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Ahmed Ali R. AlBuainain 
 

Born: 08/26 1984 
 Marital Status: Single 
 

Address Hai Al-Khaleej 
Khaleej St. 6 House Number. 108  
Jubail Industrial City, KSA 
Phone: 00966594491005 
Ahmed.Boainain@Gmail.com 

 
 Education 
 2005 – 2007 

 
2009 – 2010 

 
2010 – 2012 

 
2012 – 2014 
 

Diploma of Marketing, 3.53 of 4.00 
Jubail Industrial College, KSA 
Studying Chinese Language, Hanyu Shuiping Kaoshi HSK 
Chinese Proficiency Test in 2010 
Bachelor of  Financial Accounting, 79.22 of 100 
Huazhong Normal University, China 
Master degree of Finance, 84.3 of 100 
Huazhong University of Science and Technology, China 
 

 Work Experience 
 2007 – 2007 

 
2008 – 2009 
 

Saudi Iron & Steel Company “HADEED” 
Cooperative student for four months.  
Saudi Arabia Basic Industry Corporation “SABIC” Metal SBU in HADEED 
Export Flat Product Sales Coordinator  
 

 Language 
 Arabic 

English 
Chinese 

Native language 
Fluent, in speaking and in writing 
Excellent in communication 

 

 Technical Proficiency 
Platforms 

Applications 
 

Linux OS, Mac OS X, Windows XP/Vista/7/8 
Microsoft Office, SAP “Enterprise Resources Program”  
 

 Skills 
Good communication skills with. Familiar with Accounting programs and ERP "SAP". Studied 
writing Business Letters. Very familiar with Chinese traditions. I practiced writing quick notes in 
conferences and meetings. Practiced interpret skills between Chinese & English. And negotiate in 
Chinese. 
 Objectives 
My objective is to work with a competitive company in which I can improve my skills and 
experience. To belong to a company in which I can use my Business (Finance, Accounting, 
Marketing) and to improve my languages skills.To help increase productivity and meet or exceed 
company goals. 



       1/1   أمحد علي راشد البوعينني –السرية الذاتية 

 

 أ محد عيل راشد البوعينني
 مواليد هـ92/11/1141اجلبيل 

 جامتعيةاحلاةل ال   أ عزب
 رمق الهوية 1411851211

 العنوان 145مزنل  6اجلبيل الصناعية, يح اخلليج , خليج 
 رمق اجلوال 00966594491005

Ahmed.Boainain@Gmail.com الربيد ال لكرتوين 

 

  امِلؤهالت العلمية 
  9442 – 5944 1544من  3583دبلوم تسويق من لكية اجلبيل الصناعية مبعدل ترامكي 

تقان اللغة الصينية بتقدير جيد   9414 – 9442 شهادة ابجتياز اختبار ا 

  9419 – 9414 144من  22599مبعدل مئوي  , الصني, باكلريوس حماس بة مالية من جامعة هواجونغ نورمال

  9411 - 9419 144من  5153مبعدل مئوي  ,الصني,  للعلوم والتقنيةماجس تري مالية من جامعة خواجونغ 

      

  اخلربات العملية
  9442 – 9442 اشهر كطالب متدرب5 1الرشكة السعودية للحديد والصلب, ملدة 

  9445 – 9442  تصدير -الرشكة السعودية للصناعات الاساس ية "سابك", منسق مبيعات احلديد 

      

  اللغات 
  العربية اللغة ال م

  ال جنلزيية ممتاز كتابة وقراءة

  الصينية ممتاز حمادثة واس امتع

      

  اخلربات التقنية
  أ نظمة احلاسب نظام لينوكس ونظام املاك او اس , ومجيع انظمة الويندوز

  برامج  مثل برانمج ساب5 ختطيط موارد املؤسسةبرامج الاوفيس وبعض برامج ال دارة ابالضافة اىل برامج 

      

  املهارات
همارة العمل  همارة االتصال التفاوض جيد يف الكتابة الرسيعة عىل احلاسب الآيل, همارة اس تخدام برامج ال وفيس, التواصل مع الاخرين والعمل امجلاعي

 , كتابة املالحضات الرسيعة يف ال جامتعات واملؤمترات5ةالصيني اللغة , املام ابلثقافة الصينية والرتمجة من واىلط العملو القدرة عىل حتمل ضغو  امجلاعي

 

 

 
      

  الهدف الوظيفي

لومايت املتواضعة يف جمال العمل ومن خاللها اس تطيع ان ارتقي مبعمامتىن العمل دلى رشكة او مؤسسة اس تطيع من خاللها تطوير همارايت وتطوير خربيت 

 يف جمال الادراة ويف لك من التسويق واملالية واحملاس بة املالية5 وان ابين خربة معلية ترتقي خلدمة معيل بأ فضل مس توى5

 

  

  

 


