
 
 

 
 الذاتية السيرة ) 1) رقم نموذج

 

  الشخصية للعضو المرشح  البيانات -أ   

االسم  عبدالعزيز احمد محمد الكباب 
 الرباعي 

05-Mar-1995   الجنسية  يمني الميالد تاريخ 

 العلمية للعضو المرشح المؤهالت  -ب

 م     المؤهل التخصص       تاريخ الحصول على المؤهل      اسم الجهة المانحة     

 درجة االستاذية  تخطيط المدن  م2008 اليمن -جامعة صنعاء
1 

 دكتوراه  تخطيط المدن  م1991 جامعة ليفربول_بريطانيا
2 

 ماجستير نخطيط المدن  م1987 جامعة ليفربول_بريطانيا 
3 

جامعة الملك سعود_المملكة 
 العربية السعودية

 بكالوريوس هندسة معمارية  م1983
4 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  - ج

 الفترة                  الخبرة مجاالت              

 حتى االن -2017 شركة باعضيم التجارية -عضو لجنة الرقابة

 حتى االن -2019 شركة يمان جبوتي –رئيس مجلس االدارة 

 حتى االن -2014 الموارد للخدمات التعليمية والصحية شركة -رئيس مجلس ادارة

 الشركة الدوائية الحديثة -نائب رئيس مجلس ادارة 
 

 حتى االن-2014

 حتى االن-2014 الشركة العالمية الدوائية  -نائب رئيس مجلس ادارة

 حتى االن -1996 شركة بروم لالسماك واالحياء البحرية  -نائب رئيس مجلس ادارة

 حتى االن-2012 مجموعة دار السالم القابضة  -عضو مجلس ادارة

 حتى االن -2000 جامعة العلوم والتكنولوجيا  -رئيس مجلس االمناء

 2014-1998 شركة يمان للمقاوالت  -رئيس مجلس ادارةنائب 

 2013-1999 مكتب الرائد  -الرئيس التنفيذي

 :ى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منهارشركات مساهمة أخرى مدرجة أو غير مدرجةأو أي شركة أخالعضوية الحالية في مجالس إدارات - د    
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توزيع المواد  غير تنفيذي  بصفة شخصية  الرقابة  مساهمة 
 االستهالكية والغذائية 

 1 شركة باعظيم التجارية 

 –المجلس التنفيذي  مساهمة مقفلة 
 مجلس االدارة 

 2 شركة الموارد للخدمات اىلتعليمية والصحية  خدمات تعليمية وصحية  تنفيذي بصفة شخصية



 3 الشركة الدوائية الحديثة  تصنيع دواء  تنفيذي  بصفة شخصية  المجلس التنفيذي  مساهمة مقفلة 

 –المجلس التنفيذي  مساهمة مقفلة 
 مجلس االدارة 

 4 الشركة العالمية الدوائية تصنيع دواء  تنفيذي  بصفة شخصية

 –المجلس التنفيذي  مساهمة مقفلة
 مجلس االدارة 

انتاج وتسويق  تنفيذي  بصفة شخصية 
وتصديرالماكوالت 

 البحرية 

 5 شركة بروم لالسماك واالحياء البحرية 

الفندقةوالحج والعمرة و  غير تنفيذي  بصفة شخصية  مجلس االدارة  مساهمة مقفلة 
 التطوير العقاري 

 6 مجموعة دار السالم القابضة 

 7 جامعة العلوم والتكنولوجيا  خدمات تعليمية  غير تنفيذي  بصفة شخصية  مجلس األمناء  مساهمة مقفلة

 –المجلس التنفيذي  مساهمة مقفلة 
 مجلس االدارة 

مقاوالت وتطوير  تنفيذي  بصفة شخصية 
 عقاري 

 8 شركة يمان للمقاوالت 

 9 شركة يمان جبوتي مقاوالت تنفيذي بصفة شخصية مجلس االدارة مساهمة مقفلة 

 


