
TALAL ALI AL MALKI 

567300030 / 538773030 

talal@almalki.ws    tallal.malki@gmail.com 

CAREER SUMMARY 
20 Years of Progressive Working Experience with (Saudi Aramco, Armed Forces Hospital & 

National Water Company). Finished all requirements of Saudi Aramco Training Center. 

ACADEMIC EDUCATION 
 PhD in Business Management 

(Research) 2020. From MEDIU 

 Master of Business Administration 

(3.01/4) from Taif University.                                               

 Bachelor of Business Administration  

from Taif University                                                                

 Diploma of Office Management  from 

Saudi Aramco Training Centre  (ITC)             

 English Diploma from Abha Chamber                                                                          

 Diploma of Safety and Health  
     

 :األكاديمي التعليم
  في فلسفة ادارة األعمال  دكتوراهال حاصل على

 2020 من جامعة المدينة العالمية.
 األعمال إدارة في على الماجستير التنفيذي حاصل 

 .الطائف جامعة من( 3.01/  4)
 جامعة من أعمال إدارة على البكالوريوس حاصل 

 الطائف.
 تدريب  مركز من مكتبية إدارة على دبلوم حاصل

 .(ITC) السعودي شركة أرامكو
 الغرفة  من اإلنجليزية اللغة على دبلوم حاصل

 .بأبها التجارية
 المهنية والصحة السالمة على دبلوم حاصل. 

 

WORK EXPERIENCE: الخبرات العملية:                                                                    
 

NATIONAL WATER COMPANY 

Customer Service Dept. 
Reporting MGR (A)/ Back Office MGR (A) 

     

 Prepare Sector Report.   

 Prepare Sector KPI's.  

 Prepare Sector Survey. 

 Financial Abstracts 

 Collections Reports 

 Daily report for complaints facing 

Meter Readers. 

 Daily Report for Customers. 

 Daily Report for Key Account. 

 Daily Report for Filling Station. 

 Daily Report for Complaints. 

 Daily Report for Tickets. 

 Analysis of Billing Reports. 

المدير                     العمالء خدمة قسم/  الوطنية المياه شركة

  مدير التقارير ومعلومات العمالء المكلف المكلف للمكاتب الخلفية/

 قطاع الطائف وتحليلها تقارير إعداد. 

 تقارير قياس األداء  إعدادKPI’s 

 تقارير الدراسات إعداد Survey. 

 التقارير المالية ورفع المستخلصات 

 التحصيل تقارير 

 قارئي تواجه التي للشكاوى اليومي التقرير 

 .العدادات

 بعمالء الطائفالخاص  اليومي التقرير. 

 لحسابات كبار العمالء اليومي التقرير. 

 لمحطات التعبئة )األشياب(. اليومي التقرير 

 للشكاوى اليومي التقرير. 

 للبالغات اليومي التقرير. 
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 Analysis of House Connections. 

 Reports Complaints, Analysis 

Reports of Filling Station. 

 Analysis Reports of Number of 

Customers. 

 Analysis Readings Reports and 

Analysis of EVs. Reports. 

 Coordinating between Customer 

Experience Department in Riyadh 

and Customer Service Department in 

Taif. 

 Managing in Customer Service Dept. 

 Billing Unit.  

 Reading Meters Unit. 

 House Connections Unit. 

 Reporting Unit. 

 Adjustments Unit. 

 Key Accounts Unit. 

 Data Entry Units. 

 New System Coordinator 

(Compass). 

 Quality Coordinator. 

 Safety Coordinator. 

 IT Coordinator and Customer 

Complaint Coordinator. 

 

AL HADA ARMED FORCES 

HOSPITAL                                       

Finance Dept. /Quality & Follow up Rep. 

    

   

 Preparing Employees Job 

Description.  

 PPG.  

 Prepare Finance Department Chart. 

 Contact the Vendors by Finance 

(Email, E-Fax, and Phone) for 

uncompleted Invoices. 

 الفواتير تقارير تحليل. 

 .تقارير التوصيالت المنزلية 

 محطة تحليل تقارير ، الشكاوى تقارير 

 .تعبئة

 العمالء عدد تقارير تحليل. 

 وتحليل التقارير قراءات تحليل EVs. 

 .التقارير

 المركز  في األعمال خبراء إدارة بين التنسيق

 .الطائف في العمالء خدمة وإدارة الرئيسي

 :واإلشراف على مدير المكاتب الخلفية

 الفواتير على قسم. 

