
 
 

 

ذج  الذاتية السيرة  ) 1)  رقم نمو
 

   الشخصية للعضو المرشح   البيانات  -أ   

االسم   طلعت زكي رضا حافظ
 الرباعي 

 الجنسية  سعودي الميالد  تاريخ    هـ01/07/1373

 العلمية للعضو المرشح المؤهالت  -ب

 م     المؤهل التخصص       تاريخ الحصول على المؤهل       اسم الجهة المانحة      

 ماجستير محاسبة 1983 معة هارتفورد في أمريكاجا
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 بكالوريوس محاسبة 1977 جامعة الملك سعود
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للعضو المرشح   -  ج  الخبرات العملية 

 الفترة                  الخبرة  مجاالت              

 م 1983-1977 جامعة الملك سعود )قسم المحاسبة( معيد ومحاضر في

 م 2006-1984 البنك األهلي التجاري

 م 2020-2009 عية المصرفية بالبنوك السعوديةأمين عام لجنة االعالم والتو
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زعبدالعزي جامعة الملك  محاسبة 1985  البكالوريوس    

 

 

 (IIA) األمريكي معهد املراجعين الداخليين 
 

2000 
 

 ( CIA) شهادة الزمالة املهنية في املراجعة الداخلية المراجعة 
 

 

 

 ( CFE) االحتيالو شهادة الزمالة املهنية الكتشاف الغش  االلتزام 22001 ( ACFE) معهد كاشفي االحتيال األمريكي 
 

 

 

 ( CRMA) الزمالة في تقييم إدارة املخاطرشهادة  المخاطر  22010 (IIAمعهد املراجعين الداخليين األمريكي )
 

 

 

 

    
 

  
 

 

 يخه ار حتى ت   –م 2018/ 10/ 01 عمال  تكامل لحلول ال شركة   –املراجعة والحوكمة واملخاطر في  مستشار مستقل

 م   2018/ 12/ 31–م2016/ 01/ 01 الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين  – رئيس لجنة املراجعة 

 م  2017/ 07/ 31 –م2015/ 08/ 01  واملتابعةمستشار معالي وزير الصحة في املراجعة 

   أرامكو السعودية:

 (  م 2015يوليو  – م  2015مايو  ) –باإلنابةاملشارك العام  دققامل  ✓

 م(  2015/ 04/ 30 –م  2013/ 01/01) –الخاصة  تدقيقاتال مدير  ✓

مراجعة   ✓ الدوليةمدير  النفط    -  العمال  شركات  مع  املشتركة  املشاريع  في  والبتروكيماويات  شاملة  العاملية 

   ( م 2012/ 12/ 31 -م  2008/ 01/ 01) –وأوروبا وشرق آسيا  وأمريكااململكة العربية السعودية 

  -   سويق أعمال التكرير والت إدارة مراجعة    - أعمال اإلنتاج والحفر  إدارة مراجعة    –  مدير املراجعة الداخلية ✓

 ( م  2007/ 12/ 31 -م 2003/ 01/ 01) -اإلدارية وخدمات األعمال املالية و إدارة مراجعة الشؤون 

 م 2015/ 07/ 31 – م2003/ 01/ 01

الداخلية   املالية واملراجعة  في مجاالت  السعودية    –تدرج وظيفي  والتسويق    -أرامكو  للتكرير  السعودية  الشركة 

 )بترومين(  واملعادناملؤسسة العامة للبترول  –)سمارك( 

 م  2002/ 12/ 31-م1985 / 09/06
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ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 الشخصية للعضو المرشح البيانات)أ

 االسم الرباع   Dr Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE       خوقي   نعبد الرحمد. أحمد رساج 

 الجنسية سعودي لميالداتاري    خ  November 14, 1968      الموافق       ه٢٢/٨/١٣٨٨

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 م المؤهل لتخصصا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة

 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

 ١ PhD        (4.0/4.0) دكتوراه هندسة كيميائية  2005

 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

 ٢ MBA  (3.7/4.0)      ماجستي  إدارة اعمال إدارة اعمال 2004

 جامعة تلسا، امريكا
University of Tulsa, USA 

1998 
 هندسة كيميائية

 MSC            (4.0/4.0) ماجستي  
٣ 

 BSC 4بكالوريوس  هندسة كيميائية 1989 جامعة الملك عبد العزيز

 ، امريكاوالية كولورادو الحكومية جامعة
Colorado State University, USA 

 واالستثمار التمويل 2005
Finance and 
Investment 

  التمويل الدول   متقدمة دبلوماشهادة 
 
 ف

(4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance 
Post MBA, 9 credits  
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 امريكا -حكومة والية تكساس
Texas Board of Professional 

