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 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م
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2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       

 نيربجلا دمح يكرت

1982-02-22يدوعس

اينروفلاك هعماج2015 لامعا ةرادا ريتسجام

ضايرلا ةيلك2012ةيئابرهك ةسدنه سويرولاكب

 يلاملا طيطختلا ريدم2020- 2005

نيربجلا دمحم دمح يكرت

ايلعلا ةينقتلا ةيلكلا
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محمد بن عبدالعزیز بن علي االنصاري

1378/6/11سعودي

2002WIU-USAاالدارة - الملكیة الفكریةدكتوراة
HULL- UK االدارةماجستیر

Saud University-KSAكیمیاء جیویةبكالوریس
1998
1983

الرئیس التنفیذي - شركة الربوتات العربیة2018-2020

الرئیس التنفیذي- داعم االبتكارات2014-2020

مدیر ادارة التكنولوجیا وبراءات االختراع - ارامكو السعودیة2001-2014

مركز االبحاث والتطویر - ارامكو السعودیة1983-2001

شركة الربوتات العربیة
 تصنیع الربوتات وخدمات

التفتیش الصناعي
 الرئیس التنفیذي ورئیس

مجلس االدارة
 مسجلة فيبصفتة الشخصیة

وزارة التجارة ال یوجد

 بناء منظومات االبداع
واالبتكار والتدریب االبتكاري

 مسجلة فيبصفتة الشخصیة الرئیس التنفیذي
وزارة التجارة

ال یوجد مركز داعم االبتكارات

- مستشار متفرغ لعدة وزرات وھیئات سعودیة ومنھا وزارة التعلیم وزارة التخطیط ومستشار في الھیئة السعودیة للملكیة الفكریة2013-2020
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 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 مازن مجيل علي شهاوي  الرابعي  االسم

 07/08/1405 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
1 

 2017 حماسبة وإدارة مالية  املاجستري املهين املصغر           
 -أي يب اس للتدريب املهين  ةأكادميي

 امريكا 
 اكادميية كمربيدج الربيطانية  2017 حماسبة وإدارة مالية  دبلوم                 2
 السعودية - جامعة امللك عبد العزيز   2014 إدارة عامة  س بكالوريو  3

 العملية للعضو املرشح اخلربات  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 بنكي  2003-2015

 أتمني 2016-2021

 متويل 2015-2016

  

  

  
  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  اللجان عضوية 

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       
 

 زن مجيل شهاوي ام