 العدادات اتقراء على قسم. 

 المنزلية التوصيالت على قسم. 

 التقارير على قسم. 

 التسويات على قسم. 

 كبار العمالء على قسم. 

 البيانات إدخال على قسم. 

 في خدمة العمالء. .(كومباس) الجديد النظام 

 في خدمة العمالء الجودة منسق. 

  في خدمة العمالء السالمة منسق. 

  خدمة العمالء  وادارة إدارة منسق بين

 .الحاسب اآللي

العسكري(/ اإلدارة مستشفى القوات المسلحة بالطائف )الهدا 

 المالية/ منسق الجودة والمتابعة

 

  عمل الوصف الوظيفي لموظفي اإلدارة

 المالية.

  عمل التقارير والجداول والهيكل الخاص

 باإلدار المالية.

  التواصل مع الموردين لألدوية والمستلزمات

 الطبية.



 The principle for Finance meeting 

(Collecting reports from members). 

 Reminding members. 

 Writing minutes of the meeting. 

 Responsible for Employees Files in 

Finance Department. 

 Attending meetings with other 

Departments. 

 

SAUDI ARAMCO OIL COMPANY 

   

Contracting Dept.)2013-2001( 

Asst. Rep./ Office Manager 

 

Reception:  

 Update Vendor’s information 

(Saudization, Gosi, CR, Address…). 

Bid Room: 

 Opening Bids. 

Assistant Rep.:  

 Sending invitation. 

 Receiving Rack up. 

 Prepare Rack up for Rep. 

 Receiving Bids. 

 Receiving Technical Proposal. 

 Prepare meeting room for Vendor’s 

File Room: 

 Receiving New Contract File. 

 Receiving Amendments 

 Receiving other Doc. 

 Sending and Receiving Contract 

Files from Record Center. 

Main Responsibilities as a Secretary 

 All office work as well as some 

administrative functions. 

 Working for business contracts. 

 Sending invitations tenders for 

traders. 

 اعات الخاصة باإلدارة تمالمسؤول عن اإلج

 المالية.

  المالية في بعض اإلجمتاعات ممثل لإلدارة

 الخارجية.

  مسؤول على ملفات الموظفين في اإلدارة

 المالية.

  مسؤول عن البريد اإللكتروني لإلدارة

 المالية.

 

 

إدارة العقود                   /شركة آرامكو السعودية

 (2001-2013مساعد إداري/ مدير مكتب )

 اإلستقبال بإدارة العقود:

  إستقبال المقاولين وتحديث بياناتهم في النظام

)شهادة السعودة، والتأمينات، والسجل 

 التجاري، 

 وجميع عناوين وهواتف العميل(.

 غرفة المناقصات:

  فتح المضاريف في غرفة المناقصات بإدارة

 العقود.

 مساعد إداري:

 .إرسال الدعوات للمقاولين لتقديم العروض 

  المقاولين.استقبال عطاءات 

 .أعداد جدول العطاءات والتسعيرات 

 .إستقبال العروض الفنية 

  تحضير اإلجمتاعات الخاصة بالعطاءات مع

 المقاولين.

 مسؤوليات العمل سكرتير اإلدارة:



 Update vendor's information (Gosi, 

Saudization, Champers of 

Commerce and address). 

 Adding amendment of main 

contracts.  

 Receives incoming mail, sorts, logs 

and distributes as requires. Receives 

outgoing mail, logs and distributes.  

 Types all kinds of correspondence, 

reports, and Aramco forms using 

typewriters or word processing 

machines. Simple letters may be 

self-composed, more complex 

transcribed from handwritten drafts.  

 Receives telephone calls and visitors. 

Gives answers to routine questions 

or takes messages. Refers other 

matters to appropriate personnel.  

 Prepares various statistical reports, 

data analyses and summaries using 

financial, planning and programs, 

statistical or other reference data as 

source material.  

 Creates and maintains filing systems, 

records, and indices, including files 

of a confidential nature. Keeps 

reference files and policy manuals 

up-to-date by adding and deleting 

obsolete information.  

 Operates a personal computer or 

similar equipment as required to 

satisfactorily perform work 

assignments.  

 Maintains times cards assuring 

adherence to Company policy.  

 Arranges travel itineraries, ticket 

reservations, travel advances and 

ticket purchases as required.  

