
ــرول و  ــد البت ــك فه ــة المل ــوس ادارة نظــم معلومــات جامع بكالوري
المعــادن 1999

خلق مكان عمل مميز و جاذب في المدينة المنورة	 
مراجعة سلم رواتب و مزايا الشركة مع سوق العمل	 
تحديث سياسات و اجراءات الموارد البشرية	 

ــاق 	  ــزي الط ــك المرك ــال و البن ــوق الم ــة بس ــات الرقابي ــات  الجه ــع  متطلب اعدادجمي
شــركة ســاب تكافــل فــي ســوق االســم الســعودية مــن خطــط للمــوارد البشــرية 

إســتراتيجية و تشــغيلة و سياســات و اجــراءات المــوارد البشــرية.
المســاهمة فــي تأســيس شــركة بتــرو رابــغ والعمــل علــى نمــوذج التشــغيلى و تحديثــة 	 

و العمــل مــع الشــريك االجنبــى فــي الهيكلــة و تحديــد القــوي العاملــة.
حصولــى علــى بعثــة مــن المجلــس الثقافــى البريطانــى لدراســة المجاســتير فــي 	 

ــدرة التخصــص فــي  ــك لن ــا فــي تخصــص المــوارد البشــرية فــي عــام 2005 وذل بريطاني
الجامعــات الســعودية  فــي ذلــك الوقــت.

المســؤول عــن إعــادة هيكلــة شــركة الميــاه الوطنيــة و ادخــال المديريــات فــي 	 
ــة  ــن الخدم ــن م ــل الموظفي ــركةو تحوي ــة الش ــن مظل ــة ضم ــي المملك ــق ف 3  مناط

التامينــات االجتماعيــة. المدينــة 
توحيــد الهيــاكل و ســلم الرواتــب و السياســات و اإلجــراءات للمواردالبشــرية فــي 	 

مناطــق ال و مكــة المكرمــة و جــدة و الطائــف و تطبيــق نظــام اوركل موحــد الشــركة 
ــدة. ــال الجدي ــدان األعم ــع وح و جمي
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مدير عام الخدمات المشتركة في شركة قطارات مكة	 
المديــر التنفيــذي الســتراجيات المــوارد البشــرية فــي شــركة الميــاه 	 

الوطنيــة
رئيس الهيكلة و تخطيط القوي العاملة في شركة بترو رابغ	 
مدير تنفيذي الموارد البشرية في شركة فيرجن موبيل	 

ماجستير  ادارة موارد بشرية جامعة ليفربول 2005

مراجعة سياسة التوظيف و التعين لمجلس االدارة	 
تدريب و تاهيل العاملين لخدمة الحجيج بشكل افضل	 
تحديث قائمة الجدارات للجميع الوظائف	 

رئيس الموارد البشرية في شركة ساب تكافل	 
شريك أعمال موارد بشرية في البنك االهلى التجاري	 
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