
 

 
 

 

AmrBadran.com                             Page 1 
 

 

تخطيطمدير  – السيرة الذاتية  

 

 م. أسامة السعدنى

 
 

 المؤهل الدراسى:

 ام جيدتقدير ع 2007بكالوريوس العلوم الزراعية جامعه األزهر                              

 عدد سنوات الخبرة:

 تخطيط ( –جودة  –عشرة سنوات فى الصناعات الغذائية ) انتاج 

 

 الخبرات العملية:

 ن وحتى اآل 2016-12-1من الفترة 

جروب  حدى شركات سوكيماإ  Sofifarmةمدير عمليات التصنيع ) جودة وانتاج وتعبئة (  فى شرك -

 البطاطس النصف مقلية والخضروات المجمدة( ةتخصصة فى صناعم)وال

 

 2016-10-30وحتى  2016-9-1من الفترة من 

 ى مدير االنتاج ثم مدير عمليات التصنيع بشركه جرين فال -

 والمتخصصة فى صناعه الفول السودانى والشيكوالتة 

 

 30/8/2016:  30/10/2015من الفترة 

 SIMAمدير قسم انتاج الشيكوالتة  فى شركه سيما للتصنيع الغذائى  -

 ) والمتخصصة فى صناعة الشيكوالتة والحلويات (
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  30/10/2015:  15/2/2014من الفترة 

)متخصص   FOOD EXPERTSالخبراء للمواد الغذائية  ةشرك مدير التخطيط ومدير للمصنع فى -

 الطحينية والمربات والمركزات ( وةفى صناعة الحال

 

 ثم بانتظام (،   PART TIMEةللشرك ) العمل مع المجموعه المؤسسة 

 

 30/5/2014: 29/12/2009من الفترة  

ع والتصني نتاجالشركة العالمية لالمشرف بقسم  التعبئة والتغليف ثم الترقى الى وظيفة  رئيس قسم  ب -

 ( احدى مجموعة  شركات امريكانا ICAAPالزراعى     )

 ) والمتخصصة فى صناعه الخضروات والفاكهة المجمدة (

 

      2009-12 -13:  2007-8من الفترة من  

  UniFood)مهندس انتاج  بـشركة االتحاد االستثمارى للمنتجات الغذائية ) -

 تصنيع وتعبئة البطاطس النصف مقلية والخضروات المجمدة ( ) والمتخصصة فى

 

 اثناء فترة الدراسة    2007-8:  2005-7من الفترة من 

 ((OLIVE HILL مهندس انتاج العمل بشركة  أوليفى هيل للمنتجات الغذائية  -

 ) والمتخصصة فى صناعه وتعبئة  المخلالت وزيت زيتون (
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 :التدريبيةالدورات 

   ISO 14001:2004ة فى دور -

  ISO 9001:2008دورة فى  -

 OHSAS 18001دورة فى  -

 & ISO2200 (HACCP) دورة فى -

 بالشركة العالمية لالنتاج والتصنيع الزراعى  FOOD SEFTY دورة فى -

 بالشركة العالمية لالنتاج والتصنيع الزراعى   HYGIENEدورة فى  -

 بالشركة العالمية لالنتاج والتصنيع الزراعى GMPدورة فى اساليب التصنيع الصحيحة  -

 زراعى يع الدورة فى التعقيم والنظافة بقسم التعبئة والتغليف بالشركة العالمية لالنتاج والتصن -

 دورة فى ادارة الجودة الشاملة بجامعة القاهرة  -

 بالشركة العالمية لالنتاج والتصنيع الزراعى  5Sدورة فى  -

 ة المهارات االشرافية فى الشركة العالمية لآلنتاج والتصنيع الزراعى دورة فىى تنمي -

 بالشركة العالمية لالنتاج والتصنيع الزراعى  TOTدورة فى تدريب المتدربين -

 رة ادورة فى ادارة الذات وبداية رحلة النجاح ببيت الخبرة لالنظمة واالد -

 رةاالددورة فى اسرار التميز من بيت الخبرة لالنظمة وا -

 رةافن التعامل مع الناس والتأثير فيهم من بيت الخبرة لالنظمة واالد -

 دورة فى تحسين االنتاجية بالشركة العالمية لالنتاج والتصنيع الزراعى -

 من جامعه عين شمس  ICDLدورة فى  -

 دورة فى بناء فريق العمل فى الشركة العالمية لالنتاج والتصنيع الزراعى  -
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  GO ACADEMYالتخطيط االستراتيجى من دورة فى  -

