
 

 

( السيرة الذاتية1نموذج  رقم )  

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 االسم الرباعي نمر ناصر عبدالكريم الحربي

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد هـ21/08/1400

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 م المؤهل التخصص على المؤهلتاريخ الحصول  اسم الجهة المانحة
معهد العاصمة الثانوي 

 1 دبلوم أعمال مكتبية هـ1420 التجاري األهلي

 ج ( الخبرات العملية للعضو المرشح

 الفترة مجاالت الخبرة
 مدير عام شركة نفع العالمية

 2012حتى عام  2007منذ عام  

 حتى اآلن 2012منذ  مدير عام شركة التقنية العكسية للتجارة

مناخ األعمال مؤسسةمدير عام   حتى اآلن 2016نذ م 

عضو مجلس اإلدارة بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو( ورئيس 
 لجنة الترشيحات والمكافآت

اآلنحتى  1920 ذ ينايرمن  

ياً كان أد ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو اي شركة اخرى 
 : شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

الشكل 
القانوني 
 للشركة

 اللجان عضوية

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية ، ممثل 
عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 
 )تنفيذي، غير

 تنفيذي،  مستقل(
 م اسم الشركة النشاط الرئيس

شركة 
 مساهمة عامة 

لجنة الترشيخات 
 المواد األساسية مستقل بصفته الشخصية والمكافآت

شركة تصنيع مواد 
 التعبئة والتغليف

 (فيبكو)
1 
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 
 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
1     
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  
اثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان
الشكل 
القانوني 
 للشركة

1       
       
       
       

احمد عبداللطیف احمد البراك

25/3/1980سعودي

جامعة الملك فھد للبترول والمعادن5/2/2003ھندسة النظمبكالوریوس 

رئیس مجلس إدارة شركة تصنیع مواد التعبئة  والتغلیف فیبكو(شركة مساھمة عامة)منذ ینایر 2019 حتى األن

رئیس مجلس إدارة شركة أیس كریم دانة (شركة محدودة)منذ ینایر2016 حتى األن

المدیر العام لشركة بناء للخدمات الھندسیة منذ ینایر 2019 حتى األن

منذ ینایر 2016 إلي دیسمبر 2018

منذ مایو 2007 إلي ینایر 2009

العضو المنتدب لشركة تصنیع مواد التعبئة والتغلیف فیبكو (شركة مساھمة عامة)

مدیر العملیات لشركة  بناء للخرسانة الجاھزة

 شركة تصنیع مواد التعبئة  والتغلیف 
فیبكو(شركة مساھمة عامة)

شركة مساھمة عامةبصفتھ الشخصیةغیر تنفیذيالمواد األساسیة اللجنة التنفیذیة
ت لجنة الترشیحات والمكافئا

لجنة الحوكمة 

 



 

 

( السيرة الذاتية1نموذج  رقم )  

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 االسم الرباعي فيصل محمد هالل الحربي

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد م1983أكتوبر  26

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 1 بكالوريوس تسويق هـ1434//23/07 زعبد العزيجامعة الملك 

عمالأإدارة  هـ21/05/1438 دار العلومجامعة  اجستيرم   2 

 ج ( الخبرات العملية للعضو المرشح

 الفترة مجاالت الخبرة

( فيبكو) بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف دبالمنت والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب  حتى اآلن 2019من يناير  

 حتى اآلن 2017منذ مارس  للصناعة فبك بشركة المديرين مجلس رئيس

السعودية فايا شركة عام مدير اآلن/ حتى 2008من    

للتجارة العالمية سافانا شركة عام مدير اآلن/ حتى 2008من    

( وفيبك) بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف رئيس اللجنة التنفيذيةو اإلدارة مجلس رئيس   2018 حتى ديسمبر 2016ن يناير م 

ياً كان أد ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو اي شركة اخرى 
 : شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

الشكل 
القانوني 
 للشركة

 اللجان عضوية

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية ، ممثل 
عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي،  مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

شركة 
 المواد األساسية تنفيذي بصفته الشخصية للجنة التنفيذيةا مساهمة عامة 

شركة تصنيع مواد 
 التعبئة والتغليف

 (فيبكو)
1 



 
 
 

 
 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح. 1
  االسم الرباعي

  تاريخ الميالد  الجنسية
 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 الجهة المانحةاسم  تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
1     
2     

