CV السيرة الذاتية
Name / Hani Behays Ali Behays
Present Address:
Jizan - North Rawdah (Prince Talal bin AbdulAziz Street).

Mobile No.:

0567637778

 هاني بحيص ﻋﻠﻰ بحيص/ اﻻسم

:العنوان الحالي
جازان – حي الروضة الشمالي شارع اﻻمير طﻼل بن ﻋبد العزيز

0567637778

:رقم الجوال

E-mail Address:

:البريد اﻹلكتروني

Zaamr24@hotmail.com
Nationality: Saudi
Date of Birth:25/8/1989
Age:30 years
Marital Status: single
Qualifications
Bachelor of computer science and
information system

 سعودي:الجنسية
 هـ1410/1/24:تاريخ الميﻼد
 سنه30:العمر
 أﻋزب:الحالة اﻻجتماﻋية
المؤهﻼت التعﻠيمية
بكالوريوس حاسب آلي

Information system
GPA/ 2.66

Experiences

تخصص نظم المعﻠومات
2.66 / المعدل

الخبرات

• Head of Administrative Department for Al-Ta’afuf
Company in cooperation with Jazan Municipality for the
project of comprehensive and domestic control in Jazan
from 2/2/2013 until 30/11/2016.

رئيس قسم شؤون الموظفين والشؤون اﻹدارية بشركة
التعفف المتعاقدة مع أمانة منطقة جازان بمشروع المكافحة
 وﺣﺘﻰ2013-2-2 الشامﻠة والمنزلية بمنطقة جازان ﻣﻦ

• Director of the Electronic Archiving Project at Amara
Technology Est., Jizan Municipality, Investment Department,
28/10/2015 until 21/11/2016.
• Expert Expeditor with more than 5 years’ experience to
finalize all necessary documents within (Labor Office,
Passports, Police and Traffic, the Secretariat of Jazan Region)
and all related government agencies.

مدير مشروع اﻷرشفة اﻻلكترونية بمؤسسة ﻋمارة التقنية
هـ1437/01/15  إدارة اﻻستثمار من- بأمانة منطقة جازان

• HR Employee for Al Rashid Mall Jizan: (Saudi Bonyan
Company) (Abdul Rahman Saad Al Rashid & Sons). From
23/10/2017 until 22/10/2019.

Training courses
Professional Basics 1 - Online Course.
Introduction to Human Resources Tasks Online
Course.
Fundamentals of Management Online Course.
KAIZEN - Continuous Improvement Strategy Course
OSHA course for workplace safety management.
Human Resources Management Specialist Course.
Management and Human Resources Management Course

Other Skills
The ability to use computer
The ability to deal with problems related to work
Working as a team



2016/11/30


هـ1438/02/21 وﺣﺘﻰ

معقب مكمل لﻠمعامﻼت الﻼزمة لدى مكتب العمل والجوازات
والشرطة والمرور وأمانة منطقة جازان وكافة الجهات
.الحكومية ذات العﻼقة
مدير إداري بمجمع الراشد مول جيزان ) شركة بنيان
 من.(السعودية ( )شركة ﻋبدالرحمن سعد الراشد وأوﻻده




.2019/10/22  وﺣﺘﻰ2017/10/23

الدورات التدريبية
( اون ﻻيﻦ1 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )اﻻسﺎسيﺎت المهنية
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﻣﻘﺪﻣة في ﻣهﺎم الموارد البشﺮية( اون ﻻيﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )اسﺎسيﺎت اﻹدارة( اون ﻻيﻦ
(دورة )اسﺘﺮاتيجية الﺘحسيﻦ المسﺘمﺮ ﺑمنهجية كﺎيزن
دورة )اﻻوشﺎ( ﻹدارة السﻼﻣة في ﻣكﺎن العمل
(دورة )اخصﺎئي ادارة الموارد البشﺮية
(دورة )اﻹدارة وإدارة الموارد البشﺮية

مهارات أخرى
الﻘﺪرة علﻰ اسﺘخﺪام الحﺎسب اﻵلي
الﻘﺪرة علﻰ الﺘعﺎﻣل ﻣع المشﺎكل المﺘعلﻘة ﺑﺎلعمل
العمل ﺑﺮوح الفﺮيق الواﺣﺪ