Engineers, TX, USA 

2006-now Chemical 
Engineering 

ف مسجل   مجدد و  معتمدمهندس محير
PE: Licensed Professional Engineer 
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 معهد إدارة المشاري    ع االمريك  
Project Management Institute 

(PMI), USA 

2010-now إدارة المشاري    ع 
Project 

Management 

ف إدارة مشاري    ع معتمد   و مجدد ومسجلمحير
PMP: Project Management Professional  
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 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

 إدارة المشاري    ع 2003
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة
Advanced Project Management 

Certificate 
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 ، امريكاجامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University, USA 

 والتصنيعشهادة إدارة العمليات   2003
Process Management Certificate 
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 مهندس استشاري معتمد و مسجل هندسة كيميائية 2010 السعودية للمهندسي    الهيئة
Consultant Engineer 

10 

لدول مجلس مركز التحكيم التجاري 
 البحرين -دار القرار -التعاون الخليج   

إدارة  ،هندسة كيميائية 2021
إدارة اعمال  ،مشاري    ع

 تجاري ، تحكيم دول  

 محكم معتمد
Certified Arbitrator 

11 

 المعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائيي   
American Institute of Chemical 

Engineers AIChE, USA 

  الهندسة الكيميائية  الهندسة الكيميائية 2017
 
 األول عربيا-درجة الزمالة ف

First Arab awarded Degree of  “Fellow” 
12 

 ارامكو
Aramco 

Technical and 
managerial 

  و اداري و إدارة 
تقن 

 مشاري    ع
 مدرب أرامكو معتمد 

Certified Aramco Trainer 
13 

تدريب محلية و  مؤتمرات و مراكز  
 عالمية 

Top institutions worldwide 

1990-2021 Technical, managerial, 
project management, 

leadership 

  مجاالت تقنية و  ١5٠اكير من 
 
دورة و مؤتمر ف

 علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاري    ع 
150 + courses and conferences  

14 

ات) ج  العملية للعضو المرشح الخي 

ة ة مجاالت الخي   الفير

كة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية  رسر
لمدة  ٢٠٢١يوليو  ١6

غي  ثالث سنوات) 
 موظف(



 
 :مشاري    ع جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست :امكو السعوديةآر
 
 مسؤول عن تصميم و انشاء  كل مراكز  بليون ريال ٨٠ثول -لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست عضو مؤسس

 األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع  و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة

  وع  تطوير ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و رصف و  بليون ١تحكم  مسؤوول مشر

  للجامعه األول من نوعه بالمملكة  
وع الحىم األمن   بليون ١مسؤول مشر

  بثول مسؤول  
وع إسكان الحرس الوطن   بليون ٢مشر

  وع مركز أرامكو امسؤول   جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية لمشر
 
 مليون 5٠٠متقدم لألبحاث و التطوير ف

  التحكم البين   و السالمة و المعلوماتإدارة التحكم و اغالق المشاري    ع و 

 Founding member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST -Thuwal. $ 20 B 

 Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all 
advanced research centers 

 Thuwal development projects :7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. 

 KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, 
IDAS, full security systems. 

1/1/٢٠٠٩-
1/11/٢٠٢٠ 

وع مصفاة يارسف عضو مؤسس إدارة تطوير االعمال الجديدة:  كتي   امريكيتي    4٠مشر  بليون هيوسير  مع رسر
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies 
Conoco-Philips and KBR 

1/٧/٢٠٠٦- 
٣1/1٢/٢٠٠٨ 

، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، األبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار اإلدارة العليا :مختلف إدارات أرامكو  
 
 المصاف

Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, 
advisor to vice president 

٢٠/1٠/1٩٩٠- 
٣٠/٦/٢٠٠٦ 

ولوب: علوم  السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم بير
Petrolube: lubes blending, complinece, perfomance certifications 

