
 

ة الذات�ة 1نموذج رقم (  ) الس�ي

 المرشح  للعضو الب�انات الشخص�ة  .1
ي االسم ال��ا�ي    خالد بن عبد الرحمن ع�ي الخض�ي

 ه  1406/ 09/ 20 تار�ــــخ الم�الد سعودي الجنس�ة 

 

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح .2
الحصول  التخصص المؤهل   تار�ــــخ 

 ع� المؤهل 
 اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك عبد الع��ز  2014 إدارة أعمال  بكالور�وس 

 لألعمال بمدر�د، أسبان�ا IEجامعة  2019 إدارة أعمال  ماجست�ي 

ف  –دبلوم  �ة   شهادة مح�ت ي ب��طان�ا   2011 موارد ��ش
 CIPDمعهد تط��ر األفراد �ف

ف  �ة  SPHRiشهادة مح�ت للموارد   2010 موارد ��ش األم��ك�ة  الجمع�ة 
�ة   SHRMالب�ش

ات�ج�ات   (اس�ت معتمد  ف  مح�ت شهادة 
( ي ات��ب ات�ج�ة   بطاقات التوازن اإلس�ت كة بالديوم لالستشارات   2018 اإلس�ت  �ش

�ة التنف�ذي المتقدم   الموارد   برنامج الموارد الب�ش ات�ج�ات  اس�ت
�ة والق�ادات متشغن  2018 الب�ش لإلعمال،  روس  متشغن  جامعة 

 الوال�ات المتحدة 

 

ات العمل�ة للعضو المرشح .3  الخ�ب
ة  ة  الف�ت  مجاالت الخ�ب

ي للتخص�ص  حىت االن 2019 كة، المركز الوطىف  مدير عام الخدمات المش�ت

كة الوطن�ة لإلسكان  2019 2017 �ة، ال�ش  مدير عام الموارد الب�ش

 مستشار رئ�س مجلس اإلدارة مجموعة فول�س واجن  2018 2017

�ة، مجموعة فول�س واجن مدير عام  2017 2015  الخدمات المساندة، الموارد الب�ش

، مجموعة الف�صل�ة  2015 2011 �ة والتط��ر التنظ��ي  مدير إدارة الموارد الب�ش

المعلومات،   2011 2004 تقن�ة  اإلدار�ة،  الخدمات  �ات،  المش�ت �ة،  الب�ش بالموارد  متنوعة  إدارة  ات  خ�ب
 المال�ة 

 

 



 

 

ي   .4
ي العض��ة الحال�ة �ض

 كان شكلها القانوىض
�
كة أخرى أ�ا كات مساهمة أخرى (مدرجة او غ�ي مدرجة) او أي �ش مجالس إدارات �ش

 أو اللجان المنبثقة منها: 
كة  العض��ة   النشاط الرئ�س  اسم ال�ش صفة 

غ�ي   (تنف�ذي، 
 تنف�ذي، مستقل) 

العض��ة   طب�عة 
الشخص�ة،   (بصفته 
شخص�ة   عن  ممثل 

 اعتبار�ة  

عض��ة 
 اللجان 

ي 
 الشكل القانوىض

كة تحالف األفق  االعمال  �ش خدمات 
 وحاضنة أعمال

�ك  مسؤول�ة   ال ينطبق  شخص�ة  غ�ي تنف�ذي/�ش ذات 
 محدودة 

كة نخبة الخليج   االستشارات اإلدار�ة   �ش
�ة   والموارد الب�ش

�ك   مسؤول�ة   ال ينطبق  شخص�ة  غ�ي تنف�ذي/�ش ذات 
 محدودة 

كة جلوب م�د السعود�ة   ف   �ش التأمني وثائق  إدارة 
ي   الطىب

لجنة   شخص�ة  مستقل  رئ�س 
ش�حات   ال�ت
 والمكافئات  

مسؤول�ة   ذات 
 محدودة 

عذ�ب   إتحاد  كة  �ش
 لإلتصاالت

 خدمات اإلتصاالت

 شخص�ة مستقل 

لجنة   عضو 
ش�حات   ال�ت
والمكافئات  

 فقط

 مساهمة عامة 

 


	جامعة متشغن روس للإعمال، متشغن الولايات المتحدة

