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  نبذة:
دارة تتعمق في جوانب اإل مسيرتي المهنية

وساهمت  . في إدارة المشاريع المالية والجودة
المهارات التحليلية تجاربي المهنية في تطوير 

والعمل بروح الفريق واتخاذ القرارت  األعمال وإدارة
  .وإيجاد الحلول للتحديات

  
أطمح بمواصلة مسيرتي في تطبيق خبراتي 
العملية والعلمية وبناء تحديات جديدة كقائد 

  .  للنجاح والتمييز
 

  الخبرة المهنية:
 

 إلى اآلن – 2013من يوليو  
   مدير التخطيط والتحليل المالي  

  شركة ايميج نيشن أبوظبي                       
       هيئة أبوظبي اإلعالمية                      

 
 2013يوليو  – 2010يناير 

                     محاسب مشاريع
                مؤسسة االمارات للطاقة النووية 

  
  2010يناير  – 2006مايو 

                                       مالي محاسب 
           ) شركة أبو ظبي لصيانة الطائرات (جامكو سابقاً 

 
  :الخبرة مجاالت

 إدارة المشاريع  
 إدارة فريق العمل  
التقارير وإدارة المالي التحليل  
الداخلية  والرقابة التدقيق  
العامة الموازنة اعداد   
المشاريع إدارة  
لشركاتالتجارية ل حاسبةالم (Corporate 

Accounting)  
 

 الخبرة العلمية:
  

   2013يناير    س في إدارة الجودة وريوبكال
 كليات التقنية العليا 

 
 

 2008الدبلوم العالي في الخدمات المالية  أغسطس 
 كليات التقنية العليا 

 
 2004قسم المحاسبة و المالية  يونيو  –دبلوم المدرسة الثانوية 

 
 

 
 :الحاسوبية األنظمةالخبرات في 

  
Oracle, Microsoft Office and 
Windows operating systems, Mac 
operating system, Maxi merlin,  
Focus 6.

 

  المؤهالت والشهادات:
 Leadership Development Program Brussels- Center of 

Creative Leadership 2018 
 Financial Modeling and Valuation , Wall Street Prep- 2017 
 QMS Internal Auditor- 2012 
 R12.x Oracle General Ledger Management Fundamentals 

Ed1 - 2011 
 R12.x Oracle E- Business Suite Essentials For Implementers Ed1 

-2011 
 Integrated Management System (PAS 99:2006 ) Awareness -

2011 
 Emergency Response & Evacuation Training  - 2010 
 Global Scholar Leadership – 2010  
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  الشخصية المهارات
  القدرة على التعامل مع ضغط العمل 

  االهتمام بالتفاصيل
  مهارات العمل مع الفريق 
  مهارات االتصال ، اللفظي والكتابي 
  المبادرة الذاتية  
  .والتخطيطصنع القرار والتفكير النقدي والتنظيم  
  المرونة في جميع الحاالت 
  مهارات االتصال القيادية 

  
  اللغات 

  
  العربية واإلنجليزية 

  
  

   اإلنجازات:
 
 

 Keynote Speaker in YouLead AIESEC  Conference – 2012 
Dubai  

 Sat and Pass CFA Level 1 in 2010 
 Organizer in NAJAH exhibition October 2009 Abu Dhabi. 
 Organizer in AIESEC Leadership Forum     may 2009 Dubai.  
 Organizer in AIESEC – Bridging the Gap 
 Organizer in AIESEC – Women Leadership Conference      
 Organizer in Abu Dhabi World Leadership Summit             
 Organizer in Education Without Borders (EWB2005 ) 
 Takatof – 2005 
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