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الـخـب ـرة العم ـلـيـة
1/1/2016- 31/12/2018
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سـكرتـاريـا تـنفـيــذيــة (خدمة عمالء  -تسويق الكتروني)
عيادات " لؤلؤة العاج " لعالج وتجميل األسنان  -الجلدية والليزر
• استقبال العمالء وتعريفهم بخدمات المركز وتوجيههم لمكاتب التسجيل للحصول
على بياناتهم
• استقبال المكالمات الهاتفية الواردة والرد عليها وتسجيلها عندما تقتضي الحاجة
• شرح خدمات المركز ومعايير الحصول عليها
• تنظيم مواعيد العمالء والتعامل اللطيف في حاالت التأخير أو إلغاء الموعد
• التواصل الهاتفي مع العمالء لتأكيد حضورهم للحصول على الخدمات المقدمة
من المركز
• التأكد من مالئمة اإلجراءات الستقبال وتنظيم العمالء الوافدين إلى المركز
• إحالة العمالء للقسم المختص في المركز
• تحضير التقارير بشكل دوري وعند الطلب
• تقديم الخدمات اللوجستية الكترونيا ً للعمالء
• تسويق الكتروني خارجي
• تنظيم بيانات المستفيدين وتنظيم استمارات المتابعة الخاصة بالعمالء وأرشفتها
• متابعة األعمال اإلدارية وتنسيق عملها مع مختلف الجهات المقدمة للخدمة
ضمن أفرع العيادات في المحافظة

السيرة الذاتية

1/6/2013- 1/3/2015

1/1/2012-301/2013
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سـكرتـاريـا تـنفـيــذيــة
عيادات " العاجي " لعالج وتجميل األسنان
• استقبال العمالء وتعريفهم بخدمات المركز وتوجيههم لمكاتب التسجيل للحصول
على بياناتهم
• استقبال المكالمات الهاتفية الواردة والرد عليها وتسجيلها عندما تقتضي الحاجة
• شرح خدمات المركز ومعايير الحصول عليها
• تنظيم مواعيد العمالء والتعامل اللطيف في حاالت التأخير أو إلغاء الموعد
• التواصل الهاتفي مع العمالء لتأكيد حضورهم للحصول على الخدمات المقدمة
من المركز
• التأكد من مالئمة اإلجراءات الستقبال وتنظيم المستفيدين الوافدين إلى المركز
• إحالة العمالء للقسم المختص في المركز
• تحضير التقارير بشكل دوري وعند الطلب
• تنظيم بيانات المستفيدين وتنظيم استمارات المتابعة الخاصة بالعمالء وأرشفتها
• متابعة األعمال اإلدارية وتنسيق عملها مع مختلف الجهات المقدمة للخدمة
ضمن أفرع العيادات في المحافظة
محاسب
شركة ابن الهيثم للصناعات الدوائية
• جمع وتحليل البيانات المالية والمحاسبية
• توثيق وتدقيق كافة الفواتير والنفقات األخرى
• كتابة الشيكات والحواالت المصرفية الخاصة بالشركة
• اعداد التسويات المصرفية الخاصة بالشركة
• اعداد التقارير المالية ومقارنتها بالموازنة التقديرية لتحليل االنحرافات الخاصة
بالشركة واقتراح اإلجراءات المالية الالزم اتخاذها
• العمل على تحضير المطالبات المالية للشركة
• تبويب وتسجيل وترحيل البيانات المالية على برنامج خاص بالشركة باإلضافة
إلى ترتيبها بطريقة يتسنى لمستخدمي النظام فهمها والتعامل معها .
• االحتفاظ بالنسخ االحتياطية للبيانات وأرشفتها ورقيا ً والكترونيا ً
• التنسيق الدائم مع المدققين الداخليين والخارجيين وأخذ مالحظاتهم بعين االعتبار
بهدف تطوير العمل
• الحفاظ على سرية وخصوصية العمل

السيرة الذاتية

1\1\2010– 31\12\2011

محاسب
مديرية الصحة في سوريا-ادلب
• جمع وتحليل البيانات المالية والمحاسبية
• توثيق وتدقيق كافة الفواتير والنفقات األخرى
• كتابة الشيكات والحواالت المصرفية الخاصة بالشركة
• اعداد التسويات المصرفية الخاصة بالمديرية
• اعداد التقارير المالية ومقارنتها بالموازنة التقديرية
• تبويب وتسجيل وترحيل البيانات المالية على برنامج خاص بالمديرية باإلضافة
إلى ترتيبها بطريقة يتسنى لمستخدمي النظام فهمها والتعامل معها .
• االحتفاظ بالنسخ االحتياطية للبيانات وأرشفتها ورقيا ً والكترونيا ً
• الحفاظ على سرية وخصوصية العمل

املؤهالت العلمية
1\8\2007–2\9\2009

مساعد مجاز(دبلوم) /قسم تجاري مصرفي
جامعة حلب (سوريا)

املهارات الشخصية
اللغة األم
لغات أخرى
اإلنكليزية

العربية
القراءة
جيد

الكتابة
جيد

مهارات الحاسوب

•

)Exsel- Word(Office

مهارات إدارية

•
•
•
•
•

القدرة على تحمل ضغط العمل
القدرة على العمل ضمن فريق
التأقلم مع التغيير
مهارات تواصل ممتازة
القدرة على التعامل مع المهام المتعددة

التدريبات واألنشطة

•
•
•
•

تدريب محاسبة مصرفية
تدريب مهارات أعمال
تدريب عن التسويق الرقمي.
تدريب مهارات تواصل
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المحادثة
جيد