3     

4     

5     

     

 . الخبرات العملية للعضو المرشح3
 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  

  

  

  

  

  
 . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ) مدرجة أو غير مدرجة (4
صفة  النشاط الرئيس اسم الشركة م

العضوية)تنفيذي، 
 غير تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

الشكل القانوني  عضوية اللجان
 للشركة

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

سعودي

تنفيذي

تسويق
25/05/1438

كاتب صحفي متعاون في املجال اإلقتصادي في صحيفة الشرق االوسط وصحيفة شمس

مساهمة عامة

جامعة امللك عبالعزيز

رئيس لجنة الحوكمة

إدارة أعمال

٢٠٠٩-٢٠١٥
عضو مجلس االدارة ومدير إدارة املخاطر ورئيس لجنة الحوكمة في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو )

عبداهلل محمد هالل الحربي

يناير٢٠١٦ - حتى االن

٢٠٠٩-٢٠١٢

فيبكو

13/09/1990

23/07/1434

محلل أعمال في شركة نفع لإلستثمار

املواد االساسية

ماجستير

بصفته الشخصية

جامعة دار العلوم
بكالوريوس



 
 

 
 الذاتية السيرة (1) رقم نموذج

 
 المرشح للعضو الشخصية البيانات 1.

 الرباعي االسم هذال بن سفر بن عبدهللا العتيبي 

 الجنسية سعودي الميالد تاريخ 1/7/1401

 المرشح للعضو العلمية المؤهالت 2.

 م المؤهل التخصص المؤهل على الحصول تاريخ المانحة الجهة اسم

فهد للبترول والمعادن جامعة الملك  1 بكالوريوس الهندسة الكهربائية 01/2008 

 2 ماجستير إدارة نظم اإلتصاالت 12/2016 جامعة نورث ايسترن

 3 ماجستير إدارة األعمال التنفيذي 05/2021 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 المرشح للعضو العملية الخبرات 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

شركة سوفركم –األقليمي في المملكة العربية السعودية المدير   
 حتى تاريخه –م 05/2021

 مدير فرع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية
 م 5/2021 –م 1/2018

في هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتأخصائي تنظيمات   
 م 1/2018 –م 8/2017

وتقنية المعلوماتمهندس اتصاالت في هيئة االتصاالت   
 م 8/2017 –م 3/2009

 مهندس حقول نفط في شركة شلمبرجير
 م 1/2009 –م  6/2008

 ) مدرجة مدرجة أو غير ( شركات مساهمة أخرى إدارات مجال في الحالية العضوية 4.

 
 للشركة الشكل القانوني

 
 اللجان عضوية

 العضوية طبيعة
 ،بصفتة الشخصية(

 ممثل عن شخصية
 )اعتبارية

 صفة
 ،تنفيذي(العضوية

 )مستقل ،تنفيذي غير

 
 الرئيس النشاط

 
 الشركة اسم

 م

      1 

      2 

      3 

       

 





 

 بن ابوبكر باعبادسالم بن بوبكر ا

 ھـ١/١٢/١٣٨٧ سعودي

 بكالوریوس

 عضو زمالة

 شریعة

 مدیر مالي للشركات

 ھـ١٤١٣

 م ٢٠١٨

 جامعة اإلمام محمد بن سعود

 األكادیمیة العربیة البریطانیة

 وديتحلیل و دراسة وتقییم الشركات المساھمة المدرجة في سوق المال السع سنوات ١٠

 م.م.ذ بصفتي الشخصیة غیر تنفیذي شركة الكھرباءلمقاوالت  شركة وسام االتحاد للمقاوالت



 

  

  السيرة الذاتية  ( 1) نموذج رقم 

 . البيانات الشخصية للعضو المرشح  1 

 االسم الرباعي    سلطان محمد عبدالقادر قرامش  

الموافق  هجري  1408/ 07/ 30 
    ميالدي1988/ 03/ 18

لعربية السعوديةالمملكة ا تاريخ الميالد    الجنسية   

 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح  2 

 م  المؤهل   التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل   ا سم الجهة المانحة  

