
مكان امليالد  :السعودية 1047/7/1هـ

بيانات التواصل

☎ 0009999050

✉

jgjc50@hotmail.com

املهارات الشخصية

✔إدارة الوقت

✔سرعة التعلم

التعليم :

ثانوية عامة

اخلربات العملية :

 موظف إداري مدارس جيل التفوق ألاهلية " ( )2سنة و( )0أشهر "
 موظف سجالت مركز رويال سمايل لطب ألاسنان " ( )6أشهر "
 مسؤول اختبارات الطالب قسم الشؤون التعليمية

بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بحفرالباطن " ( )7سنوات و ( )0أشهر "
 مشرف توظيف و أجور و رواتب

صدور قرار نقل إلى قسم املوارد البشرية بتاريخ 1001/11/04هـ 2417/1/22 --م حتى آلان

✔العمل الجماعي
الــدورات :
✔الانتظام بأوقات العمل
 دورة (التطبيقات املكتبية وتطبيقات قوقل)
✔الحاسب آلالي
 دورة (مهارة إدارة السلوك املالي)
✔إجادة إدارة املكتب
 حضور برنامج تدريبي (تحفيز وتطوير الذات)
 دورة (مهارات حل املشكالت واتخاذ القرارات)
 دورة (مهارات التفكير)
 دورة (صناعة ألابن املبدع)
شكر و تقدير
 دورة (فن التحفيز)
شكر وتقدير من إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم  دورة (فن القيادة إلادارية)
قسم املوارد املالية لعام 1026هـ.
 دورة (الدفأ العاطفي في الحياة الزوجية)
شكر وتقدير من إدارة مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز
 دورة (حل املشاكل بالطرق إلابداعية)
الراجحي الخيرية بحفر الباطن.
 دورة (تطبيقات الجودة في املؤسسات الخيرية)
شكر وتقدير من قسم الشؤون التعليمية بجمعية
تحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن.
 دورة (فن التعامل مع الطبائع الصعبة)
شكر وتقدير من كلية التقنية بحفرالباطن لإلشراف  دورة تدريبية (إدارة ميزانية ألاسرة)
على اللجنة املالية ملنتدى إلابداع الثاني.
 دورة (التخطيط الاستراتيجي إلدارة املوارد البشرية)
 شكر وتقدير للحصول الجمعية تحفيظ القرآن الكريم
 حضور ورشة عمل بعنوان الهيكل التنظيمي إلدارة التدريب
حفرالباطن على شهادة آلايزو للمواصفات الدولية
 حضور دبلومات (إدارة املوارد البشرية  -السكرتارية التنفيذية  -الجودة الشاملة و الايزو )
.1441 :2412
 دورة (املهارة إلاشرافية)
خطابات شكر وتقدير من إدارة الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم لإلنضباط بالعمل .
 دورة (إدارة املوارد البشرية و العقود)
 دورة (اتيكيت الاستقبال وفن خدمة العمالء )
 دورة (إدارة العالقات العامة)

