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خالد ناصر عبد اهللا الروضان 
مواليد الكويت في 26 مايو 1978 

 k.alroudan@moci.gov.kw

الخربات العملية  

العمل في القطاع الحكومي: 

ديسمرب 2017   وزيEر التجارة والصناعة ووزيEر دولة لشئون الشباب  
حتى تاريخه 

نوفمرب 2016   وزيEر التجارة والصناعة   
اكتوبر2017 

عضو اللجنة العليا للخصخصة. •
عضو المجلس االعلى للتخطيط والتنمية. •
عضو المجلس االعلى للبترول. •
رئيس لجنة التطوير ورفع الكفاءة التكنلوجية والخدماتية. •
عضو اللجنة الوزارة للشؤون االقتصادية. •
عضو اللجنة العليا لمشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام •

فرباير 2017   وزيEر دولة لشؤون الشباب  
أكتوبر 2017 

عضو اللجنة الربلمانية للشباب والرياضة •
عضو اللجنة الوزارية التعليمية والثقافية واالجتماعية والصحة والشباب •
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العمل في القطاع الخاص: 

2007 - 2016   شركة مجموعة سنيار العالمية للدعاية واإلعالن – دولة الكويت. 

المؤسس ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. 

2006 - 2008   شركة بيان لالستZثمار – دولة الكويت  

المدير العام للتسويق والمبيعات 

2003 - 2006   شركة أم نت لخدمات الدفع – دولة الكويت 

المدير المشروع ومدير التسويق والمبيعات 

2001 - 2003   شركة الكويت والشرق األوسط لالستZثمار (كميفك) – دولة الكويت 

المدير المحافظ 

المؤهالت العلمية 

2001    كلية العلوم اإلدارية – جامعة الكويت   

بكالوريوس في إدارة األعمال- تمويل ومنشآت مالية 

النشاط الرياضي والتطوعي 

العمل الرياضي:  

2007 - 2016  دورة المرحوم عبداهللا مشاري الروضان الرمضانية 

    رئيس اللجنة المنظمة 

دورة عبدالله مشاري الروضان الرمضانية هي حدث رياضي بدأ في سنة 2007  ليصبح من انجح 

احداث الرياضة  في الكويت والخليج والشرق االوسط والتي استقطبت شخصيات عالمية. 



العمل التطوعي والنشاط الطالبي: 

مشارك ومساهم وداعم للعديد من الحمالت الشبابية التوعوية وعضو فاعل في مؤسس وفاعل 

في عدد من الجمعيات والحمالت: 

2005-2007   رئيس مجلس االدارة التأسيسي في جمعية الشباب الكويتية  

2006-2009  عضو مجلس االدارة في منظمة القيادات العربية الشابة – فرع الكويت. 

2007     أحد قياديي حملة بس إلقرار قوانين االصالح الرياضي في الكويت 

2005                                أحد قياديي حملة نبيها خمس السياسية لتعديل الدوائر االنتخابية 

2003                عضو في الجمعية االقتصادية الكويتية . 

1999 -2000              منسق القائمة المستقلة في كلية العلوم االدارية –جامعة الكويت 

1998-1999  أمين سر رابطة كلية العلوم االدارية في جامعة الكويت 

الجوائز 

تم ذكر اسمه في كتاب وجوه من الكويت للكاتب حمزة العليان 2014 كأفضل شخصية كويتية ذات 
انجازات ابداعية وفريدة من نوعها إضافة الى تكريمه وترشيحه لعدد من الجوائز المتعلقة بالعمل 

الشبابي والرياضي: 

2014 تم تكريمه من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة على دعمه وجهوده المبذولة في 

دورينا للمراكز الشبابية الثاني لكرة قدم الصاالت في البحرين. 

2013 تم ترشيحه لجائزة االبداع الرياضي لمحمد بن راشد ال مكتوم في قيادة الفرق 

2013 تم اختياره من ضمن الشباب المؤثر في مجلة خليجسك 

2013 تم اختياره كأنجح ادارة لألحداث االبداعية الرياضية وفق استبيان جريدة االنباء 

2011 تم اختياره من ضمن اكثر الشباب تأثيرا باستبيان مجلة ليالينا  