زيملك عبدالعزجامعة ال اسبةالمح 2015   برسالة في المحاسبة مي ماجستير اكادي    1 

س بكلوريو المحاسبة 2010  جامعة الملك عبدالعزز   2 

الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونين

SOCPA 

نية المحاسبة القانو 2015   

اسبين القانونين لمحازمالة هيئة  SOCPA 

 3 

المراجعين الدولي معهد ال

الداخلين كاليفورنيا  

 الواليات المتحدة

المراجعة التدقيق الداخلي الرقابة و   2015 

 الحوكمة و إدارة المخاطر

 CIA  4زمالة المراجعين الداخلين

الحكومية  مورجانجامعة 

في والية ميرالند 

دة  الواليات المتح

 االمريكية

 
 إدارة االعمال 2020

 5  باحث مرشح دكتوراه 

جامعة والية واشنطن  

سياتل الواليات المتحدة  

 االمريكية

 9201  

ديمية االكا ةاإلنجليزية  برنامج اللغ اللغة االكاديمية  

  

 . الخبرات العملية للعضو المرشح  3 

 الفترة  مجاالت الخبرة   

 
شركة مساهمة سعودية  (مدير حسابات الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت االن الى 2020   

 
مكاتب محاسبة في العام  5  أكبر  أحدومستشارون  نمحاسبون قانونيو BDO شركة راجعة في مساعد مدير م 2017الى  2015   

 
فولو و شركة باتشي   معدات  لكة الفطيم و كيرشركات سعودية في مجالت مختلفة منها ش  ومحاسبية فيوظائف مالية  1520الى  2011   

     

     

     

     

     

 مدرجة أو غير مدرجة   . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى 4 

 طبيعة العضوية   عضوية اللجان   الشكل القانوني للشركة  
(بصفتة الشخصية ،ممثل عن  
 شخصية اعتبارية)  

 صفة 
العضوية(تنفيذي ،غير تنفيذي،  
 مستقل)  

 م  اسم الشركة   النشاط الرئيس 

 1   ال يوجد          

             2 

  

  
  
  



 

 

( السيرة الذاتية1نموذج  رقم )  

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 االسم الرباعي 

 الجنسية  تاريخ الميالد 

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

     

     

     

     

 ج ( الخبرات العملية للعضو المرشح

 الفترة مجاالت الخبرة

  

  

  

  

ياً كان أد ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو اي شركة اخرى 
 : شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

الشكل 
القانوني 
 للشركة

 اللجان عضوية

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية ، ممثل 
عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي،  مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

       

       

       

ماسبلا هللادبع قراط زيزعلادبع

1986/11/19يدوعس

1

2

3

سویرولاكب

مولبد

ریتسجام

داصتقإلا - بادآلا

عیراشملا ةرادإ

لامعألا ةرادإ

2013

2009

2017

توریب يف ةیكریمألا ةعماجلا

لوبرفل ةعماج
University of Liverpool

لوكس سنزب ندنل ةعماج
London Business School

 ةیدوعسلا ةكرشلا
 - ةمھاسمةعجارملا ةنجلةیصخش ةفصبلقتسمنیدعتلاةیریجلا تاعانصلل

ةجردم ریغ 1

2017 - 2010

2019 - 2012

2021 - 2012

2021 - 2012

ةدودحملا ةیمنتلل عطسن ةكرش - ماعلا ریدملا

ةیلودلا ماسبلا ةكرش - ماعلا ریدملا بئات

ةیملاعلا ماسبلا ةكرش - ماعلا ریدملا

ةراجتلاو تادعملل ةماعلا ةكرشلا - يذیفنتلا سیئرلا





رة الذاتية1نموذج رقم (   ) الس

 البيانات الشخصية للعضو املرشح  )أ 

ي االسم   الربا

 الجنسية  امليالد تاريخ 

 املرشح للعضو العلمية املؤهالت  )ب

ى املؤهل اسم الجهة املناحة  م املؤهل التخصص تاريخ الحصول ع
    1 
    2 
    3 
    4  
    5  

رات  )ج  املرشح للعضو العملية الخ

رةمجاالت  رة  الخ  الف
    
    
    
    
    

ر أو مدرجة( أخرى  مساهمة شركات إدارات مجالس ي الحالية العضوية  )د ا املنبثقة اللجان أو القانوني شكلها كان أياً  أخرى  شركة أي أو  )مدرجة غ  م

