
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل جزئي

  eleva8orمنصة 

  هور ش 8 • 2019اوكتوبر  – 2019يو يول

 للشركات الناشئة   eleva8orمنصة 
ً
هي مسرعة افتراضية تقدم حلوال

 وتساعدهم في إعداد أوراقهم املالية للحصول على األموال من املستثمرين. 

 التواصل مع رواد األعمال وجمع البيانات لبناء تقارير إحصائية.  ▪

عن طريق الرد على االستفسار وكتابة وتصميم   Twitterإدارة حساب  ▪

 املحتويات.

 تدربة في مسار ريادة االعمال  م
 ادي مكة للتقنية  و

 شهرين  • 2019كتوبر ا – 2019يونيو 

شركة استثمارية تهدف إلى تعزيز االقتصاد القائم على املعرفة في هي 

 .منطقة مكة املكرمة

في مواضيع مختلفة تتعلق بالتسويق   ملدة أسبوعين  دوراتتم تقديم 

 واملبيعات وريادة األعمال. 

 وتولى املهام التالية:  eleva8or تدرب في

، إستراتيجية املحتوى ، إستراتيجية التسويق الرقمي أبحاث التسويق ▪

،  ، إستراتيجية اإلعالنات املدفوعةاملحتوى  لةجدو كتابة و بما في ذلك 

 .امليزانية

  .خرجاتاألداء من خالل كتابة التقارير وتقديم امل عرض  ▪

 عبير ياسر الشرفي 
أعمال إدارةبة طال  

Makkah, KSA  

+966 599116960 

Abeer.Alsharafi@Hotmail.com 

Abeer Al.sharafi 

دف  اله  

من جامعة أم القرى،    في كلية إدارة األعمال ،طالبة خريجة
، أسعى إلى تحسين  منهي ومستمرمتحمسة لتطوير مهاراتي بشكل  

  خالل اغتنام الفرص الكتشاف املزيد من املهارات نفس ي من 
قدر من املعرفة في كل   أكبر القدرات الشخصية والحصول على و 

 .فرصة

ال الم     كاديمي  ؤهل 

 األعمال دارة إكالوريوس ب

 جامعة أم القرى 

 آلن ى احت – 2017

  2021متوقع تخرجه: 

 4\3.94حالي: املعدل ال

 

 
  ل حرعم  –  تسويق الرقميخصائية ا 

 عن بعد - صة منترني من

   االن  -2020و ماي

التوجيه من قبل و االرشاد  منصة تقنية تقدم خدماتي منترني همنصة 

 العلمي. البحثاالعمال و  أبرزها في عدة مجاالت  صينتخمخبراء 

 optimize press funnles -لى ورد بريس العمل ع ▪

 الخطط التسويقية و  املوقع مقترحات لتطوير تقديم وعرض ▪

 انستجرامو عالنية املدفوعة على فيسبوك انشاء الحمالت اال  ▪

 

  الخبرات العملية

   الجوائزو اإلنجازات

 "لرياضة للجميعاتحدي املركز االول في مسابقة "
 2020ير ينا 29  

 .2030% تماشًيا مع رؤية 40%الى 13نتهدف املسابقة الى زيادة معدل ممارسة الرياضة م 

 انشأنا حملة "اندورفين" والتي تهدف لتأهيل القادة لبناء مجتمعات رياضية. 

 : كتابة محتوى وبناء الهوية وتشغيل الحمالت املدفوعةنصات التواصل االجتماعيدارة مإ▪

 والتفاعل مع الجمهور وغيرها.  

  .في املستقبل ناش ئواالن نهدف لتحويل املبادرة الى مشروع ▪

 الفوز بجائزة "الفريق االنيق" في هاكثون الريادة الصحي

                                               2020فبراير  29

  .تهدف املسابقة لبناء حمالت توعوية صحية ابداعية

 .تم انشاء حملة "ُسبات" وهي حملة توعوية بمشاكل األرق وكيفية اكتساب سلوكيات نوم صحي

 .وم صحينمساعدة على اكتساب عادات التي تهدف لل "سباتأجندة  "بناء  عملت على▪

 دارة حسابات التواصل االجتماعيإ▪

  ٢٠٢٠ورشة عمل في فبراير ▪

 

 اساسيات التسويق عبر االنترنت▪

ضمن برنامج مهارات قوقل بوادي 

 2019مكة في أكتوبر 

 

                                                           

 في "تحدي رواد األعمال" ةشاركامل
 مع وادي مكة كرس ي بن الدن لإلبداع والتعاون 

11/2018 -2/2019 

 .لفكرةتم تصميم التحدي إلنشاء شركة ناشئة في مرحلة ما قبل ا

 تطوع لتنظيم فعالية فوانيس مكة بغرفة مكة
  وادي مكة لالستثمار

 2019يو ما 15-24

 ساعة من التنظيم والعمل لتعريف الناس بالبرامج والدورات الجديدة وملء املستندات 16
 

التطوعو النشطة  

 المهارات

 العمل الجماعي            مهارات التواصل

 ادارة حسابات التواصل االجتماعي        املراجعة والتدقيق

 علم السريع الت     ت برامج مايكروسوف

دورات ال   

 

 

 

  دورة اساسيات التسويق الرقمي  ▪

 2019من قوقل في مايو 

 

 البحث في سوق العملورشة عمل  ▪

 2018في نوفمبر  

 

 فكرة لنموذج العملورشة عمل  ▪

 2018في نوفمبر 

 

                                                           

 


