السيرة الذاتية cv
(  ) 1البيانات الشخصية :
• اإلسم

:

• تاريخ ومكان الميالد

 - 1966 :مكة المكرمة

• الحالة اإلجتماعية

 :متزوج

• الجنسية
• اللغات

• العنوان

خالد مراد علي رضا

 :سعودي

 :اللغتين العربية واإلنجليزية ( تحدثاً وكتاب ًة )
 :مكة المكرمة شارع أم القرى – هاتف  ، 5301234 :جـوال ، 0505505010 :
ص.ب  9399مكة المكرمة

(  ) 2المؤهالت العلمية:
• اإلعداد للحصول على درجـة الدكتوراة في إدارة الجودة (خدمات الحج والعمرة) من األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري .

• ماجستير في إدارة الجودة من األكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري يونيو  2002م.
• بكالوريوس محاسبــة – جامعة الملك عبد العزيـز بجدة  -كلية اإلقتصاد واإلدارة 1410هـ .

(  ) 3الخبرات العملية:
مستشار إداري :

• مستشار إداري مرخص من و ازرة التجارة واالستثمار برقم . 14490
المنظمة العربية للسياحة :

• األمين العام المساعد للمالية واإلدارية للمنظمة العربية للسياحة من سبتمبر 2005م حتى اآلن .
• التكليف بأعمال األمين العام للمنظمة العربية للسياحة لمرات عديدة .

• خبير متخصص في برنامج اإلستراتيجية السياحية العربية بجامعة الدول العربية 2012م حتى اآلن .

شركة سعودي نورجية القابضة (سابقاً):

• نائب العضو المنتدب بشركة نورجيه السعودية سابقاً من 1999م ( الموارد المالية والبشرية ).

• نائـب رئيس مجلس إدارة شركـة كـورال العالميـة إلدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية سابقاً من .2003

العضو المنتدب لشركة جراند لالستثمار ( اإلمارات العربية المتحدة ) سابقاً  2010م

نائب رئيس مجلس إدارة فايف كونتننتس للفنادق (اإلمارات العربية المتحدة) سابقاً  2010م.

عميد معهد العربية للفندقة والسياحة سابقاً من  2012م.
مدير عام شركة منسك لخدمات العمرة سابقاً .

ممثل المالك – المراقب المالي واإلداري العام (سابقاً):

• فندق مكة حياة ريجنسي (شركة رضا لإلستثمار والتنمية) من 1999 – 1996م .
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شركة االتصاالت السعودية  - STCمنطقة مكة المكرمـة (سابقاً):

• مدير إدارة الفواتير.

• مدير اإلدارة المالية.

• مدير التخطيط والميزانية.
• مدير اإلدارة القانونية من 1410هـ إلى 1417هـ .

(  ) 4عضوية مجالس اإلدارة واإلستشارات (سابقا:
• عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العـرب – الشرق األوسط (شركة مساهمة مصرية) من 2006م

• عضو مجلس إدارة شركة بارقيل للنقل (شركة مساهمة سودانية) من  2005م .

• المستشار المالي واإلداري لشركة مـاس رأس الخيمة – اإلمارات العربية المتحدة – 2010م إلى 2011م
• خبير متخصص في برنامج اإلستراتيجية السياحية العربية بجامعة الدول العربية  2012م.

(  ) 5الدورات التدريبية :
• دورة الهيئة السعودية للمحاسبة القانونية في المحاسبة  ،الم ارجـعة  ،الزكـاة  ،الضريبة  ،فقه المعامالت
واألنظمة التجارية .

• دورة في اإلحصاء  -جامعة أم القرى
• دورة في برنامج مدققي الحسابات الحكومية – معهد اإلدارة العامة بجدة
• دورة في إتخاذ الق اررات مركز التدريب بمنطقة مكة المكرمة

• دورة في اإلتصاالت الفعالة – مركز التدريب بإتصاالت مكة المكرمة

• شهادة خبرة من معهد اإلنتاجية والجودة في مجال جودة دراسات الجدوى االقتصادية اإلدارية والفندقية خالل
الفترة من  2003/7/1م –  2006/7/1م

• شهادة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لحضور ورشة عمل " طرق رفع كفاءة العاملين في الشئون اإلدارية
والمالية في المنظمات العربية المتخصصة

(  ) 6العضويات المهنية :
• عضو الجمعية السعودية للمحاسبة

• عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
• عضو مجلس الجودة السعودي

• عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي والثقافي ( مجلس إدارة عام 1423هـ)

(  ) 7المؤتمرات والمنتديات واإلجتماعات:
• المشاركة في مؤتمر القمة العربية اإلقتصادية والتنموية واإلجتماعية بدولة الكويت – يناير 2009م
• المنتدى األول للسياحة بين الدول اإلسالمية

• إجتماعات الجامعة العربية بالقاهرة لمنظمات العمل العربي المشترك – المنظمة العربية للسياحة
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