 صنيع الزراعىبالشركة العالمية لالنتاج والت Oracleدورة فى ادخال البيانات والمراجعة على نظام  -

 دورة فى المراجعة والمتابعة الداخلية بقسم التعبئة والتغليف -

 لزراعىصنيع الالنتاج والتدورة فى الدائرة المستندية فى قسم التعبئة والتغيف بالشركة العالمية  -

 دورة فى تقليل الهالك ) هوادر االنتاج ( وتعظيم الربح بتحسين االنتاجية  -

 :المهارات الفنية

 MS: Word- Excel- Power point - Internet مهارات استخدام الحاسب اآللي -

Explorer. 

 .التكيف التام   للعمل ضمن فريق العمل  -

 .ت ضغط العملالقدرة على األداء تح -

 التمتع بقدرٍة جيدٍة على بناء العالقات اإلجتماعية البناءة  -

 القدرة على قيادة فريق العمل  -

 القدرة على عمل التقارير وتحليلها احصائيا وبيانيا  -

 منها القدرة على التدريب وقياس المهارات للعاملين والتوظيف الجيد لمهاراتهم لالستفادة -

ء الخطاال نظام ادارى للقسم بحيث يعمل على انسيابية فى العمل لتدييق دائرة القدرة على عم -

 البشرية 

ة لعملياالتطوير والتحديث وحل المشاكل بحلول ابتكارية يسهل تنفيذها فى بيئة عمل تسهل من  -

 االنتاجية 

 ن مليالقدرة على عمل برامج ومحاضرات تدريبية للتوعية واالرشاد لالرتقاء بمستوى العا -

تج القدرة على حل المشاكل المتعلقة بجودة المنتج لتحقيق الهدف االساسى من اخراج من  -

 بمواصفات تحقق رغبة ورضاء العميل 
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 لالرتقاء بالمنشاءة   5Sالقدرة على تفعيل برنامج   -

اصة يمات الخلالتعوالقدرة على القيام باالعمال االدرارية بما يحافظ على نظام العمل وفقا للقوانين   -

 بالشركة 

 القدرة على العمل على ماكينات الطباعة على البولى والكرتون   -

 ل ناجحيق عمتدريب العاملين على تشغيل ماكينات الطباعة وكيفية كتابة الرسائل من باب بناء فر  -

  Oracle systemالقدرة على العمل على برنامج   -

تهالكات يل االسالقدرة على قياس االستهالكات للمواد االولية الداخلة فى االنتاج والعمل على تقل  -

 لتعظيم الربح

 اإلهدارالقدرة على عمل قياسات وتجارب للحد من  -   

 

 :االنجازات خالل فترة العمل

  -:  SIMAشركه سيما للتصنيع الغذائى 

 5Sتطبيق نظام االيزو وتفعيل نظام  -

 بمخزن مستلزمات االنتاج ومخزن الصيانه واقسام االنتاج   5Sنظام  تطبيق -

 Key Performance Indicators (sKPI)تغيير نظام الحافز الشهرى وربطة بنظام  -

 

 FOOD EXPERTSشركه الخبراء للمواد الغذائية 

 تفعيل الدائرة المستندية ) صرف واستالم ( بمخازن المصنع  -

 تكويد كافة االصناف وتعريفها بطريقة علمية صحيحة  -

  Gates نامج جيتس المحاسبيتفعيل  -

 ل منشار بتعديتقليل الهوادر فى انتاج الحلوى الطحينية اثناء التقطيع على المنشار بعمل ابتكار -

 ينية التقطيع للحالوة الطح

 يف المراقبة الصحيحة لقسم االنتاج فى استهالكات المواد الخام ومواد التعبئة والتغل -

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024616.pdf
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 GMPعمل برامج تدريبية للعاملين فى الهايجين وال -

 عمل دراسة جدوى وخطة الدخال صناعة المربى فى المصنع  -

ادة عمل خطة مشتريات لمالبس ومهمات العاملين بالشركه لتنفيذ خطوات الحصول على شه -

 االيزو 

 التنسيق مع ادارة الجودة فى تطبيق نظام الهاسب فى خطوط االنتاج  -

 وضع خطة النتاج مصنع البالستيك ومراقبة االستهالك وتقليل دائرة االعطال  -

 وضع اجراءات عمل مصنع البالستيك ومواصفة العبوة والكميات المستخدمة فى خلط مواد -

 البالستيك 

دوى ت اليب الصيانه الوقائية وحل مشكلة توقف الماكينات والطباخاتقنينن وضع الصيانه وترتي -

