
  
 
 

 مقدمة
 

 .  الشركةتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا للعمل ضمن فريق أ

ولدي  المبيعاتاالدارة و( في مجال  عام  16م بأن لدي خبرة ) ك  أود أن أخطر

عللى  قلد يعل د بالفاةلدة العمللفريلق وكيفية التعاملل مل  اعتقاد أن خبرتي 

ألهلدا  لقد استطعت من خالل عملي أن أبرز قلدرتي عللى وضل  االشركة 

        .في وقت مناسب وبص رة كاملة والعمل أيضاً على زيادة المبيعات  هاوتحقيق

، هنكلل مصلر  (ج للدي)مجم عة شركات بهجلت  بكل من الشركات األتية )

,مل ججيني لالذذيل) )بلارتي  )كريسلتال( ، أرملا للصلناعات الاذاةيلة (برسيل)

 صرية للزي ت الطبيعية ، الم ، مؤسسة العين اإلحترافية ) ج ري ( ( كيك

، وتحليللل االطللالع علللى مللا هلل  جديللد تتضللمن مسللؤولياتي فللي و يفتللي  

القيام بزيارات مستمرة للعملال   مثل اتجاهات المبيعات من خالل جظام قاةم 

ى تقدم من و بحث أي شكاو مسئ ل المبيعات بالمنطقةس ا  منفردة أو م  

صنافنا مت فرة لدى العمال  من لتحقق من أن جمي  أاو العمال  و سرعة حلها

متابعللة تحللرد منللدوبي المبيعللات و منسللقي  .خللالل التقللارير التللي تقللدم 

 المبيعلللللللات وخللللللللك ملللللللن خلللللللالل خطللللللل ط السلللللللير الي ميلللللللة. 

العمل على تنشيط بي  األصنا  الراكدة و األصنا  البطيئة الحركة من خلالل 

 .  والتركيز على جمي  األصنا ددهحتقديم اقتراحات تس يقية م

والتسلل يق إدارة المبيعللات علللى دورات تدريبيللة فللي مجللال  لقللد حصلللت

وخلك لمتابعة المبيعات التي تم تحقيقها ملن قبلل والعملل عللى االلكتروجي 

زيادتها في المستقبل وخلك من خالل عدد العمال  بالمناطق وعمل االجتشار 

  .) األفقي (

 لكم اإلطالع عليها. ى يتسنىتقد قمت بإرفاق جسخة من سيرتي الذاتية ح

  وتفضل ا بقب ل فاةق االحترام والتقدير؛                    

 عمرو عبد الرحمن زكي
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                         (  C .Vســيرة ذاتيـــة ) 

 

  عمرو عبد الرحمن زكي فاضلاالسم  /  

 م17/03/1980تاريخ الميالد  :  

المؤهل الدراسي : بكالوريوس في التربية النوعية قسم تكنولوجيا التعليم 

 م  2000والحاسب اآللي ، تقدير عام جيد لسنة 

 : متزوج االجتماعيةالحالة  

  لم يصبه الدورالخدمة العسكرية :  

 شارع المصانع النزهة الجديدة 11القاهرة  - جمهورية مصر العربية  العنوان :  

 00201029600022محمول  :   ف هات

 goldiassuit@yahoo.com    :البريد األلكتروني 

 ورخصة قيادة خاصة نعم امتلك سياره  السياره : 

 

 

 

 

 الهدف من الوظيفة

 

تطوير مهاراتي العلمية والعملية والحصول على خبرة اكثر في مجال عمل يضمن لي 

 والوصول الى الهدفاحاول ان أجد عمال  يجعلني امارس ابداعي  أيضا   باهرمستقبل 

 

 برةخال
في مجال المبيعات من مدير معرض ثم مندوب جملة  عام 16

 حتي مدير فرع  مبيعات مشرفو

 المؤهالت العلمية
حاصل على بكالوريوس التربية النوعية قسم تكنولوجيا التعليم    ▪

 تقدير عام جيد 2000والحاسب اآللي سنة 
 

 المهارات

 

 القدرة على أدارة فريق المبيعات  والسيطرة على مشاكل السوق ▪

 القدرة على العمل الجماعى  والوصول الى الهدف  ▪

 بيع والتسويق االلكترونيومواقع ال إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس  ▪

 ط العمل تحت أى ضغ  ▪

 العمل بمختلف مناطق الجمهورية ) الساحل واالسكندرية ، القاهرة ، الصعيد ( ▪

 العمل بالخارج في العديد من الدول ) السعودية ، البحرين ، االمارات ( ▪

 الدورات التدريبية
 

 

 دورات كمبيوتر وبرامج الجاهزة للشركات  ▪

 ت في أكاديمية هنكل للمبيعاتأساسيات المبيعا ▪

 اإلشراف واإلدارة في أكاديمية أرما للمبيعات ▪

 التسويق االلكتروني من مؤسسة ادراك  ▪

 

((22 ) ) 

mailto:goldiassuit@yahoo.com


 

 عمرو خكلللللللللللللي

 

 

 

 عمرو عبد الرحمن 

 

 

 الخبرات العملية

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  2005حتى  2002

                      

 ير معرض مبيعات بشركة جولدي مجموعة شركات بهجت لألجهزة مد ▪

     الكهربائيه

 

 شركة هنكل مصر   2008  –2005

 

ومرسى مطروح والساحل  باإلسكندريةمندوب مبيعات جملة وسوبر ماركت  ▪

 الشمالي
 

   2011حتى  2008
 
  

 مشرف مبيعات بشركة أرما للصناعات الغذائية بالساحل الشمالي ومطروح ▪

 مشرف مبيعات البيع المباشر باسيوط ▪

 للصناعات الغذائيه للكيك و بشركة مونجيني عيدمدير منطقة جنوب الص ▪

 
 

 

 2017ابريل حتى  2012

مدير فرع المنطقة الوسطى بمؤسسة العين األحترافيه للشنط المدرسية  •

بالمملكة العربية والوسائل التعليمية والقرطاسيه واألدوات المكتبية 

 ةالسعودي

 

  2018حتى يوليو  2017يونيو 

 ة بالشركة المصرية للزيوت الطبيعية مدير مبيعات فرع القاهر •

((33 ) ) 


