
 السيرة الذاتية

 كمال حسن أحمد بخش
 ١٠٣٣٥٦٠٢٧٥هوية وطنية رقم 

 مقدمة:

وترعرت بها حتى الثانوية العامة التي تحصلت عليها في العام  25/12/1960من مواليد مكة املكرمة في 

دائم اإلختالط مع الحجاج واملعتمرين و  في مكة كنت   نشأتيوبحكم  ، 1398/1399 الهجري  الدراس ي

، و البيع والعقلياتالجنسيات ، مما أعطاني القدرة على التعامل مع مختلف التعامل معهم وخدمتهم

 املوسمية و بيعها أثناء موسم الحج.البضائع شراء ء و التفاوض للوصول ألحسن أسعار والشرا

-١٣٩٩في املوسم الدراس ي التحقت بجامعة امللك عبدالعزيز كلية علوم األرض العامة بعد الثانوية و 

وكانت أبعد ما تكون عن رغبتي، وكنت أثناء دراستي للسنة األولى الجامعية أعمل في هجرية ١٤٠٠

)عموالت  شركة تهامة لإلعالن و العالقات العامة كمندوب اعالن براتب ألفي ريال بجانب العموالت

بعام طلوبة مني، وبعدها وبفضل هللا أنجزت اإلستحقاقات الشهرية امل عموالت التحصيل(و اإلعالنات 

 لواحد 
ً
 لهذه الترقية ، و ١٤٠٣عام نهاية فرع الشركة في تبوك وعملت هناك حتى تم تعيني مديرا

ً
تبعا

 تركت الدراسة الجامعية.
 

 :األمريكية(شركة املنتجات الحديثة )مختلطة مع شركة بروكتر و جامبل 

في عدة مناصب كفني تشغيل، ثم كمدرب فني، ثم مشرف تشغيل، و  1994وحتى 1984عملت بها من 

النقلة النوعية في حياتي العلمية و العملية كانت عندما تم تعيني كمنسق للتدريب في الجزيرة 

كان،  ب مع األخر أًي و التخاطبهذا العلم ، حيث بدأت أتشرب  علوم املوارد البشرية و التعامل العربية

 استقي من معين الدورات املتتالية التي كنت أحضرها وكأني 
ً
وكنت أعمل لساعات طويلة يوميا

و تطورها ذلك أعمل في متابعة السعودة وكنت بجانب كيان الكبير. وجدت ضالتي "نفس ي" في هذا ال

ورفع التقارير ن بإجازاتهم و يتمتعوعدد العاملين في كل مصنع و عدد العاملين اللذين في املصانع 

ستبيان رض ى لعملي وهي العمل على اوتم إضافة مهمة ممتعة  ، الشهرية ملدير املوارد البشرية

 ىوكانت املهمة متابعة العمل من ترجمة اإلستبيان وحت واملزايا التي تقدمهاالعاملين عن الشركة 

 ثر على إدراكي لدور املوارد البشرية في أي منشأة.تحليل النتائج، وكانت هذه املهمة ممتعة و عميقة األ

 على حياتي اإلجتماعية حيث أني والدورات اإلدارية  هذا اإلنصراف إلى علم املوارد البشرية
ً
أثر سلبا

ق 
ْ
 .، وتركت هذه الجامعة الكبرى لضغوط عائليةالحياة العملية و اإلجتماعية في الجمع بينلم أوف

 

 

 



 السعودية:شركة الكابالت 

 عن وكنت  في عدة مناصب وكنت بداية مدير التدريب، 2002وحتى نهاية  1994عملت بها من 
ً
مسئوال

التفاوض مع شركات التدريب املختلفة و مراجعة املادة التدريبية و تنسيق أوقات التدريب و املوافقة 

مدير  املسمى الوظيفي إلىتم تعديل و  تم إضافة مسئولية جديدة لي على قائمة املتدربين النهائية.