 وااللى 

 الخاص بمنتجات الشركه ومتابعه استهالك المواد الخام     Raspyتثبيت  -

ة بنسبة الخاص بالسمسم الخام والطحينة الناتجة وارتفاع نسبة صافى الطحين   Yieldمتابعه  -

92% 

ا فى دخوله –س االستهالك اليومى ) تعبئة كمادة خام عمل نظام لقياس تنكات الطحينة وقيا -

 الحالوة الطحينية (.

 عمل قاعدة بيانات كاملة للعمالء وتفعيل موقع الشركه خالل تواجدى بالشركه  -

                 First in first out  - safety stokeتفعيل جميع االنظمه المطبقة فى المخازن  -

      - 

- Inventory Current Cost  - Material Planning System - Inventory 

Control  Just-in-Time (JIT) 

 (ICAAPالشركة العالمية لالنتاج والتصنيع الزراعى     )

 عمل فرق ومجوعات فى قسم التعبئة مما يعمل على تسهيل وانسيابية العمل  -

سبة التخليط بالنعمل تصميم لماكينة تخليط الخضار لصنفين فاكثر لحل مشاكل تفاوت نسب  -

 للعمالء 

ابتكار حل لمشكلة الطباعة بعمل برنامج للصالحية وربط ماكينات الطباعة البولى والكرتون بها  -

 بيانات المنتج التام المعبأ(. –لتقليل االخطاء الناجمة عن عدم صحة بيانات الرسالة ) الصالحية 
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-  

 قيم وضع تصور لنظام تعقيم آلى يقلل الوقت الضائع بسبب التع -

 وتنفيذة بقسم التعبئة والتغليف  5Sالمشاركة فى تفعيل برنامج  -

 لغريبة والوظيفة وكيفية التعامل مع االجسام ا  GMPتدريب كل العاملين بقسم التعبئة على  -

 نهممتدريب رؤساء المجموعات بقسم التعبئة االلى على القيادة وعمل التقارير المطلوبة  -

 بشركة االتحاد االستثمارى لالرتقاء بأدائهم عمل برنامج تدريبى للمشرفين  -

 شاكلتسجيل االجتماعات الدورية بقسم التعبئة ومتابعة الموضوعات المناقشة والحلول للم -

 ملين حصر المشاكل المتعلقة بالتقارير واالنتاجيات ونسبة الهالك للوقوف على اداء العا -

ية لعالماداخل قسم التعبئة بالشركة  عمل مهام وظيفية للوظائف المستحدثة كرؤساء المجموعات -

 لالنتاج والتصنيع الزراعى 

 هرى عمل تقرير عن كفاءة العمال والحالة النفسية والحضور والغياب وربطها بالحافز الش -

 عمل تقرير بهالك خطوط التعبئة لكل وردية والمناطق المتسببة فى هذا الفقد  -

 العطال عمل تقرير بكفاءة معدات التعبئة وربطة بوقت ا -

 KPISقياس االنتاجيات واالستهالك لكل وردية والهالك وربط ذلك ب  -

 Dowden timeقياس كفاءة التشغيل من خالل تقرير  -

 عمل برنامج تدريبى لمشرفى قسم التعبئة لالرتقاء من ادائهم وتحسين االنتاج  -

  UniFood)شركة االتحاد االستثمارى للمنتجات الغذائية )

 راثيادسة وت لكل العامللين بشركة االتحاد االستثمارى على المنتجات المهنعمل محاضرات وندوا -

 تفعيل شهادتى االيزو والهاسب  بيونيفود  -

ع موافق عمل برامج تشغيل الصناف البطاطس القسام المصنع ) البيلر والتصنيع والتعبئة ( يت -

 نوع الخام ونسبة الرطوبة 

 بل دخولهم لخط االنتاجعمل برنامج تدريبى للمهندسين االنتاج  ق -

 مديترنيان  ةشرك

  % فى مراجعه نظم الجودة85المساعدة على النجاح فى تفتيش كارفور واجتيازهم بنسبة  -


