
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الودزب  –السيسة الراتيت للخبيس   

 شريـف الحمــوي 

خص عاممل  

وإدارة  إدارة المكاتبو ومستشار في موضوعات التطوير اإلداري  مدرب معتمد ملخص عام:
) باللغتين العربية  ومهارات الكتابة والتحرير ومهارات االتصال الوثائق واألرشفة اإللكترونية 

والخاص في  واالنجليزية(  ألكثر من خمسة عشر عاما. نفذ دورات تدريبية عديدة للقطاعين العام
 ردنية والعربية.األردن والدول العربية. صدرت له عدة مؤلفات يدرس بعض منها في الجامعات األ
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  يعهذ انرشتٍح انٍىَسكى  –دتهىو عانً ذشتٍح وأسانٍة ذذسٌة 

  انجـايعـح األسدٍَـح - ذكُىنىجٍا يعهىياخ وأسانٍة ذذسٌة 

  كهٍح وادي انسٍش  –دتهـىو  إداسج يكاذة 

 

 

 بمستوى احترافي    لعربية ا   

 بمستوى احترافي    اإلنجليزية 

  جيدة  األلمانية 

 

 

 ذ

 :اآلىولغايت   8991هـي بـدايـت عـام 

 األردن – عمان أكاديمية العلوم اإلدارية
 مدير التدريب والتطويرالوظيفة:  

 الوهــام الىظيفيــت :

 .دساسح وذقٍٍى انحاجاخ انرذسٌثٍح انخاصح تانًؤسساخ انًسرفٍذج يٍ انرذسٌة 

  فً يجاالخ إداسج انًكاذة وانسكشذاسٌا انرُفٍزٌح.انًشاسكح فً ذُفٍز انثشايج انرذسٌثٍح 

 . إعذاد انخطىط انعشٌضح وانًُاهج وانًىاد انخاصح تانثشايج انرذسٌثٍح 

 .ذُفٍز االسرشاساخ اإلداسٌح انًطهىتح 

 .انًشاسكح  فً إعذاد خطح انرذسٌة انسُىٌح 

 .انًشاسكح فً االجرًاعاخ وانهقاءاخ يع يرهقً انخذياخ انرذسٌثٍح 

 

 

 ولغايت تازيخت )غيس هتفسغ(:  9009بـدايـت عـام هـي 

 األسدٍَــح : ت ــــــــــــالجٌسيـ

 البيـاًـاث الشخصيــت :

: الوؤهالث العلويت   

العوليـــــــــت:الخبساث   

 اللــغات:

: 
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   األردن  –عمانمركز تطوير األعمال  

 الوظيفة:  مــدرب مهارات الكتابة والتحرير ومهارات االتصال .

 الوهــام الىظيفيــت :

 . ذأهٍم وإكساب خشٌجً انجايعاخ انجذد انًهاساخ األدائٍح انالصيح الَخشاطهى فً سىق انعًم 

  انخطىط انعشٌضح وانًُاهج وانًىاد انخاصح تانثشايج انرذسٌثٍح .إعذاد 

 

 ::900ولغايت   8911هـي بـدايـت عـام 

   األردن  –كلية تدريب عمان  -البلقاء التطبيقة  جامعة البلقاء

 الوظيفة:  مــدرب مهارات إدارة المكاتب  ومهارات االتصال باللغة االنجليزية.

 الوهــام الىظيفيــت :

 .إجشاء اخرثاساخ انقاتهٍح انعايح نهًششحٍٍ نإلنرحاق تانثشايج  اإلداسٌح 

  .انرذسٌة واإلششاف انًٍذاًَ عهى انًرذستٍٍ فً  يهاساخ إداسج انًكاذة وانسكشذاسٌا 

 عذاد انخطىط انعشٌضح وانًُاهج وانًىاد انخاصح تانثشايج انرذسٌثٍح .إ 

    

 س هتفسغ(:)غي9009ولغايت   8911هـي بـدايـت عـام 

   األردن  –عمانالبنك المركزي األردني 

 الوظيفة:  مــدرب مهارات إدارة المكاتب والسكرتاريا التنفيذية والمراسالت التجارية  باللغة االنجليزية.

 الوهــام الىظيفيــت :

 .إجشاء اخرثاساخ انقاتهٍح انعايح نهًششحٍٍ نالَرقال نىظائف انسكشذاسٌا انرُفٍزٌح 

  .انرذسٌة انُظشي وانعًهً فً يجال انًصطهحاخ انثُكٍح انخاصح تاإلعرًاداخ انًسرُذٌح وانرجاسج انذونٍح 

 . إعذاد انخطىط انعشٌضح وانًُاهج وانًىاد انخاصح تانثشايج انرذسٌثٍح 

 

 

 

 ولغايت تازيخت )غيس هتفسغ(:  9001هـي بـدايـت عـام 
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   األردن  –عمانالمعهد الدبلوماسي األردني التابع لوزارة الخارجية  

 الوظيفة:  مــدرب مهارات الكتابة السريعة وتسجيل الوقائع في االجتماعات والمؤتمرات.