غطي  .املزايا والفوائدو  التدريب واعداد  ائفو تقييم الوظ يةالوظيف األوصافعداد إوهذا املنصب ي 

م.
ْ
ل وقد تلقيت هذا التدريب في شركة  سلم الرواتب وتسكين كل وظيفة حسب وزنها في هذا الس 

HAY ، ،
ً
أضاف لحصيلتي العلمية الكثير، وتفهمت  من وكان علٌم جديٌد بالنسبة لي، ولكنه كان ممتعا

في تحقيق األهداف املوضوعة من اإلدارة العليا، دور كل قسم  وتفهمت ،خالله العالقات بين األقسام

ئج نتافي تحقيق ال على األقسام األخرى من أي قسم أي تقصير في املهام مدى تأثير وأستوعبت 

 .فيما بعد به، وماهي معايير تقييم أدائه ةاملنوط واملسئولياتكل موظف وكذلك تفهمت دور املرجوة، 

في أنظمة تشغيلها اإلدارية وشمل ذلك املوارد البشرية و  SAPثم قررت الشركة استخدام نظام ساب 

في املوارد  تطبيقالألكون املسئول األول عن اإلنتاج و الجودة و املبيعات واملحاسبة. وقد تم تكليفي 

أضاف هذا التكليف الشيئ الكثير لشخصيتي من ناحية القيادة و توزيع املهام  ، ووالرواتب البشرية

 لوجود مقاومة شديدة للتغير. وعرفني 
ً
املوارد البشرية عمق عالقة مدى بوالتدريب وقوة اإلقناع نظرا

 .لهذا القسم الهام تهاحاجى مد األقسام األخرى و مع

 

 واملجال األمنية سيد الخدمات شركة املجال

 ،والسعودةاملحلي بداية كمدير للتوظيف  2009و حتى منتصف عام  2003عملت بها من بداية عام 

 للموارد البشرية
ً
 للتوظيف الخارجي والسعودة، ثم مسئوال

ً
 ملسيرتي ثم مديرا

ً
 جديدا

ً
. هنا أضفت بعدا

الدولي وفنونه ومهارات التفاوض مع الوكاالت الخارجية وبناء  حيث تعمقت في التوظيفاملهنية، 

كما مكنتني هذه عالقات جيدة مع القنصليات السعودية في الخارج وقنصليات الدول في اململكة. 

خالل ، حيث كنت من فهم جغرافية مناطق اململكة ولهجات أهلها وعادات املناطق املختلفةاملناصب 

 إلنتشار  ارج اململكةدائم الترحال داخل وخعملي 
ً
 الشركة في كل محافظات وقرى اململكة مشاريعنظرا

 .العربية السعودية

 

 

 

 

 



 "ينبع"كريستال "لثاني أكسيد التيتانيوم الوطنية شركة ال

 عن  (٢٠١٠و حتى منتصف  ٢٠٠٩عملت بها كمدير للموارد البشرية ملدة عام كامل )منتصف 
ً
وكنت مسئوال

تسكين الوظائف في سلم رواتب ى منصب علكل أنشطة املوارد البشرية. وكان إهتمام اإلدارة في ذلك الوقت 

وكانت  HAYشركة هي وكانت املدرسة املتبعة على أساس آوصاف وظيفية محددة و تقييم لكل الوظائف 

 إلسترجاع مهارات 
ً
 واسعا

ً
 عمليا

ً
 .التقييم التي تركتها لعدة سنواتصياغة األوصاف الوظيفية و تطبيقا

 

 مستشار متفرغ

عملت كمستشار في املوارد البشرية "أعمل لحسابي الخاص" ملا يزيد عن أربعة أعوام من منتصف 

 و هلل الحمد ةع ناجحير امشوطبقت على أرض الواقع وقد أدرت  ٢٠١٣و حتى أكتوبر  ٢٠١٠

 ملؤسسات متوسطة وجمعيات خيرية.
 

 السعوديةشركة إنيشيال العربية السعودية و شركة القوات العاملة 

للعمل لديها كمدير عام  2013استقطبتني شركة إنيشيال العربية السعودية من بداية نوفمبر 

 . ثم فكرْت وهذه الشركة مماثلة في نشاطها لشركة املجال سيد الخدمات، وشئون املوظفينلإلدارة 

مختلف الشركة في استحداث شركة جديدة تختص باإلستقدام الخارجي من السائقين والخادمات و 

اصدار التصاريح املطلوبة، وتحويل الفكرة إلى واقع وبدأ العمل مع فريق في  الوظائف األخرى وبدأت  

، وهذا استدعى مستوى عالي من التواصل والتنسيق مع الجهات 2016في الشركة في بداية أغسطس 

 الحكومية املسئولة عن هذا النشاط.

 ٢٠١٨وتقاعدت منها في بداية أكتوبر 
 

 للتواصل  

  khbakhs@تويتر  0591177770الجوال  khbakhsh@live.com البريد اإللكتروني 
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