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 البشرية والتنمية ، الكمبيوتر علوم ودراسة ، والسفر ، األنترنت وتصفح القراءة: الهوايات

 المهارات

 اآللي الحاسب مهارات(  1

 : على التقني التدريب دورة بنجاح أنجزت وقد

 (ويندوذ وتثبيت--أنترنت-- ،بوربوينت اكسس اكسل، ، ورد)-- فسواال مجموعة

 اللغة مهارات(  2

 . وتحدثا كتابة االنجليزية كال من جيدة قيادة

 البشرية التنمية(  3

 : البرامج في معتمدة

 والتوظيف التدريب استشاري •

 معالج نفسي معالج بطاقة الحياة برانا ومعالج بالرفلكسولوجي •

 محترف تسويق مدير•

 والعمل تحت ضغط ومواجهة تحديات العملالمرونة •

 الوقت إدارة •

 األهداف و التخطيط •

 االتصال مهارات •

 .ناجحة للناس السبع العادات •

 الجذب قانون •

 اإلقناع فن •



 الضمني المغناطيسي التنويم في دبلوم •

 والتذكر الذاكرة •

 التخطيط •

 األهداف تحديد •

 بعد عن التعلم فى جديدة طرق وأبتكار األلكتروني التعليم فى مستشار•

 الشركات من للعديد التدريبية والبرامج المناهج من العديد تصميم فى أساهم•

 المنزلي التعليم لتطوير طرق أبتكار•

 لها والتخطيط العمل فرق من العديد بناء•

 الوظيفي والتميز األبداع على الموظفين من العديدتحفيز •

 المواهب إدارة•

 تجارية أفكار خلق•

  اإلستراتيجى التخطيط•

 اإلعمال تخطيط•

 تسويقية خطط أبتكار•

  العالقات شبكات بناء فى رائد•

 الشهادات

  فسواال مجموعة

 الدفاع وزارة من معتمدة المسلحة للقوات التابع الحاسبات مركز من

( الفقي إبراهيم الدكتور( ) العمالء خدمة.  والتسويق المبيعات تشمل)  ةالثالثي الطاقة  

 ( امين محمود السيد)  الوقت إدارة

 ( الفقي إبراهيم الدكتور) األهداف و التخطيط

 ( امين محمود السيد)  االتصال مهارات

 ( مصر - XION( )  زكريا محمد السيد)  الجذب قانون

 ( امين محمود السيد)  الناجحين أشخاص ـلل السبع العادات

 . األول المستوى - المحادثة المغناطيسي المنوم - CCH شهادة

N.L.P .من ممارس( ICNLP) 

N.L.P .العصبية( اللغوية برمجة لل الكندي التدريب مركز )منمتقدم  ممارس 



 ( العصبية اللغوية برمجة لل الكندي التدريب مركز من)  المحترف المدرب شهادة

E- Commerce ، مركز  جمعية في عقدت دورة) التخصصي واالستيراد التصدير ، اإللكتروني التسويق

 ( .التجارة االلكترونية جامعة القاهرة

 ( العصبية اللغوية برمجة لل الكندي التدريب مركز من)  الفنية المبيعات مدير شهادة

 أوراسكوم شركة و االجتماعية للتنمية ساويرس مؤسسة قبل من الكمبيوتر و االتصال مهارات على التدريب

 األلمانية االندماج IPPSN مع شراكة في تليكوم

 التطوعية األعمال

 والجمعيات التدريب شركات من للعديد االستشارات تقديم

 على الموظفين من العديد تحفيذ فى وساهمت التدريب شركات لبعض التدريب برامج من العديد ببناء وقمت

 الوظيفي والتميز األبداع

 بها التدريبية البرامج من العديد بتنفيذ وقمت رسالة جمعية فى عضو

 لها والتخطيط العمل فرق من العديد ببناء قمت

 المنزلي التعليم لتطوير الطرق من العديد أبتكار فى وساهمت

 بالفريق الخاصة األنشطة من بالعديد وأقوم بكرة لفريق األول والمؤسس

 بالفريق الخاصة التدريبات من العديد فى وأساهم للقمة معا فريق فى وعضو

 من العديد فى وساهمت الخاصة االحتياجات زوي لتمكين التنموية المؤسسة فىمجلس أمناء  وعضو