 الوهــام الىظيفيــت :

  ٍٍسشٌعح .تثشَايج انكراتح ان نالنرحاق إجشاء اخرثاساخ انقاتهٍح انعايح  تانهغح االَجهٍضٌح نهًششح 

  انرذسٌة انُظشي وانعًهً فً يجال انًصطهحاخ انًسرخذيح فً االجرًاعاخ وانًؤذًشاخ 

 . إعذاد انخطىط انعشٌضح وانًُاهج وانًىاد انخاصح تانثشايج انرذسٌثٍح 

 

 

 

  واالَجهٍضٌح(.انسكشذاسٌح انرُفٍزٌح وإداسج انًكاذة إنكرشوٍَا  )تانهغرٍٍ انعشتٍح 

 .)انًشاسالخ انرجاسٌح وكراتح انرقاسٌش انفٍُح )تانهغرٍٍ انعشتٍح واالَجهٍضٌح 

 .يهاساخ انهغح اإلَجهٍضٌح فً يجال انعًم 

 .حفع انًهفاخ واألسشفح اإلنكرشوٍَح 

 انطثاعح تاسرخذاو انكًثٍىذش 

 .انكراتح انسشٌعح وذسجٍم انىقائع فً االجرًاعاخ وانًؤذًشاخ 

  انعشض وانرقذٌى فً يجاالخ انعًم وانًىاقف انثٍعٍح.يهاساخ 

 .إعذاد وذُظٍى انًُاسثاخ وانًشاسكح فً إقايح انًعاسض وانًؤذًشاخ 

  يهاساخ انعالقاخ انعايح 

 ًانًشاسى وانثشوذىكىل انذتهىياس 

 .يهاساخ االذصال وانرىاصم 

 .إداسج انزاخ وانىقد وإداسج ضغىط انعًم 

 ساخ اإلششافٍح اذًٍُح انًه 

 يهاساخ اذخار انقشاساخ وحم انًشكالخ 

 .إداسج األصياخ 

               .يهاساخ انرفاوض انفعال 

   انرًٍض فً خذيح انعًالء 

 

 

:تيالتدزيب ةلخبسهجاالث ا  

 بعض الجهاث التي تن تٌفير البساهج التدزيبت لديها:
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 الجهــــــــة البرامج التدريبية                    

 األردن -توتال   التخطيط وإدارة الوقت 

 السعودية -البابطين للطاقة واالتصاالت   استراتيجيات التسعير 

 سلطنة عمان –القوات المسلحة   االتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب 

 مؤسسة الضمان اإلجتماعي  مهارات موظفي اإلستقبال والمقاسم 

 األردن -شركة توليد الكهرباء   المراسالت التجارية باللغة اإلنجليزية 

  داألر –الدفاع المد ني   انرقاسٌش داذاسٌح وإعداإلالمراسالت ٌ 

 األردن -وزارة التخطيط   –مشروع إرادة   عيـــمهارات العرض والتقديم البي 

  األردن –مركز تطوير االعمال   مهارات الكتابة والتحرير 

 األردن  –المعهد الدبلوماسي   تسجيل وقائع االجتماعات الكتابة السريعة و 

  األردن –شركة توزيع الكهرباء األردنية   اللغة االنجليزية الخاصة باألعمالمهارات 

 األردن -وزارة الصناعة والتجارة   مهارات االتصال والتعامل مع الجمهور 

  السودان -شركة زين   مهارات  العرض والتفاوض الفعال 

  السعودية -شركة النقل التعليمي   إدارة األزمات 

 السودان -شركة النيل الكبرى   رشفة االلكترونية إدارة الوثائق واأل 

 السعودية – )وكالء نوكيا(  تــــذات والوقــمهارات إدارة ال 

  ةـــالة األنباء الكويتيــوك  ) باللغة اإلنجليزية( المؤثرةالكتابة 

 األردن -البنك األهلي األردني     التميز في خدمة العمالء 

  السعودية  –شركة الفنار   للمشرفينتنمية المهارات اإلبداعية 

  السعودية  –شركة المراعي    اتخاذ القرارات وحل المشكالت 

 وزارة الصناعة الليبية  العالقات العامة والبروتوكول الدبلوماسي  

  ي الفرنسيدالبنك السعو ) باللغة اإلنجليزية(مهارات العرض والتقديم 

 

 

 

 

  الحديثة في إدارة المكاتب والسكرتاريااالتجاهات 

 ساسية في السكرتاريا وإدارة المكاتبألالمهارات ا 

 مهارات االتصال 

 مهارات الطباعة  ومعالجة الكلمات باستخدام الحاسوب 

 مهارات االختزال والكتابة السريعة 

 مهارات الكتابة والتحرير الصحفي 

 غتين )العربية واإلنجليزية (بالل المراسالت التجارية بين النظرية والتطبيق 

 الوؤلفاث الوٌشىزة:
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 األرشفة االلكترونية في عصر المعلومات الرقمية 

 

 

 

 الجامعة العالمية المفتوحة –ات اإلنسانية دكتوراة فخرية في القياد 

 ةدالواليات المتح –جامعة بوسطن  –دولي معتمدرب دم 

  بريطانيا  –معهد القيادة واإلدارة  –مدرب معتمد 

  6431 – اعتماد رقم -األردن   –مدرب معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم 

  عضو في اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين 

  األردن – التطبيقية  جامعة البلقاء –عضو في لجنة وضع المناهج. 

  تمثيل األردن  –عضو في مؤسسة درايفوس الصحية. 

  مستشارمشروع تطوير إدارة الوثائق والملفات الخاص  ببرنامج األمم المتحدة  للسكان 

  األردن . –عمان   5/89/980المشاركة في مؤتمر االستثمار في العالقات العامة  واالتصال 

 األردن –. عمان 1/9088/ 85ة في مؤتمر االتجاهات الحديثة في محاسبة االداء ــــالمشارك. 

 فزة: لقاءات متلhttps://www.youtube.com/watch?v=QsfsZHlVqpo 

 

 

 

 النشاطات والشهادات:


