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 .الجميلي رنا االسم:
 خورشيد.جادة  ،مهاجرين ،دمشق :العملعنوان 
 +1100 77 3175173 :العملهاتف 
 +1100 77 3177175 :الفاكس

 +1100    071325717 :جوال
لكتروني:  rrana3000@gmail.com البريد اال

 
 العلمي:المؤهل 

 .7007عام  م إدارة أعمالتجارة واقتصاد قسبكالوريوس  
لعلوم المالية والمصرفية   .2117دبلوم في المصارف من األكاديمية العربية ل

لمالية والمصرفية   .2110ماجستير في المصارف من األكاديمية العربية للعلوم ا
 .2170شهادة المدرب الوطني المعتمد 

 
 :الحاليةالوظيفة 

 تركزت مهامي في:. وقد واإلنتاجية دارةاإلباحثة في مركز تطوير و  تسويقال ةمدير 
 ويق بالمركز ويق،) تخطيط وتنفيذ دورات التسووووووو الترويج  ،تقنيات البيع إدارة التسووووووو

تودعات، واإلعالن، ين أدا  مندوبي  إدارة المسو السوق العالمية وطرق  البيع،تحسو
بر ا ويق ،سوووو ويق،بحوث التسوووو تراتيجيات التسوووو افة 111، اسوووو ة  إلىالخ( باإلضوووو دراسوووو

اديةج اريع ايقتصوووووو تودعات، إدارة الموارد البشوووووورية، إدارة دوى المشوووووو ، إدارة المسوووووو
 .(اإلدارية القيادة ،المدربينالوقت، تدريب 

  اركتنفيذ دورات ناعية ةبالمشوووو بية ، المنظمة العر مع المنظمة العربية للتنمية الصوووو
 .للتعدين

 ل ويق ا ارات المتعلقة بانشووطة التسوو تشوو ات وايسوو الج جالقيام بالدراسوو هات مختلفة لصوو
 وايقتصادي.القطاع العام والخاص الصناعي 
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 الدراسات واالستشارات:
تابعة للمؤسسة النسيجية - ل  دراسة األقسام التجارية للشركات ا
 دراسة تسويقية لشركة للشيبس والمكسرات  -
دراسة مدى رضا المستهلك عن خدمات القطاع العام المصرفي )المصرف  -

 التجاري السوري(
لعامة للبحوث العلمية الزراعيةدراس -  ة نظام المستودعات في الهيئة ا
 دراسة تشخيصية لشركة مياه عين الفيجة -
 دراسة تشخيصية لمعمل ايلبان بدمشق -

 
 عضو في جمعية:

 الجمعية العلمية السورية للجودة، جمعية تطوير وتحسين األدا الجايكا، 
 

 السابقة:الخبرات 
 في مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية وحتى اآلن مديرة تسويق 2117
   مع منظمة اليونيدو  ية في برنامج تحديث وتطوير الصناعة السوريةخبيرة وطن 2111
باحثة متدربة ومن ثم معاون مدير تسويق وباحثة في مركز تطوير  بدأت 2111-2111

 اإلدارة واإلنتاجية
 الصناعية في وزارة الصناعة عوحتى اآلن عضو في لجنة دراسات جدوى المشاري 2117

 العربية المتحدة في دمشق اإلماراتسفارة  العامة فيبالعالقات عملت  7000- 7007 
 

 القطر: والندوات داخلالدورات التدريبية 
 ين المحلية[العديد من الدورات  إتباع تراتيجي  المشووورفين،أدا   تحسووو التخطيط ايسووو

ويق، ية  للتسوووو فات القياسوووو يو الوظائو ،ISO 9000الدولية المواصوووو  اإلدارة ،توصوووو
يا ناعية العل مع  دراسووات جدوى  األدا ،التكاليو وتقييم  تحليل ،، إدارة مشووروعالصوو

unido )برنامج الكومفار. 
  في الشركات واألزماتالمخاطر  بادراه للتعريوورشة عمل 
 مفا يم الجودة وتطبيقاتها في الشركات الناجحة 
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  عشر للجودةالندوة الوطنية الخامسة 
 التصدير استراتيجية إعداد 
   معايير استخدامICT مع الجمعية السورية للمعلوماتية وتطبيقاتها 
 تشجيع ايستثمار مع مركز األعمال السوري األوربي 
  دارة اإلبداعيةالقيادة  التغيير وا 
 األوربيةالمشاريع مع المفوضية  إدارة 
  ربيمهارات التفاوض مع مركز األعمال السوري األو 
 فن التخاطب مع مركز األعمال السوري األوربي. 
 تحليل التكاليو وقياس األدا  مع شركة الفرات 
 ادارة الموارد البشرية مع اليونيدو 
 ادارة المخاطر مع وزارة التنمية ايدارية 
 :بنية التحتية للجودة ل  دورات مع البرنامج الوطني لدعم ا

i) ISO 9001:2008 
ii) مدقق داخلي 
ii i)  17021المواصفة 
iv) رئيس المدققين 
v)  17024المواصفة 
vi) TOT 

  اسووووووووووووووووووووب حووووووووو لووو ج ا رامووو ع بووو امووووووووول مووو عووووووووو تووو لووو ادة ا  ،OFFICE، PHOTOSHOPإجووووووووو
FRONTPAGE. 

  ثقافي إجادة اللغة اإلنكليزية )المرحلة السادسة  .(األمريكيفي المركز ال
 ثقافي  إتباع    الفرنسي.بعض الدورات في المركز ال

 
 الدورات الخارجية:

يابان   71/3/2111- 25/2 ل  دورة تدريبية في إعداد وتقييم المشاريع ايستثمارية في ا
 جولة اطالعية عن مركز التحديث في كل من مصر وتونس    71/3/2111 – 77
 