 الشكل 
 للشركة القانوني

 عضوية
 اللجان

 العضوية طبيعة
 بصفته(

 عن ممثل الشخصية،
 )اعتبارية شخصية

 العضوية صفة
ر تنفيذي،(  غ

 )مستقل تنفيذي،
  م الشركة اسم الرئيس  النشاط

       1 
       2 
      3 
       4 

  

م 1964/11/05

1984
1992

2007

2019  
2021 - 2015
2008 - 2006
1996 - 1994

     

-

2021









 

 
 

 

ة ( السيرة الذاتي 1نموذج رقم )   
 
 
 
 

البيانات الشخصية للعضو المرشح   .1 

ممدوح ناصر سريع السريع        االسم الرباعي  

 الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  23-11-1988

للعضو المرشحالمؤهالت العلمية  .2 

 م المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

 1 بكالوريوس  تسويق  2016 جامعة الملك عبدالعزيز 

ار الحكمةجامعة د  2 ماجستير  إدارة أعمال 2021 

    3 

    4 

    5 

     

للمرشح للعضو الخبرات العملية  .3 

 الفترة  مجاالت الخبرة

1620-2006 مبيعات  

 مدير عام 

 

ى اآلن حت  -2014  

  

  

  

  

) مدرجة أو غير مدرجة ( همة أخرى ات مساشركفي مجال إدارة  الحالي ةالعضوي .4 

 
القانوني  الشكل   

 للشركة 

 

 

اللجان  عضوية   

العضوية  طبيعة  
( الشخصية،  بصفتة   

شخصية  عن   ممثل  
 (اعتبارية

 صفة 
تنفيذي، )العضوية  

مستقل تنفيذي، غير ) 

 
الرئيس  النشاط  

 

 

 

الشركة  اسم  

 م

 1 شركة عوازل المتحدة  صناعي  تنفيذي  بصفته الشخصية  مجلس إدارة ذات مسؤولية محدودة

      2 

      3 

       

 

 



 

التميم   نارص بن عبدهللا نارص   

م20/06/1984        ـه  21/09/1404 سعودي  

موت  2013 نظم معلومات ماجستي   امريكا -جامعة كلي   

غجامعة  2011 إدارة التقنية بكالوريس امريكا - بيستبي   

االن - 2019ابريل  كة  – المؤسس   األداءإدارة  –مدير عام     علمشر

2018 نوفمي   اتيج   م  اتيجية التخطيطإدارة  –ستشار اسير كة  –و االسير   علمشر

2018 يناير  كة  –مساعد الرئيس التنفيذي  دلتباشر  

  دل
2013 ديسمي   اتيج     كة  – المؤسس   األداءإدارة  –محلل اسير   علمشر

2005 اغسطس كة  –قطاع تقنية المعلومات – رئيس فريق    االتصاالت السعوديةشر



 

 
 

 نات الشخصیة للعضو المرشحاالبی .ا

ي  االسم الرباعي
 رعد نا� سعد القحطاين

 الجنسیة
 م 1977/  07/  14  تاریخ المیالد سعودي

 المؤھالت العلمیة للعضو المرشح.2

تاریخ الحصول على  التخصص المؤھل م
 اسم الجھة المانحة المؤھل

 الملك سعودجامعة  م 2000 هندسة كه��ائ�ة بكالور�وس 1

2     
3     

 الخبرات العملیة للعضو المرشح. 3

 مجاالت الخبرة الفترة
ي  2003ا� عام   2000من عام   ي اتصاالت الحرس الوطين

ي ماركوين
ي يت ي يب كة �ب ي �ش

 مهندس تصم�م شبكات �ن

كة االتصاالت السعود�ة 2006ا� عام   2003من عام   ي �ش
 مهندس �شغ�ل �ن

كة االتصاالت السعود�ة 2007ا� عام   2006من عام   ي �ش
ي تخط�ط شبكات �ن

�ن  كب�ي م�ش
كة االتصاالت السعود�ة 2009ا� عام   2007من عام   ي �ش

ي التخط�ط �ن
 مدير اإلجراءات والتحكم �ن

كة االتصاالت السعود�ة 2010ا� عام   2009من عام   ي �ش
 مدير تخط�ط االعمال والشؤون التنظ�م�ة �ن

كة االتصاالت السعود�ة 2018ا� عام   2010من عام   ي �ش
 مدير تخط�ط االعمال وخب�ي تخط�ط الشبكات �ن

