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 .عامإجازة في الهندسة الميكانيكية / اختصاص قوى  المؤهل العلمي:

 جامعة دمشق.: الجهة المانحة

 :المكتسبة من المركزالخبرات 

 طبيعة العمل التسمية اإلدارية إلى -من  مكان العمل
مركز تطوير اإلدارة 

 ةواإلنتاجي
دراسة الحوافز اإلنتاجية  مدير مديرية الحوافز 22/6/2002

للجهات ذات الطابع 
االقتصادي وذات 

 التدريب الطابع اإلداري 
+ إعطاء دورات 

 حاسوبية
مركز تطوير اإلدارة 

 واإلنتاجية
26/6/2002 -
22/6/2002 

مدير مديرية التدريب 
 وتوثيق المعلومات

اعداد خطة التدريب + 
 اسوبيةإعطاء دورات ح

 
 باسمة عادل اللحام.االسم: 

 .00/6/2960مواليد: دمشق 
 الحالة العائلية: متزوجة.

 جهة العمل: مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية.
 .0223933-0225020هاتف العمل: 

 (.0902206609): الجوال
 @comhotmailm.bassema. :يالبريد االلكترون

 / وسط. اللغة االنكليزيةللغة األجنبية: ا

mailto:m.bassema@hotmail.com
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مركز تطوير اإلدارة 
 واإلنتاجية

20/3/2992 -
25/6/2002 

باحث في مديرية 
 الحوافز

إعداد بعض الدراسات 
+  الخاصة بالمديرية

 إعطاء دورات حاسوبية
 

 المهارات:
  ممثلة عن المركز في اللجان القطاعية والفرعية لمنح العاملين في الشررررركات والمتسررررسررررات الوجبة

 .2002من العام  الغذائية
  نظام التشرررررغيل )  دورات في المعلوماتيةإقامةWindows - Excel1 -  Excel2- Photo 

Shop  - AutoCAD 2D - Corel Draw )  وشرراركت في إلقاء محاةرررة إدارية عن )األمن
 .2022 -2993 من الصناعي والسالمة المهنية والصيانة الوقائية(

 
 لجان ودراسات:

  اسرررررررتدرا   –لتجهيز مخبر حاسررررررروبي  ةرررررررع دفتر شرررررررو  فنيةو  )منها اشررررررتركت في عدة لجان 
لى الحفاظ ع –لشررراء واسررتالم مكيفات وةررع دفتر شرررو  فنية  -عروض أسررعار لشررراء حواسررب 
 .( الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها

 .اشتركت في دراسة المعايير لمعمل البطاريات وشركة المطاحن 
 .اشتركت في المشروع الرائد لشركة بردى مع فريق عمل من المركز والشركة بإشراف خبير ياباني 

 

  :المتبعة الدورات التدريبية والعلمية

 تاريخ / مدة الدورة الجهة الدورة
دورة قياس العمل 
 وتحديد معايير اإلنتا 

 00/00/2990-23/2/2990 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية
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 23/22/2995-25/22/2995 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية غة الباسكالالبرمجة بل
Access 25/2/2996-20/2/2996 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية 

 22/9/2996-2/9/2996 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية إدارة التفاوض
 Visualالبرمجة بلغة 

Basic 
 5/0/2992-25/2/2992 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية

 إدارة الجودة
العربية للتنمية الصناعية  ةالمنظم
 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجيةوالتعدين و 

20/5/2992-25/5/2992 

AutoCAD 2D  2999 زكي االرسوزي 
Photo Shop 2/0/2002-22/2/2002 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية 
WinWord 22/0/2002-20/0/2002 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية 

Front page 29/9/2002-2/9/2002 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية 

 إدارة الصيانة الصناعية
العربية للتنمية الصناعية  ةالمنظم
 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجيةوالتعدين و 

22/9/2002-0/20/2002 

 2003-23/9/2002 معهد التدريب المهني والتأهيل لغة انكليزية
ي الرسم الهندس

باستخدام الحاسوب 
وبرمجة وتشغيل 
المخار  والفرايز 

 المحوسبة

معهد التدريب المتخصص للصناعات 
األردن بالتعاون مع الوكالة  /المعدنية 

 اليابانية للتعاون الدولي

26/2/2005-2/0/2005 
 ( ساعة تدريب فعلي225بواقع )

 22/5/2006-00/3/2006 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية صيانة حاسوب
Corel Draw 6/9/2002-26/2/2002 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية 

AutoCAD 3D  20/2/2002-22/22/2002 فرع  دمشق –نقابة المهندسين 

  