1/٥/1٢٠- ٩٩٠-1٠-
1٩٩٠ 

وكيميا   تاري    خ المعهد من    ي   ئيات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائرئيس قطاع الوقود و البيير
 
سنة من  ١١٠كأول شخص ف

 االمريكية خارج الواليات المتحدة
Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the 
institute for more than 110 years 

 االن -٩/٢٠٢٠/1

  تاري    خ المعهد من ئللمهندسي   الكيمياعضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريك  
 
 مريكاسنة من خارج ا ١١٠ي   كأول شخص ف

Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the historyof the institute for 
more than 110 years 

 االن -٨/٢٠1٨/1

  منطقة الخليجئالكيميامتعددة بالمعهد األمريك  للمهندسي   إدارية مناصب 
 
 ي   ، ممثل المعهد ف

Several position in American Institute of Chemical Engineers AIChE as the first Arab including: 

 Social Impact Operating Council SIOC (Member), 

 International Committee (Member),  

 Global Initiative Council (Member),  

 Fuels and Petrochemicals Division FPD( first Arab director for two terms),  

 Regional Liaison 

 االن -٢٠٠٥/ ٧/1

 Saudi Building code 2018 development committee عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي
1/٧/٢٠1٦- 
1/٧/٢٠1٨  

  العزيزعضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد 
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university  

 االن -٧/٢٠1٨/1

 عضو مجلس قسم  الهندسة الكيميائية  بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغ
 Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university 

1/٧/٢٠1٦- 
1/٧/٢٠1٨ 

كة مساهمة أخرى   يفالعضوية الحالية ) د    أو اللجان المنبثقة منها )مدرجة أو غي  مدرجة(مجالس إدارة رسر
كة أخرى أي كان  شكلها القانون    أو أي رسر

  
 الشكل القانون 
كة  للشر

 عضوية
 اللجان 

 طبيعة العضوية
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية(

 العضويةصفة 
 غي  تنفيذي –)تنفيذي 
 مستقل( – 

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 مساهمة مدرجة
نائب رئيس مجلس اإلدارة و 

 رئيس اللجنة التنفيذية
 مستقل شخص  

السلع 
 االستهالكية

كة نسيج التجارية العالمية   1٦من شر
 لمدة ثالث سنوات ٢٠٢1 يوليو 
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 البيانات الشخصية للعضو المرشح  . أ 

 الرباعي السم ا قإبراهيم بن سليمان عبدالله العتي  

 الجنسية سعودي الميالد تاريخ  م1981نوفمبر  27

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  . ب 

 م  ؤهلالم  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 1 بكالوريوس  إدارة أعمال  2013 جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 2 ماجستير تنفيذي دولية وإدارةقيادة  2017 جامعة اليمامة

 3 ماجستير إدارة أعمال  2018 إنسيك الفرنسية 

 4 دبلوم عالي  ريادة األعمال  2018 جامعة واشنطن 

    5 

 للمرشح ج. الخبرات العملية  

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 م2020اكتوبر  نائب الرئيس لقطاع رأس المال البشري  -شركة غازكو 

 م2020 – 2018 رئيس أول لتشغيل األعمالنائب  –شركة نجم لخدمات التأمين 

 م2017 مدير عام الموارد البشرية –شركة المراكز العربية 

 م2017 - 2013 إدارة الموارد البشرية مدير  –الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" 

 م2013 – 2002 مجموعة من الخبرات العملية في منظمات عديدة

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيًا كان  .  د 
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 ابوبكر بن سالم بن ابوبكر باعباد

 ھـ١/١٢/١٣٨٧ سعودي

 بكالوریوس

 عضو زمالة

 جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمیة ١٤١٣ شریعة

 األكادیمیة العربیة البریطانیة ٢٠١٨ مدیر مالي للشركات

 األكادیمیة المالیة ٢٠٢١ الشھادة العامة للتعامل في األوراق المالیة  ١ -اختبار ھیئة السوق المالیة 

  الشركات المساھمة المدرجة في سوق المال السعوديتحلیل و دراسة و تقییم   ٢٠٢١ - ٢٠٠٥من 

  م.م.ذ  بصفتھ الشخصیة  غیر تنفیذي  المقاوالت  شركة وسام االتحاد للمقاوالت


