مالك احمد مصطفي خليفه

المؤسسة األهلية لألدالء

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ

إدارة  /موارد بشرية

 68عام

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

962

)ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ/ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ/ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨ�ﺝ(

بكالوريوس آداب جامعة القاهرة 1978

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
•المشــاركة فــي تطويــر الخدمــات المقدمــة لحجــاج بيــت اهلل
والمعتمريــن وزوار المســجد النبــوي الشــريف .
•العمــل عــل تحقيــق أهــداف الشــركة بمــا يتوافــق مــع طمــوح
المســاهمين ورؤيــة المملكــة ٢٠٣٠
•العمــل علــى توظيــف الكــوادر المؤهلــه والقــادرة علــى تحقيــق
خطــط واعمــال الشــركة .

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

•إنشــاء موقــع إلكترونــي للتعريــف بالشــركة ومــا تقدمــه مــن خدمــات
لراغبــي الحــج والعمــرة .
•العمــل مــع مجلــس اإلدارة لوضــع الخطــط االســتراتيجية لالســتثمار
وتنــوع مصــادر دخــل الشــركة بمــا يحقــق أهدافهــا .
•أتمنــى وادعــوا اهلل ان تحقــق الشــركة جميــع أهدافهــا ســواء تــم
انتخابــي او لــم يتــم وبــاهلل التوفيــق .

سنوات الخبرة ( 41سنة)

•خدمــة حجــاج بيــت اهلل الحــرام وزوار المســجد النبــوي الشــريف خدمــة

•انتقلــت إلــى الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي وعملــت بهــا أكثــر مــن  ٣٥عــام

توارثتهــا أبــاً عــن جــد .

 ،تمــت إعارتــي للعمــل بمكتــب ولــي العهــد وزيــر الدفــاع و الطيــران لمــدة

•بعــد تخرجــي عملــت فــي اإلســتخبارات العامــة قســم (السياســة) وقــد

ـؤال عــن العالقــات والمراســم لمكتــب مســاعد وزيــر الدفــاع
 ٥ســنوات مسـ ً

اكتســبت خبــرة أمنيــة و سياســية .

والطيــران لشــؤون الطيــران المدنــي مايقــارب  ٥ســنوات .

•انتقلــت للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة و العمــل بالتالــي  :المــوارد

•مشــرفاً عامــاً ومديــر عــام للعالقــات بمكتــب ســمو رئيــس الهيئــة العامــة

البشــرية واإلشــراف علــى المســتوصفات والمستشــفيات المتنقلــة فعملت

للطيــران المدنــي األميــر فهــد بــن عبــداهلل بعــد انفصــال الهيئــة العامــة

فــي أحــد المواســم بالمشــاعر المقدســة وعملــت أيضــاً مديــراً للخدمــات

للطيــران المدنــي عــن وزارة الدفــاع والطيــران  ،وأســتمريت بالعمــل حتــى ســن

المســاندة فــي مستشــفى الملــك فهــد للقــوات المســلحة بجــدة .

التقاعــد وتــم التمديــد لــي مــدة ثــاث ســنوات ونصــف بعــد التقاعــد وتــم

•عملــت بأحــد الشــركات الخاصــة والبنــك األهلــي لمــدة وجيــزة واكتســبت

ترقيتــي إلــى مستشــاراً لرئيــس الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي .

خبــرة بنكيــة ماليــة و إداريــة .

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
•اإلعــداد إلفتتــاح مستشــفى الملــك فهــد للقــوات المســلحه بجــدة علــى شــرف خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز
رحمــه اهلل ،
•المشــاركة فــي اإلحتفــال بوضــع حجــر األســاس للبــدء فــى بنــاء وتشــييد مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي بجــدة برعايــة صاحــب الســمو
الملكــي االميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز رحمــه اهلل ,و بجميــع االجتماعــات واالعمــال االســتثمارية لمرافــق المطــار والخدمــات.
•المشــاركه فــى حفــل افتتــاح مطــار األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز برعايــة ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين  :الملــك ســلمان بــن عبــد
العزيــز حفظــه اهلل
• المشاركه وتنسيق االجتماعات للشركات الراغبه فى استثمار المطار بطريقة bto
•تــم التمديــد لــي بالعمــل ثــاث ســنوات ونصــف بعــد بلوغــي ســن التقاعــد بطلــب مــن رؤســاء الطيــران االميــر فهــد بــن عبــداهلل ومــدة
ســنتين ،االســتاذ ســليمان الحمــدان  ،وســنه واحــده الكابتــن عبدالحكيــم التميمــي  ،ســتة شــهور .
•قبــل انتهــاء فتــرة عملــى تمــت ترقيتــي الــى وظيفــة مستشــار فــي اثنــاء فتــرة عملــي الطويلــة قمــت بتكويــن عــدة فــرق عمــل
ودربــت عــدد مــن الموظفيــن الزمــاء والزالــوا يشــغلون مناصــب قياديــه فــى جميــع االدارات فــي عــدد مــن المطــارات ..
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