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ظافر اغا القلعة
مصمم مواقع تصوير

BigFoot ف

مرسين, تركياالموقع:
بالوريوس, ادارة اعمالالتعليم :
11 سنوات, 3 أشهرالخبرة:

اتصل

مرسين, تركياالموقع:

ظافر اغا القلعةاالسم:

90.5426466061+رقم الهاتف الجوال:

مرسين, تركياالدولة:

:ترونالبريد اإللmedicalsy@gmail.com

:ترونالموقع اإللhttp://www.zaffer-agha.com

CV30156779 :الرقم المرجع آخر فاعلية: 28-05-2018

الوظيفة المرغوبة

اللقب الوظيف للوظيفة المرغوبة: مبرمج ومصمم مواقع انترنت

المستوى المهن: إدارة عليا/تنفيذي

منطقة الوظيفة المرغوبة: العراق; لبنان; الويت; السعودية; مصر; تركيا

تصميم وبرمجة المواقع, تصميم اعالن :الهدف المهن

نوع التوظيف: دوام كامل

فترة اإلشعار: أكثر من 1 سنة

USD 1,000 آخر راتب شهري

المعلومات الشخصية

تاريخ الميالد 22 يناير 1984 (العمر: 34)

mailto:medicalsy@gmail.com
http://www.zaffer-agha.com
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الجنس ذكر

الجنسية سورية

بلد اإلقامة مرسين, تركيا

االسم (باللغة العربية) ظافر اغا القلعة

الحالة اإلجتماعية متزوج

عدد المعالين 2

رخصة السياقة صادرة من سورية

الخبرة (11 سنوات, 3 أشهر)

يناير 2013 ‐ يناير 2015

مصمم مواقع تصوير
BigFoot ف

الموقع: مرسين, تركيا
قطاع الشركة: اإلعالن
الدور الوظيف: إدارية

يناير 2009 ‐ يناير 2012

مصمم مواقع
ف اوكسجين

الموقع: حلب, سورية
قطاع الشركة: اإلعالن

الدور الوظيف: البحث والتطوير

مصمم ومطور مواقع انترنت, تصميم اعالن

يناير 2003 ‐ يناير 2004

تصميم مواقع انترنت
ف بلوتو سوفت

الموقع: حلب, سورية
قطاع الشركة: اإلنترنت/التجارة اإللترونية

الدور الوظيف: التدريب والتطوير

CSS HTML تصميم مواقع انترنت

يناير 1998 ‐ يناير 2004

مخبري اسنان
ف مخبر بانورما

الموقع: حلب, سورية
قطاع الشركة: الخدمات الطبية/غير ذلك

الدور الوظيف: اإلدارة
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مخبري اسنان متمن

التعليم

بالوريوس, ادارة اعمال
ف كلية االقتصاد جامع تشرين

الموقع: الالذقية, سورية
يناير 2012

المعدل : 50 من 100

التخصصات

كوريل

أسئلة: 0
أجوبة: 2

PSD

أسئلة: 0
أجوبة: 1

برمجة

أسئلة: 0
أجوبة: 2

إصالح المبيوتر

أسئلة: 0
أجوبة: 1

تصميم فالش

أسئلة: 0
أجوبة: 0

المهارات

تصميم شعارات
المستوى: (متمرس)

تصميم براشورات
المستوى: (متمرس)

تصميم اعالنات بانواعها
المستوى: (متمرس)

تصميم مواقع
المستوى: (متمرس)

http://people.bayt.com/zafer-agha-al-kalaa-26055345/?lang=ar&tab_name=answers&tag_id_filter=5208
http://people.bayt.com/zafer-agha-al-kalaa-26055345/?lang=ar&tab_name=answers&tag_id_filter=486
http://people.bayt.com/zafer-agha-al-kalaa-26055345/?lang=ar&tab_name=answers&tag_id_filter=2784
http://people.bayt.com/zafer-agha-al-kalaa-26055345/?lang=ar&tab_name=answers&tag_id_filter=7776
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اللغات

العربية
المستوى: (متمرس) | الخبرة: أكثر من عشر سنوات

التركية
المستوى: (متمرس) | الخبرة: أكثر من عشر سنوات

االنجليزية
المستوى: (مبتدئ) | الخبرة: أكثر من عشر سنوات

المعرفون

حسين اك
المسم الوظيف: ادراة
BigFoot :اسم الشركة

رقم الهاتف: 90.5325247626+
bigfootreklam@gmail.com :ترونالبريد اإلل

تمام حفيان
المسم الوظيف: مدير

اسم الشركة: لمسات للدعاية واالعالن
رقم الهاتف: 49.17620064260+

:ترونالبريد اإلل

احمد حاووط
المسم الوظيف: رئيس مجلس االدارة

اسم الشركة: بلوتو سوفت
رقم الهاتف: 90.5347670085+

:ترونالبريد اإلل

محمد ريحاوي
المسم الوظيف: ادارة
اسم الشركة: اوكسجين

رقم الهاتف: 971.555741818+
:ترونالبريد اإلل

التدريب و الشهادات

Tömer A2 Ankara Üniversite'den (شهادة)
صدرت ف: اكتوبر 2017

mailto:bigfootreklam@gmail.com
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الهوايات واالهتمامات

الرسم
مهتم برسم افار مبترة لشعارات تخص الشركات العاملة ف كافة القطاعات


