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  المؤهل العلمي

بتقدير جيدجدا 0855من  28.3بكالوريوس موارد بشرية من كلية رابغ لالعمال جامعة الملك عبدالعزيز بمعدل   

0855من  2853الحاسب اآللي  دعم فني  بمعدل  -من كلية التقنية بالدمام   -دبلوم   

التدريبية  الدورات  

 مهارات الحاسب اآللي وتطبيقاته 

 مهارات الدعم الفني والشبكات

 دورة التميز في خدمة العمالء

 نظام التأمينات االجتماعية السعودية

 الخبرات

حتى اآلن  3512-11جاري حلويات جرير مسؤول موارد بشرية شركة مركز القباني الت  
 . متابعة تطبيق نظام العمل والعمال 

  متابعة التوظيف بالشركة. 

 . متابعة اجراءات الموظفين بعد التعيين 

 . الحضور واالنصراف 

 . االجازات وتنظيمها 

  متابعة االستفسارات والشكاوي للموظفين 

  بالموارد البشرية .تقييم اداء الموظفين وكتابة التقارير الخاصة 

 . اصدار التعاميم والتعليمات التي تنظم العمل 

 . ادارة الموظفين والعاملين بالمصنع والفروع 
 

3512-52لغاية    3510-.5سافيتو  –مساعد اداري شركة فيتونيت السعودية المحدودة     
 . التنسيق ما بين االدارة الرئيسية ومع الفروع الدمام واالحساء والجبيل 

  . التوظيف والبحث واالستقطاب واجراء المقابالت وتقديم العروض الوظيفية 

 . متابعة الموظفين الجدد من حيث اكمال اوراقهم وتئهيتم الستالم العمل والمتابعة للتأكد 

 . الحضور واالنصراف ومتابعتها آليا وطباعتها وتسجيل المالحظات واعتمادها 

  االدارية والعمالية من اجازات وتجديد رخص عمل او اقامات ورخص سير . متابعة الطلبات لجميع الفئات سواء 

  العمل على حل المشاكل المتعلقة بالرواتب والخصومات 

 . التأمين الطبي 

  العمل على البرنامج الخاص بالشركة من حيث الطلبات االلكترونية 

 وتخزين وأرشفة الملفات الخاصة بالموظفين  كتابة الخطابات 

 لشركة استالم وتسليم وحفظ سجالتهاسيارات ا.  
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10/4112هـ لغاية  11/4112أخصائي موارد بشرية شركة الكفاح قسم النقليات من   

  مسؤول عن الموارد البشرية في قسم النقليات 

 التأكد من صرف الرواتب ومتابعتهاواعتمادها وتسجيلها بالنظام . 

 التأمين الطبي والمطالبات . 

  االجازات ونهاية الخدمة وعمل التسويات 

 التوظيف والبحث والتنسيق مع المتقدمين 
 

موبايلي ( في قسم الكول سنتر من  ممثل مركز اتصال ) خدمة عمالء ( شركة الوطنية لحلول اإلعمال )

  4112/ 11لغاية   14/4111

 يها .استقبال المكالمات والرد عل 

  واالجابة على اسئلتهماستفسارات العمالء استقبال . 

 العمل على ارضاء العميل من اول اتصال . 

  تقديم العروض 
 

8  14/4111لغاية   10/4111مساعد إداري في قسم شؤون الموظفين في مجموعة حماية من   

  كتابة الخطابات والتقارير وطباعتها وتنسيقها 

 ارشفة الملفات وحفظها  

  اوراق نهاية الخدمةمسئولية عن اجازات الموظفين وتخليص 

  الكشف عن الحضور واالنصراف 

 مراجعة كشف الرواتب 

  التنسيق بين االدارات 

  االتصال بالمتقدمين للوظائف من خالل الترتيب معاهم للمقابلة وايضا اعداد االسئلة الموجهة للمتقدمين و تجهيز
 عروض وتهيئة الموظفين الجدد ومتابعتهم 

 مساندة لحل االعطال المتأخرة . أعمال أخرى اضافية في قسم ال 
 

8  10/4111لغاية    10/4111منسق عمليات في مجموعة حماية في قسم خدمة العمالء من   

  ) مشكلة يد ال\لتحدتنسيق بين البنك والفرق المخصصة الصالح االجهزة ) الصراف االلي 

  وارسال االيميل الى الجهة المسئولةالمتابعة مع الموظفين لحل المشكلة وتنفيذها او تصعيدها للقسم المختص 

 . كتابة التقارير اليومية والرساله لرئيس القسم 
 

8 14/4111لغاية    11/4110مساعد إداري في مؤسسة وادي الطيور لألعالف من   

 المحاسبة استالم المدخول اليومي وايداعه في البنك 

  المتعلقة بالمؤسسة والعمالمراجعة البنوك والدوائر الحكومية لتخليص بعض االمور 

  قيد المصروفات وااليرادات وتسجيلها في الدفتر اليومي والتحصيل 
 
 

 العنوان
 

اإلسكان العام –القطيف  -المنطقة الشرقية    
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