 Maintains office supplies as 

necessary.  

 الوظائف بعض وكذلك المكتب أعمال جميع 

 .اإلدارية

 سجالت ، أنواع ، الوارد البريد إستقبال 

 البريد يستقبل. مطلوب هو كما توزيع

 .والتوزيع والسجالت الصادر

 والتقارير المراسالت أنواع جميع أنواع 

 أو الكاتبة اآلالت باستخدام أرامكو ونماذج

 الحروف تكون قد. النصوص معالجة آالت

 منقولة تعقيًدا وأكثر ، ذاتيا مكتفية البسيطة

 .اليد بخط مكتوبة مسودات من

 إعطاء. والزوار الهاتفية المكالمات إستقبال 

. رسائلال إستالم أو روتينية ألسئلة إجابات

 الموظفين إلى أخرى مسائل إلى يشير

 .المناسبين

 تحليالت ، اإلحصائية التقارير مختلف إعداد 

 المالية باستخدام والملخصات البيانات

 أو المرجعية والبيانات والبرامج والتخطيط

 .المصدر كمواد األخرى المرجعية البيانات

 الملفات أنظمة على والحفاظ إنشاء 

 ذلك في بما ، والمؤشرات والسجالت

 بالملفات يحتفظ. السري الطابع ذات الملفات

 عن محدثة السياسة وكتيبات المرجعية

 .قديمة معلومات وحذف إضافة طريق

 معدات أو شخصي كمبيوتر جهاز تشغيل 

 العمل مهام ألداء مطلوب هو كما مماثلة

 .مرض بشكل

 االلتزامو ضمانال بطاقات على الحفاظ 

 .الشركة بسياسة

 التذاكر حجوزات ، السفر مسارات ترتيب ، 

 .مطلوب هو كما التذاكر وشراء السفر سلف

 حسب المكتبية اللوازم على الحفاظ 

 .االقتضاء

 المصنفة الموظفين لخفض العمل اتجاه يوفر 

 .مطلوب هو كما



 Provides work direction to lower 

classified employees as required.  

 Operates reproduction machines, fax 

machines and other office machines 

as required.  

 Performs any other clerical or 

miscellaneous duties as requested by 

the Supervisor.  

  

 الفاكس وأجهزة االستنساخ آالت تشغيل 

 .مطلوب هو كما المكتبية اآلالت من وغيرها

 على متنوعة أو كتابية واجبات أي تأدية 

 .المشرف قبل من المطلوب النحو

 

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS:                                            اإلحترافية اتالدور
 

 Accounting  

 English Keyboarding Advanced  

 Microsoft Office  

 Standard First Aid/Arabic 

 Time Keeper   

 Advanced Business Skills  

 Technical Reports Writing Skills.  

 Skills of Leadership & Supervision.  

 Management Skills for New Managers 

 Risk Management.  

 Professional Training in Developing 

Human Capital. 

 Leadership & Management. 

 Strategic Planning.  

 Public Relations. Project Management 

Fundamentals Training.  

 Skills of Evaluating The Performance 

of Employees.  

 Research Skills.  

 Change Management. 

 Effective Leader. 

 Strategic Leadership. 

 Leadership Management. 

 Controls and Procedure Governance in 

Leadership Change Management. 

o محاسبة 

o تينالطباعة باللغ 

o مايكروسوفت أوفيس 

o  اإلسعافات األولية القياسية 

o الحضور واإلنصراف واإلجازات 

o مهارات األعمال المتقدمة 

o مهارات كتابة التقارير الفنية. 

o مهارات القيادة واإلشراف. 

o مهارات اإلدارة للمديرين الجدد 

o إدارة المخاطر. 

o  التدريب المهني في تطوير رأس

 .المال البشري

o إدارة القيادة. 

o تخطيط استراتيجي. 

o  العالقات العامة. تدريب أساسيات

 .إدارة المشاريع

o مهارات تقييم أداء الموظفين. 

o المهارات البحثية. 

o إدارة التغيير 

o القائد الفعال. 

o القيادة االستراتيجية. 

o القيادة اإلدارية. 

o  الضوابط واإلجراءات الحوكمة في

 .إدارة التغيير

o كيفية تغيير اآلخرين. 

o غيير والحواجزمفاتيح الت. 



 How to Change Others. 

 Keys to Changing and Barriers. 

 Skills of Modern Strategic Planning. 

