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املعلومات الشخصية:







مكان امليالد :جدة – اململكة العربية السعودية
تاريخ الوالدة 4 :مارس 1978م.
السكن – اململكة العربية السعودية – جدة – حي العزيزية 2
اجلنسية :تونسية  -إقامة أم مواطن
احلالة االجتماعية :مطلقه.


املهارات - :

 شركة أكسفورد لتأجري السيارات السياحية – األردن – عمان

اجادة املراسالت التجارية الرمسية.
اعداد التقارير اليومية والدورية
بشكل ممتاز.
استخدام مجيع برامج مايكروسوفت
اوفس.
استخدام انظمة ادارة وختطيط
املوارد التجارية ERP System -
الطباعة السريعة باللغة العربية .
اجادة البحث يف االنرتنت واستخدام
مواقع التواصل االجتماعي.
االستجابة السريعة وسرعه التأقلم
واتقان املهام وتعلم كل ماهو جديد
يف االعمال املهنية .
اجادة مبادئ واساسيات احملاسبة .

التعلمي -:

lGIT Academy for Women

جدة -اململكة العربية السعودية
 تدريب على إستخدام برامج





عمان ،اململكة األردنية اهلامشية
 دورات شاملة يف دبلوم السكرتارية

من سبتمرب

 2016حتى يناير 2019

املسمى الوظيفي  :موظفة ادارية
املهام - :
 استالم وجرد وادخال معلومات العقود من مجيع الفروع يومياً، جرد والتدقيق للمبالغ اليومية من دخل ومصاريف وايداع للمبالغ جلميع الفروعوالتحقق من اإليداع واملطابقة.
 جرد السيارات والعقود والفواتري واعداد تقارير يوميه مفصله بذلك مع توثيق جلميعالفروع .



شركة الدار العربية للعمارة واالنشاء .السعودية – جدة من ابريل  2015فرباير 2016

املسمى الوظيفي  :مساعدة ادارية
املهام - :
مساعدة لقسم الشؤون القانونية وقسم شؤون املوظفني.

 اعمال حرة خاصة  .السعودية – جدة

من  2011حتى 2014

املهام - :
اعمال خاصة جتارية يف جماالت متفرقة ما بني مبيعات التأمني طيب والتجارة العامة .

 فندق البستان  .السعودية  -جدة

Microsoft Office & Photoshop
Course
Sight & Sound Education
al Center

اخلربات املهنية - :

من يوليو  2010حتى مايو 2011

املسمى الوظيفي  :مسؤولة حجوزات الشركات
املهام - :
التعامل مباشر مع الشركات املتعاقدة وعمل كل ما يتعلق باحلجوزات بإستخدام برنامج
أوبرا املخصص للفنادق ،ابرام وجتديد العقود وإدارة ملفات الشركات ورقياً ونظاميًا يف
برنامج اوبرا.

 مصنع هياكل للمباني احلديدية .السعودية – جدة

من مارس  2009حتى فرباير

2010

املسمى الوظيفي – سكرتريه ثانية
املهام -:
استقبال العمالء ،متابعة قسم املبيعات وعمل عروض األسعار ،تنظيم وإدارة ملفات
العمالء والشركة.

 رؤيا (وسيط تأمني) – السعودية – جدة

من فرباير  2008حتى فرباير 2009

املسمى الوظيفي  :مساعدة مدير مكتب
املهام-:
إدارة اعمال املكتب والعمالء ،تعامل مباشر مع شركات التأمني املتفق معهم.

