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 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للعضو املرشح 

 الرباعي االسم محمد العوهلي ز عبد العزي د عبد الحمي

 الجنسية  سعودي امليالد  تاريخ 1/7/1383

 املرشح للعضو العلمية املؤهالت

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املناحة 

جامعة امللك فهد للبترول  

 واملعادن
 1 علوم  وسبكالوري )تسويق(  ادارة صناعية 1987

     

 املرشح للعضو العملية الخبرات

 الفترة مجاالت الخبرة

 2016 - 2015 )اكسترا(  لإللكترونياتالرئيس التنفيذي الشركة املتحدة 

 2015 - 2000 الرئيس التنفيذي شركة الفوزان للمعادن

 2000 - 1995 املدير العام مجموعة الراجحي الصناعية )القطاع الصناعي لشركة صالح الراجحي( 

 1995 - 1991 املدير العام شركة الراجحي االسالمية للتامين التعاوني

 1991- 1990 مدير املبيعات للمرابحة والتقسيط ملصرف الراجحي 

 1990 - 1987 الوطنية للتأمين التعاوني )التعاونية للتأمين( مساعد مدير التسويق الشركة 

  أخرى  شركة أي أو  )مدرجة غير أو مدرجة ( أخرى  مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية
 
 منها املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أيا

 الشكل

 للشركة  القانوني

 عضوية

 اللجان

 العضوية طبيعة

 بصفته (

 عن  ممثل الشخصية،

 )اعتبارية شخصية

 العضوية صفة

 غير  تنفيذي،(

 )مستقل تنفيذي،

 م الشركة  اسم الرئيس النشاط

عضو مجلس   مساهمة عامة

رئيس  إدارة + 

لجنة 

 املراجعة

 1 شركة اليمامة للصناعات الحديدية  صناعات اساسية  مستقل شخصية 



عضو مجلس   قابضة 

 إدارة 
 2 أجواد القابضةشركة  خيرية مستقل شخصية 

عضو مجلس   ذ .م. م  مساهمة 

 إدارة 
انشائية  تجارة مواد مستقل شخصية   3 شركة كيان الدولية  

 



 

 
 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

   االسم الرباعي
 رعد نارص سعد القحطان 

 الجنسية
 م   1977/    07/    14   تاريخ الميالد  سعودي 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل

تاريخ الحصول على  

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك سعود  م   2000 هندسة كهربائية  بكالوريوس  1

2     

3     

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
   2003اىل عام     2000من عام   

  اتصاالت الحرس الوطن 
  ماركون 

كة ج   ن   ن    شر
 مهندس تصميم شبكات ف 

كة االتصاالت السعودية  2006اىل عام     2003من عام      شر
 مهندس تشغيل ف 

كة االتصاالت السعودية  2007اىل عام     2006من عام      شر
  تخطيط شبكات ف 

ف   كبير مشر

كة االتصاالت السعودية  2009اىل عام     2007من عام      شر
  التخطيط ف 

 مدير اإلجراءات والتحكم ف 

كة   2010اىل عام     2009من عام      شر
 االتصاالت السعودية مدير تخطيط االعمال والشؤون التنظيمية ف 

كة االتصاالت السعودية  2018اىل عام     2010من عام      شر
 مدير تخطيط االعمال وخبير تخطيط الشبكات ف 

    لإلقليم الجوال    شبكة مدير تخطيط تنفيذ   اآلن اىل عام     2018من عام   
ف  كة االتصاالت السعودية   األوسط والشر   شر

 ف 

او أي شركة أخرى أياً ( مدرجة أو غير مدرجة  )  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى . 4

 : كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها  

 اسم الشركة  م
النشاط  

 الرئيس 

صفة العضوية 

تنفيذي، غير  )

 ( تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته الشخصية،  )

ممثل عن شخصية 

 ( اعتبارية

 عضوية اللجان 
الشكل 

القانوني  

 للشركة 

  /االستثمار لجنة   بصفته الشخصية  مستقل  التأمير   وفا للتأمير   1
المكافآت  لجنة  

شيحات   والي 

مساهمة  
 مدرجة 

2       

3       

4       



 

5       





 

 

 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك  االسم الرباعي

 1978- 12- 25 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل

تاريخ الحصول  

 على المؤهل 
 اسم الجهة المانحة

 جامعة امللك عبدالعزيز   2001-10 هندسة ميكانيكية  بكالوريوس هندسة   1

 جامعة امللك عبدالعزيز  2007-10 هندسة صناعية  ماجستير هندسة   2

 الوطنية إيرلندا جامعة 2019-06 أدارة مشاريع  –هندسة صناعية  دكتوراة هندسة   3

4 

دورة وشهادة  60عن  دحاصل على ما يزي 

 19تدريبية في مجاالت متعددة خالل ال 

 سنة املاضية.. أبرزها .. 

اعداد دراسات الجدوى   –أدارة التغيير  –االبتكار والتطوير  –إدارة السالمة  – إدارة الجودة  –إدارة املشاريع 

ع برامج التمكيين مشرو  –سالمة الغذاء  – سيجما  6 -برنامج الوقاية الشاملة -الصيانة الشاملة  –

 إدارة العقود فيدك  – يالتخطيط االستراتيج –سالسل االمداد   –والتهيئة للمصانع  

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
 بروكتر اند جامبل –اإلدارة الهندسية  –برنامج العمل املتكامل  2001-2002

 صافوال لألغذية –مدير مشاريع   2002-2003

 صافوال لألغذية  –مدير الصحة والسالمة  2003-2004

 صافوال لألغذية  –األبحاث وتطوير املنتجات  –مدير مجموعة  2004-2006

 صافوال لألغذیة -الصفیح ، املواد البالستیكیة(  التعبئة،. مجموعة املصانع )مصنع مساعد.مدیر عام  2006-2008

 ة یلألغذ صافوال - والخدمات ةیالھندس االدارة  - ذيیتنف ریمد 2008-2011

 )مشروع مشترك بین صافوال واملراعي وشركات عاملیة( - شركة الصناعات الغذائیة العاملیة  -مدیر تنفیذي أول   2011-2013

 ةیلالغذ صافوال مجموعة - عیاملشار  و ةیالھندس االدارة  -  أول  ذيیتنف ریمد 2013-2016

 الجامعة الوطنية بأيرلندا  -محاضر ومشرف أبحاث املاجستیر  2018-2019

 UBT – الھندسة ةیبكل مساعد وأستاذ -و ريادة االعمال  االقتصادي التطوير قسم العلمي ومدبر البحث عمادة لیوك حتى االن -2019

او أي شركة أخرى أياً ( مدرجة أو غير مدرجة  )  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى . 4

 : كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها  

 اسم الشركة  م
النشاط  

 الرئيس 
تنفيذي، غير  )صفة العضوية 

 ( تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته  )

الشخصية، ممثل  

عن شخصية 

 ( اعتبارية

عضوية 

 اللجان 

الشكل 

القانوني  

 للشركة 



 

 

 

      اليوجد   1

2       

3       

4       

5       
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