 Change Engineering. 

 Modern Leadership in 21st Century. 

 Project Management Professional. 

 PMP. 

 Financial Management for Non-

Financial. 

 Excellence in Customer Service. 

 Total Quality Management. 

 Kaizen methodology and Lean System 

 USACE Safety & Health 

 ISO 14001-2004 Environment 

Management System Certified 

Auditor Training 

 Driver Safety Course for Large Trucks 

& Buses 

 Accident Investigation CCOHS 

 Risk Assessment 

 First Aid 

 Fire Safety 

 How to Prepare Emergency Plan 

 Crowd Management Program 

 Safety and Security Manager  

 Crisis & Disaster Management 

Program 

 Civil Protection Program and Art 

Dealing with Fire 

 Health & Safety for Directors & Senor 

Managers 

 Occupational Safety and Health 

Manager 

 Safety Supervision and Leadership 

 Introduction to Safety Management  

 Effective Safety Committee 

Operations 

 Effective Accident Investigation  

 Safety Management System 

Evaluation 

o  مهارات التخطيط االستراتيجي

 .الحديث

o تغيير الهندسة. 

o  القيادة الحديثة في القرن الحادي

 .والعشرين

o إدارة المشاريع االحترافية. 

o PMP. 

o اإلدارة المالية لغير المالية. 

o التميز في خدمة العمالء. 

o إدارة الجودة الكلية. 

o منهجية كايزن في تقليل الفاقد 

o USACE والصحة السالمة 

o شهادة المدقق المعتمد ISO 

 لنظام إدارة البيئة 14001-2004

o  دورة سالمة السائق للشاحنات

 والحافالت الكبيرة

o التحقيق في الحوادث CCOHS 

o تقييم المخاطر 

o اإلسعافات األولية 

o السالمة من الحرائق 

o كيفية إعداد خطة الطوارئ 

o برنامج إدارة الحشود 

o مدير السالمة واألمن 

o  إدارة األزمات والكوارثبرنامج 

o  برنامج الحماية المدنية والفن

 التعامل مع النار

o  الصحة والسالمة للمديرين وكبار

 المديرين

o مدير السالمة والصحة المهنية 

o اإلشراف على السالمة والقيادة 

o مقدمة في إدارة السالمة 

o عمليات لجنة السالمة الفعالة 

o التحقيق الفعال في الحوادث 

o رة السالمةتقييم نظام إدا 

o خطة عمل الطوارئ 

o خطط الوقاية من الحرائق 

o إدارة سالمة األسطول 

o برنامج إدارة بيئة العمل 

o دورة السالمة OSAH 

o الوعي سالمة السائق. 



 Emergency Action Plan  

 Fire Prevention Plans 

 Fleet Safety Management  

 Ergonomics Program Management  

 OSAH Safety Course 

 Driver Safety Awareness.  

 General Health, Safety and 

Environmental Awareness 

 IOSH Managing Safely  

 NEBOSH National General Certificate 

Basic Life Support (HEARTSAVER)  

 Fire Safety Awareness 

 Driver Improvement Refresher (E-

DIR) 

 Handling Difficult People 

 Liability and Legal Aspects 

 Arrest, Search and Seizure 

 Crowd Control  

 Public Relations (Community & 

Customer) 

 Observation & Documentation  

 Preserving The Incident Scene 

Communication and Its Significance  

 PSO Continuing Education - 

Communication and Its Significance  

 Proprietary Privet Security Officer 

(PSO) 

 8 Hour Guard Card Course. 

o  الصحة العامة والسالمة والتوعية

 البيئية

o IOSH اإلدارة بأمان 

o شهادة NEBOSH  الوطنية العامة

 لدعم الحياة األساسية

(HEARTSAVER) 

o السالمة من الحرائق الوعي 

o برنامج تنشيط الذاكرة (E-DIR) 

o التعامل مع الناس العنيفين 

o المسؤولية والجوانب القانونية 

o االعتقال والبحث واالستيالء 

o السيطرة على الحشود 

o )العالقات العامة )المجتمع والعميل 

o المراقبة والتوثيق 

o  الحفاظ على االتصاالت )موقع

 الحادث وأهميته(

o PSO تعليم المستمر ال- 

 االتصاالت وأهميتها

o ضابط أمن الملكية الخاصة 

(PSO) 

o 8 ساعات في األمن. 

 

 


