
  
  السيرة الذاتية

 
  باسم بن عبدالملك الخنيزي: االسم 

  هـ ١/١١/١٣٩٨: تاريخ الميالد 
   متزوج:االجتماعيةالحالة 
   سعودي:الجنسية
  :الهدف

  .حياة أفضل  نمطوالعمل الجيد  الخبرة واكتساب 
  

  :اللغات
  عربي 
   إنجليزي

  
  :المؤهالت العلمية والدورات

  
 شهادة الثانوية العامة  
 أسبوع. عمال السكرتارية البسيطةدورة في أ 
  أسابيع٦. دورة في اللغة اإلنجليزية 
  شهور٣.دبلوم صيانة الحاسب اآللي والشبكات 
  شهور٦. دبلوم الحاسب التطبيقي 
دورة العناية بالعمالء و مفهوم التسويق و         

 أيام ٣. مهارات فن البيع
  أسابيع٦. دورة في اللغة اإلنجليزية 
  الرسائل اإلدارية والتقاريردورة في كتابة 
 شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 
 دورة إدارة الوقت األساسية 
 دورة مهارات اإلتصال األساسية 

  
  : الخبرة العملية

 -  جامعة الملك فهد للبترول والمعادنحالياً فياعمل  •
 . هـ١/٧/١٤٢٣ من مسجل معلومات

عات ودعم العمل في بتلكو الجريسي المحدودة مبي •
 . سنة٢عمالء الخطوط الرقمية لمدة 

العمل في مؤسسة كمبيوتر مبيعات و صيانة لمدة سنة  •
 .)عمل جزئي(

العمل في معرض مالبس نسائية إدارة ومبيعات لمدة  •
 .)عمل جزئي( سنوات ٤

 
   :المهارات

إداري و شبكة اإلنترنت -الكمبيوتر وبرامجه والشبكات
  .مبيعات 

  
  : الهوايات
 تر واإلنترنت واإللكترونياتالكمبيو •
 السباحة وكرة القدم: الرياضة  •

  
   :االتصال
  ٨٢٤٦٤٥٩ : المنزل    ٠٥٠٤٨٣٩٠١٧ :  جوال
  ٣١٩١١ القطيف ٣٤ب .ص :  بريد

  

Résumé 
 

Name: Basem A. Al-Khonizi. 
Date of Birth: 02/10/1978 
Marital stat's: Married  
Nationality: Saudi 
Objective: 
Gain Experience & Seek for good job & better 
life style. 
 

Languages: 
English (Fluent) 
Arabic ( Native) 
 

Education: 
 

 High school. 
 Simple secretary course. 1 W 
 English course. 6 Weeks 
 Diploma Maintenance computer & 

network. 3 Month 
 Diploma applications computer.6Mo 
 Customer services & Meaning of marketing 

& Skills of sale. 3 D 
 English Course. 6 Weeks 
 Writing Admin memo and report.5 D 
 ICDL Start 
 Time Management 
 Communication Skills 

 
Work Experience: 
• Working in KFUPM as Data Entry From 

7/9/2002. 
• Worked in Batelco Jeraisy Limit as Sales 

Representative & Customer Support For 
Internet Digital Line For 2 Year. 

• Worked in Computer Est. as Sales & 
Maintenance For 1 Year (part time). 

• Worked in Women Fashions Store as Sales 
Man for 4 Years (part time). 

 
Skills: 

 Computer Program & Hardware & 
Network & Internet & Admin Sales.  

 
Hobbies: 
• Computer and Internet and Electronics 
• Sports: Swimming and Football 
 

Contact: 
Mobile: 0504839017  Tel: 8246459 
P.O Box 34 Qatif 31911 
E-mail: khonizi@psce.net; 
khonizi@kfupm.edu.sa 


