
 علي بن عبدالرحمن االسمري 

0566696967 

Alialasmari1987@gmail.com  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الهدف الوظيفي :-

                راتي السابقة         والرفع من مستواي المهني ويدعمني في ذالك خبغب في العمل في القسم اإلداري شاب طموح ار      

في المستقبل . الحصول على اعلى المناصبوالمحاولة  للتقدم ولموارد البشرية والشؤون االدارية  في ا  

 التعليم :-  

المستوى الثالث ومازلت ادرس حاليا . –بكالوريس أدارة اعمال , جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل , الدمام           

. 2017 –الدمام  ,بلوم الموارد البشرية التطبيقي , غرفة الشرقية د          

 الخبرات العملية :-

                                             العمل ( زلت على راسوما – 2015-03-25البالغة القابضة ) , شركة والشؤون االدارية ق الموارد البشرية منس  -1       

               العمل في الدمام .    موقع

           *  تنسيق التوظيف والتدريب الداخلي ومتابعة الفراغات الوظيفية .

           *  تنفيذ التخطيط و البرامج التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية.

*  إصدار العروض والعقود الوظيفية والخطابات الوظيفية والبطاقات الخاصة بالموظفيين.            

           *  المساعدة و المشاركة في تحليل جميع المشاكل التى تخص العمالة مثل التسرب من العمل و الرضاء الوظيفى 

              وإعادة جدولة الرواتب حسب سياسة الشركة الدخلية . 

           *  المساعدة و المشاركة فى تجميع تقارير تقييم األداء من رؤساء األقسام و مديرى اإلدارات بشكل شهري

ي .      صياغة هذه التقارير و تحليلها و ضمها لتقرير تقييم األداء السنو في  ومساعدتهم                

  .  التأمينات االجتماعية , التأمينات الطبيةالعمل على   *          

. البشرية الموارد دارةملفات الموظفين واستكمالها وتحديثها في إ جميع على سؤولم  *            

العمل على متابعة االقسام التابعة للشؤون االدارية . *             

. السعودي العمل لقانون وفقا التأديبية اإلجراءات تنفيذ في البشرية الموارد سياسات اتباع *             

. البشرية الموارد مدير الموكله الي من المهام جميعومتابعة  تنفيذ *             

 الدورات :-

.2018 –الدمام  ,, غرفة الشرقية آليات العمل في نطاقات والتأمينات االجماعية   -1         

.2018 –دورة عقود العمل , معهد سكاي العالي للتدريب , الخبر   -2         

.2017 –دورة مهارات أخصائي موارد بشرية , مركز قفزات للتدريب , الخبر   -3         

.2017 –دورة نظام العمل السعودي الجديد , مركز قفزات للتدريب , الخبر   -4         

  . 2016 –نيوزيلندا  ,معهد ريال  ,تة أشهر دورة لغة انجليزية لمدة س  -5       

.  2014 –دورة لغة انجليزية لمدة ثالثة أشهر , معهد البسام , الدمام   -6         

. 2009-الطائف  ,معهد سالح األشارة  ,دورة إتصاالت تأسيسية لمدة سبعة شهور   -7         
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 اللغات :-

  .اللغة األم اللغة العربية :        

ه .اللغة األنجليزية : جيد        

 المهارات :-

*  العمل بروح الفريق الواحد .       

*  القدرة على التواصل الفعال .         

. *  تحمل ضغط العمل والمسؤلية والجدية في العمل         

. *  المرونة في اداء مهام العمل واألنجاز       

  *  القدرة على حل المشاكل وإجتيازها .     

 المراجع :-

. متوفره في حالة الطلب *          
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