سيرة ذاتية

المعلومات الشخصية

الاسم :                  د.  أسامة محمد عبدالجواد شلبي

العمر :                       44 عاما

العنوان :                    الرياض – ش الخزان

الجوال :                      0567226811

الحالة الاجتماعية :                  متزوج

الإيميل" osama.rekabasehiia@hotmail.comالإيميل :                  

التعليم :                  كلية الطب البيطري – جامعة الزقازيق – مايو 1989 م

المستهدف  :           العمل على نجاح الشركة وتحقيق أعلى المستويات بشركة محترمة . 

الخبرات السابقة  :

1/12/2012                   للآن
مستشار وخبير أغذية بشركة المصادر الدولية ، مشروع بوزارة الشئون البلدية والقروية بالمعذر ، بالعمل بإدارة المسالخ بصفة دائمة وإشراف على إدارة الأغذية أحيانا عند الطلب ، وتقديم الاستشارات المهمة الخاصة بالإدارة المتعلقة بكل المسالخ ونقاط الذبيح على مستوى المملكة ومحلات اللحوم والدجاج والأسماك بصفة خاصة وبالمحلات الغذائية بصفة عامة  , وإعطاء الرأي دائما بأي شيء يأتي للإدارة لأخذ الرأي حتى لولم يكن خاص بالمسالخ . 
 

11 /2011                       1/12/2012        

طبيب بيطري مشرف للبيطريين بشركة المصادر الدولية , مشروع الرقابة الصحية  الخاص بصحة  البيئة ,بتقديم لهم الخطط والتدريب للعمل وكل ملاحظات الفحص التي تتعلق بالمسالخ ومحلات اللحوم والدجاج والأسماك بصفة خاصة وبالمحلات الغذائية بصفة عامة  وعمل التقارير للأطباء البيطريين جميعا وإرسالها لصحة البيئة .


 

12/2003                 حتى 9/2011
  مدير تسويق ومبيعات بشركة كوفر مارك الإيطالية بمؤسسة بشرتي بالرياض مسئولا عن الفرع ووضع الخطط الخاصة بالعمل والتسويق والبيع لمنتجات الشركة من أدوية جلدية وكوزمتيك وتحقيق مبيعات جيدة وكنت من مؤسسي الشركة وهى مستمرة للآن .

6/2001                   حتى 10/2003
طبيب بيطري بصيدلية العجالين البيطرية بالأفلاج . قمت بعلاج الحيوانات الصغيرة والكبيرة وخصوصا الإبل وقد قمت بنفسي باستخراج ترخيص الصيدلية ومزاولة المهنة من وزارة الزراعة بالرياض والصيدلية كان لها صدى جيد بين العملاء .

3/1998                 حتى 3/2001
مدير فرع شركة مؤتة الطبية للمستلزمات الطبية بالرياض والبيع لمستشفيات ومستوصفات الرياض والخرج ومعارض شارع الضباب الطبية  وعمل فرع من بدايته ومستمر للآن . 

 1996                  حتى 1998
طبيب بيطري بمزارع الصفار للدواجن بجنوب المملكة العربية السعودية ببيشة وعملت على تربية وعلاج الدجاج وكمدير للموقع .



1992                  حتى 1994
مندوب دعاية ومبيعات بشركة هوما للأدوية البيطرية بمصر لتسويق وبيع الأدوية البيطرية بمنطقة وسط الدلتا .

1990              حتى 1992
طبيب بيطري بمزارع وليد للأمن الغذائي مشروع مزارع بطاريات لإنتاج 15 مليون بيضة سنويا .

المهارات : ميكروسوفت وورد, اكسيل , باوربوينت – التدريب على التسويق ومهارات البيع .
 
  شهادة مستشار تسويق معتمد      CMC

 شهادة مدير مشروعات محترف    PMP

اللغات : الانجليزية  ممتاز تحدثا وكتابة  .

الهوايات : القراءة , تطوير النفس , صيد الأسماك .
  
   
                                                                                        

