عبيد أسامة عبيد شعت
العنوان :غزة _ فلسطين
جوال00970597780465 :
اإليميلObaid.shaat@gmail.com :
المعلومات الشخصية
 oتاريخ الميالد:
 oالجنسية:

1992/08/13م
فلسطيني

ال مؤهالت العلمية
بلد التخرج

الجامعة

المؤهل

التخصص

المعدل

ماجستير

إدارة مالية

 88.6%االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية مصر
فلسطين

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية  78.3%جامعة القدس المفتوحة

تاريخ التخرج
21/11/2018
20/05/2015

الدورات التدريبية
عنوان الدورة

الساعات تاريخ البدء

تاريخ النهاية

مكان اإلنعقاد

دبلومة جرافيك

140

 23/12/2017 12/09/2017مركز طه ورلد (مصر)

ICDL

48

 15/03/2018 15/12/2017جامعة القاهرة (مصر)

TOT

20

 09/11/2016 06/11/2016وزارة الشباب والرياضة (مصر)

إدارة المحتوي والحمالت علي مواقع
التواصل اإلجتماعي

18

 06/06/2016 04/06/2016لجنة دعم الصحفيين (فلسطين)

تسهيل الحوار وإدارة الجلسات وورشات
العمل

12

 30/03/2016 29/03/2016جمعية بسمة للثقافة والفنون

االنتخابات والديمقراطية

18

 28/03/2016 26/03/2016لجنة األنتخابات المركزية (فلسطين)

برنامج األصيل المحاسبي

20

 26/02/2015 03/02/2015شركة القدس للتنمية البشرية

كتابة مقترحات المشاريع

30

 09/04/2014 18/03/2014شركة القدس للتنمية البشرية

التحليل األحصائي SPSS

20

 17/04/2014 30/03/2014شركة القدس للتنمية البشرية

كتابة التقارير اإلدارية

15

 01/02/2014 26/01/2014مؤسسة إبداع

الخبرات
 oمحاسب مالي ،شركة كومباك لألعمال (مصر) ،نوفمبر  : 2016يوليو .2018
 oمحلل إ ستبيانات  ،SPSSشركة رؤية لألعمال الحرة ،مايو  : 2015حتي االن.

 oمصمم جرافيك ،شركة رؤية لألعمال الحرة ،مارس  : 2013حتي االن.
 oسكرتير ،شركة شراع العودة للسياحة والسفر ،يونيو  : 2011أغسطس .2016
التطوع
 oأمين الصندوق ،جمعية دار الحكمة لألعمال الخيريه ،مارس 2016م  -مارس 2017م.
 oأمين السر ،منظمة فورشباب العالمية ،يونيو 2015م  -ديسمبر 2015م.
مؤتمرات ومنتديات
 oالمشاركة في منتدي أفريقيا لألعمال والمنعقد في شرم الشيخ (مصر)  ،من 2018/12/07م 2018/12/10 :م.
 oالمشاركة في منتدي شباب العالم والمنعقد في شرم الشيخ (مصر)  ،من 2018/10/31م 2018/11/08 :م.
 oالمشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي لألستثمار وأسواق المال في إنتركونتيننتال سيتي ستارز (مصر)،
2018/10/22م 2018/10/23 :م.

o
مهارات
المهارات الشخصية:
 oالبحث والتحليل _ حل المشاكل _ تمييز النقد المزور_ القيادة _ اإلدارة _ التخطيط _ الرغبة بالتعلم  -العرض
والتقديم – االتصال – العمل الجماعي – سرعة أكتساب مهارات جديدة.
مهارات اللغة:
 oاللغة العربية :اللغة األم
اللغة األنجليزية :جيد
o
مهارة الكمبيوتر
 oالتعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس (الورد ،األكسل ،البوربوينت)
 oاستخدام برنامج األ صيل المحاسبي.
 oالتحليل األحصائي من خالل برنامج .SPSS
 oأستخدام برامج التصميم ( الفوتوشوب ،واألنديزاين ،واألليستريتور).
األهتمامات
 oاإل دارة المالية ،التخطيط المالي ،التحليل المالي ،دراسة الجدوي ،ريادة االعمال ،التصوير.