 المؤسسة تقدمها التي التدريبات

 السابقة الخبرات

  للتدريب زيون شركة فى العامة العالقات قسم فى الوقت بعض عملت

 (2010/ 3 إلى 3/2009 من الفترة)

  فارم ايفا شركة فى  سلز تلي الوقت بعض وعملت

 بالتسويق الخاصة التدريبات من العديد فى وساهمت ألكترونى تسويق أخصائي الوقت بعض وعملت

 األلكترونى

 2011 طول فجن نيو       شركة فى العامة والعالقات التنظيم فى وعملت

 2009 خالل فى  الحي معلومات مركز فى  بيانات مدخل الوقت بعض وعملت

 والقاهرة شمس عين جامعة من كال فى التوظيف وملتقيات المؤتمرات من العديد تنظيم فى وساهمن

  محترف بشرية تنمية ومدرب وتوظيف تدريب استشاري أني باألضافة

 بها بالتدريب قمت التي األماكن بعض وهذه



 :العام النوبة نادي

 محاضرة

 الناس فى وتؤثر األصدقاء تكسب كيف

 بكرة فريق مع بالتعاون

 للفريق األول والمؤسس

 القاهرة جامعة  -

 التجارة كلية

 المدربين تدريب دورة

 بكرة فريق مع بالتعاون وأيضا

  األعالماآلداب قسم  كلية بنها جامعة

 بكرة فريق مع بالتعاون االتصال مهارات دورة

  البنات كلية شمس عين جامعة

 أكون ال أو أكون محاضرة

 رسالة -

 ومنها التدريبات من بالعديد فيها ساهمت

 التسويق أساسيات

  المجال بهذا العمل يريد لمن هامة نقاط الكورسمجموعة وتناول

 التسويق هو ما -1 وهي

 األساسية التسويق مفاهيم -2

  المختلفة واالتصاالت العالقات شبكة -3

 التسويق األسواقوإدارة -4

 الين اليف شركة -

 التنويم تعريفية ومحاضرة--عصبية لغوية برمجة دبلوم)) منها اتدريبات من بالعديد بالمشاركة فيها قمت

 (( باإليحاء

  العدوية رابعة مركز -

 بالنفس الثقة محاضرة



  المعادي tai مركز -

 االتصال مهارات     على تدريب

  محاضرة 20 تعدت والتغيير النجاح في األونالين المحاضرات من بسلسلة قمت كما)

  الذات تطوير مهارات على شركات تدريب فى وساهمت

  ليو،  فت هيبر،  مصر اليت--م

 والتغيير النجاح  عن بمحاضرة األعمال لتطوير األمريكية الدبلومة فى شاركت كما 

 أولويات إدارة،  تخطيط" الشخصي بتطورك التزم محاضرة االستشاري والتسويق البيع برنامج في ومشاركة

 " انفعاالت إدارة، 

 مع بالتعاون.  الطفل أكادمية،  القائد الطفل.  الطفل أكادمية،  الفعال الطالب: التنفيز في ومشارك برامج ُمعد

 للقمة معا فريق

 للقمة معا فريق مع أيضا بالتعاون  نصر مدينة ثمرات بدار األسري األرشاد كرس في األقناع فن

 للقمة معا فريق    أنشاء فى  المساهمين ومن

 خير بداية لفريق خير بداية مجلة أعداد فى وساهمت

 سابقا طموح لمجلة والمؤسس

 وطباعتها محتواها أعداد عن المسؤول وكنت

 خميس فريد مؤسسة مع بالتعاون

 األخرى الفرق من العديد فى وشاركت

 التدريب شركات من العديد تطوير في والمساهمة االستشارات تقديم  فى أيضا وساهمت

 :ملحوظة

 يمكن األخرى مؤهالتي و الشخصية مهاراتي حيث محترمة شركة في التحدي بموقف بالمشاركة أسعى

 . الجماعي العمل في المشاركة أيضا وأود.  استخدامها


