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:Practical data 
  12/4/6201إلى 2000من عام   :experiencesخبرات االعمال 

 

 (1/9/3201  :12/4/6201 ) 

 مستوصفات اسنانمجموعة  .بجدة   الطبية بشركة راما تنفيذيمدير  -

- (15/8/2012  :8/2013) 

  )مجموعة مصانع(الرياض فودزمدير شؤون ادارية بشركة  -

-  (1/6/0201  :1/6/2012) 

 الجاهزة للمالبس العجالنبشركة  مدير تنفيذى مساعدو مدير موارد بشرية -

 على مستوى المملكة فرع 150  عالمية( توكيالت(

-  (1/1/2000 :31/3/0201) 

 فرع ( 50)  السقافصيدليات مجموعة ببشرية ومدير ادارى  دموار مدير -

 تابعة لنفس المجموعة مستلزمات طبيةلوكالة  تنفيذيمدير  -

 

- Responsibilities 

 

 القيادة والتوجية . -

 اعداد ومراجعة الهيكل التنظيمى واالوصاف الوظيفية -

قبل عرضها على  الماليالمراجعة النهائية للميزانية السنوية مع المدير  -

 المدير العام .

 ابعة تنفيذ الخطط الحالية والمشاركة في وضع الخطط المستقبلية.مت -

دراسة العروض السنوية المقدمة من الشركات واختيار االفضل بالتنسيق  -

 مع مدير المشتريات .

 تنفيذ الخطط التسويقية والبيعية بالتنسيق مع مديرى التسويق والمبيعات . -

  .الشركةمراجعة وتنظيم الملفات الخاصة بتطوير  -



 رفع التقارير الدورية والسنوية لمجلس اإلدارة.  -

 اعداد خطة التوظيف والتدريب . -

 .االجتماعية  والتأميناتلمعرفة التامة بقوانين مكتب العمل  -

وتعيين  افضل العناصر من الموظفين الجدد بما يتالئم مع طبيعة  اختيار -

 الوظائف المطلوبة.

 ت واالجراءات عداد منظومة كاملة ومترابطة من السياساأ -

 بصفة دورية. وتقييم االداء الوظيفيقابة على االداء الر -

 التقارير الخاصة بكفاءة الموظفين )التقييم السنوى مراجعة واعتماد -

 .الشهرى(&

     بحيث تؤدى كل منها اختصاصاتها المختلفةلتنسيق بين وحدات العمل ا -

بين ربط ال، وللشركة المحددة في ضوء السياسة العامة امسؤوليتهوتباشر 

 .المؤسسة أوالمنشودة للشركة  األهدافنحو الوحدات  هذه

 على الناحية المالية للشركة من حيث : اإلشراف -  

 والعمومية  اإلداريةالمصروفات  -         

 

 Development projectsمشاريع التطوير : 
 

  عمل الالئحة الداخلية للشركة وكذلك السياسات واالجراءات -

من رفع االداء  أهدافهبما يحقق  الوظيفيتطوير نظام قياس االداء  -

 الوظيفيوالترقي 

 ادارة وتطوير المشروعات وتطوير الخطط القائمة  -

  سلبياتهعمل انظمة رقابية تساعد على تصحيح مسار العمل وتالفى  -

 عمل برامج الحوافز والوالء للموظفين.  -

-   

Other experiences 

 

 الطبية المنشآتوالمستلزمات الطبية وادارة بمجال االدوية  خبرة -

 الحسابات العامةب االلمام التام -

 المعرفة التامة باللغة االنجليزية تحدثا وكتابة -

 

 

 

 

 

 

 

 



Courses 
 
 Negotiationفي التفاوض الفعال                                                    -

 Organizational structuresف الوظيفىفي الهياكل التنظيمية والوص -

and Job Description                                                             

                                                      change managementفي ادارة التغيير             -

 Selection and                      االختيار والتعيين                      في 

appointment  

 Body languageفى لغة الجسد                                                    -

-  

skills 
-  

                               communication skills                               مهارات االتصال .  -

 Performance Developmentظفين .        المو ءوتطوير أداإدارة  -

 Organization and planning skillsمهارات التنظيم والتخطيط .  -

 ,oracle sys office(     ERP)    العمل على احدث برامج الحاسب االلى -

 

Capabilities and competencies  
 

 القدرة على تحمل ضغوط العمل  -

 شاكل العمل .القدرة على وضع الحلول الممكنة لم -

 .القدرة على إدارة األزمات ووضع الحلول المناسبة  -

 .المنشودة األهداف إلىالقدرة على قيادة وتدريب فريق عمل والوصول بة  -

 

  مالحظة :

 

 شهادات الخبرة موجودة لالطالع وقت طلبها

 

 