ي  لإلقل�مالجوال  شبكةمدير تخط�ط تنف�ذ  اآلنا� عام   2018من عام  
�ت كة االتصاالت السعود�ة األوسط وال�ش ي �ش

 �ن
او أي شركة أخرى أیاً ) مدرجة أو غیر مدرجة ( العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى .4

 :كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا 

النشاط  اسم الشركة م
 الرئیس

صفة العضویة 
تنفیذي، غیر (

 )تنفیذي، مستقل

طبیعة العضویة 
بصفتھ الشخصیة، (

ممثل عن شخصیة 
 )اعتباریة

 عضویة اللجان
الشكل 

القانوني 
 للشركة

ن وفا  1 ن  للتأمني المكافآت  /االستثمار بصفته الشخص�ة مستقل التأمني
ش�حات  وال�ت

مساهمة 
 مدرجة

2       

3       

4       

5       



 

 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 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

1    

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  

اثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1 

2       

3       

4       

أسماء بنت طالل جمیل حمدان

۱۹۸٥/۰۹/۱٦سعودیة

جامعة األمیر سلطان إدارة أالعمالماجستیر ۲۰۱۱

جامعة الملك سعود ۲۰۰۷إدارة أالعمالبكالوریوس
فن التفاوض برنامج

برنامج

برنامج

التحول الرقمي

التواصل القیادي

۲۰۱۳

۲۰۱۹
 Harvard University

۲۰۲۰
 University of Virginia

INSEAD

طیران ناس: رئیس تنفیذي للخدمات المساندة (إدارة المشاریع، الموارد البشریة، تقنیة المعلومات، إدارة المشتریات)۲۰۱٦ - ۲۰۲۱ 
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 الشخصية للعضو المرشح  البيانات )أ 

 االسم الرباع    Ahmed Sirag Khogeer          خوقي   نعبد الرحم د. أحمد رساج 

 ه ١٣٨٨/ ٨/ ٢٢

November 14, 1968 

تاري    خ 
 لميالد ا

 الجنسية  سعودي

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  ) ب

 اسم الجهة المانحة 
  تاري    خ الحصول

 عىل المؤهل
 م المؤهل لتخصص ا

 جامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University 

 PhD 1 دكتوراه  هندسة كيميائية   2005

 جامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University 

 MBA 2ماجستي  إدارة اعمال   اعمال إدارة  2004

University of Tulsa 1998  ماجستي   هندسة كيميائيةMSC 3 

 BSC 4بكالوريوس  هندسة كيميائية  1989 جامعة الملك عبد العزيز 

 جامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University 

 واالستثمار التمويل 2005
Finance and 
Investment 

  التمويل الدول   متقدمة دبلوماشهادة 
 
 ف

Advanced Certificate in Finance  
5 

 امريكا - حكومة والية تكساس
Texas Board of Professional 

Engineers 

2006-now Chemical 
Engineering 

ف مسجل معتمد  و مجدد   مهندس محير
Licensed Professional Engineer PE 

 

6 

 إدارة المشاري    ع االمريك  معهد 
Project management institute-USA 

2010-now  إدارة المشاري    ع 
Project 

Management 

ف إدارة مشاري    ع معتمد   و مجدد ومسجلمحير
Project Management Professional PMP 

7 

 جامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University 

 المشاري    ع إدارة  2003
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 جامعة والية كولورادو الحكومية
Colorado State University 

 والتصنيعشهادة إدارة العمليات   2003
Process Management Certificate 

9 

 مهندس استشاري معتمد و مسجل هندسة كيميائية  2010 السعودية للمهندسي    الهيئة
Consultant Engineer 

10 

لدول مجلس مركز التحكيم التجاري 
 البحرين  -دار القرار -التعاون الخليج   

هندسة كيميائية و إدارة  ٢٠٢١
مشاري    ع و إدارة اعمال  

- هندس  - تحكيم دول  
 تجاري 

 محكم معتمد 
Certified Arbitrator 

11 

المعهد األمريك  للمهندسي    
 الكيميائيي   

American Institute of 
Chemical Engineers AIChE 

  الهندسة الكيميائية  الهندسة الكيميائية  ٢٠١٧
 
 األول عربيا - درجة الزمالة ف

Degree of : Fellow 
12 

ات ) ج  العملية للعضو المرشح   الخي 

ة ة  مجاالت الخي   الفير

بليون   ٨٠ثول - عضو مؤسس لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست •
مسؤول عن تصميم و انشاء  كل مراكز األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع  و  ريال

 تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة

وع  تطوير قرية   • ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، مسؤوول مشر
 بليون   ١أنظمة حريق و ري و رصف صج  و تحكم 

  للجامعه األول من نوعه بالمملكة  •
وع الحىم األمن   بليون  ١مسؤول مشر

٢٠٢٠/ ١١/ ١- ٢٠٠٩/ ١/ ١ 



  بثول مسؤول  •
وع إسكان الحرس الوطن   بليون   ٢مشر

وع مركز أرامكو امسؤول  •   جامعه لمشر
 
الملك عبد متقدم لألبحاث و التطوير ف

 مليون  ٥٠٠هللا للعلوم و التقنية 

 إدارة التحكم و اغالق المشاري    ع و التحكم البين   و السالمة و المعلومات  •

• Founding member of King Abdullah University of Science and 
Technology KAUST -Thuwal. $ 20 B 

• Responsible for the conceptional design, full design, 
construction and commissioning of all advanced research 

centers 

• Thuwal development projects including 7 schools, 7 mosques, 
roads, STP, utilities, heritage center. 

• KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash 
rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems. 

وع مصفاة يارسف  بليون هيوسير  مع   ٤٠إدارة تطوير االعمال الجديدة: عضو مؤسس مشر
كتي   امريكيتي     رسر

Founding member of YASREF refining complex in Houston, TX with two 
US companies Conoco-Philips and KBR 

٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١ - ٢٠٠٦/ ٧/ ١ 

، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، األبحاث و    
 
مختلف إدارات أرامكو السعودية المصاف

 التطوير، الدراسات العليا، مستشار اإلدارة العليا 
Different Aramco departments including refineries, facilities planning, 
research and development, advisor to vice president 

٢٠٠٦/ ٦/ ٣٠ - ١٩٩٠/ ١٠/ ٢٠ 

ولوب : علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم   بير
Petrolube lubes blending, complinece, perfomance certifications 

١٩٩٠-١٠-٢٠-  ١٩٩٠/ ٥/ ١ 

وكيمياييات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميايي    كأول     رئيس قطاع الوقود و البيير
  تاري    خ المعهد من 

 
 سنة من خارج الواليات المتحدة ١١٠شخص ف

Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from 
outside USA in the history of the institute for more than 110 years 

 االن  - ٢٠٢٠/ ٩/ ١

وكيمياييات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميايي   كأول   عضو مجلس الزمالء البيير
  تاري    خ المعهد من 

 
 سنة من خارج الواليات المتحدة ١١٠شخص ف

Member of the Fellows Council of AIChE. First one from outside USA in 
the historyof the institute for more than 110 years 

 االن  - ٢٠١٨/ ٨/ ١

  منطقة الخليج 
 
 مناصب متعددة بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميايي   ، ممثل المعهد ف

 
 االن  - ٢٠٠٥/ ٧/ ١

   ٢٠١٨/ ٧/ ١ - ٢٠١٦/ ٧/ ١ كود البناء السعودي عضو لجنة تطوير  

 االن  - ٢٠١٨/ ٧/ ١ عضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد العزيز 

 ٢٠١٨/ ٧/ ١ - ٢٠١٦/ ٧/ ١ عضو مجلس قسم  الهندسة الكيميائية  بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغ

كة مساهمة أخرى     يف العضوية الحالية  ) د        )مدرجة أو غي  مدرجة (مجالس إدارة رسر
كة أخرى أي كان  شكلها القانون   أو أي رسر

   أو اللجان المنبثقة منها 

  
 الشكل القانون 

كة   للشر
 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية 

  –)بصفته الشخصية 

ممثل الشخصية 

 اعتبارية( 

 صفة العضوية 

غي    –)تنفيذي 

 تنفيذي 

 مستقل( – 

النشاط 

 الرئيس  
كة  م اسم الشر

      1 

      2 

      3 
 

 اسم المرشح: د احمد رساج عبد الرحمن خوقير                      التوقيع:  
 ١٠١٩٥٧٣٧٠٦هوية رقم: 

اير  ٢١التاري    خ:   ٢٠٢١فير
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