






 
 1نموذج 

 السيرة الذاتية 
 خالد علي عبد المحسن السيف المرشح/ 

 
 المرشحالبيانات الشخصية للعضو  -1

 خالد علي عبد المحسن السيف  اإلسم الرباعي
 هـ1/7/1381 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية 

 المرشح المؤهـالت العلمية للعضو

تاريخ الحصول  التخصص  المؤهل م
 الجهة المانحة   إسم عليه

علم النفس والدراسات   بكالوريوس 1
 جامعة الملك سعود  1404 اإلجتماعية  

     
 المرشح  الخبرات العملية للعضو

 مجاالت الخبرة  إلى  من 
 الدورة األولى  –عضو مجلس منطقة حائل  1418 1414

 الدورة الثانية   –عضو مجلس منطقة حائل  1422 1418

 عضو مجلس إدارة غرفة حائل   1423 1419

 نائب رئيس مجلس الغرف السعودية  1432 1427
 رئيس مجلس إدارة غرفة حائل  1439 1427
 عضو هيئة أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل  1440 1427

أياً  العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى  
 كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: 

النشاط   إسم الشركة م
 الرئيس

صفة العضوية  
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل 

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 إعتبارية( 

عضوية  
 الشكل القانوني للشركة  اللجان

       
       
       

 







 
 1نموذج 

 السيرة الذاتية 
 المرشح/  خالد عبد العزيز األحمد

 
 المرشح البيانات الشخصية للعضو  -1

 م. خالد عبد العزيز أحمد األحمد  اإلسم الرباعي 
 هـ 8/3/1388 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية 

 المرشح  المؤهـالت العلمية للعضو 

تاريخ الحصول   التخصص  المؤهل  م 
 الجهة المانحة  إسم عليه 

جامعة الملك فهد للبترول   1994 هندسة ميكانيكية  بكالوريوس  1
 والمعادن 

     
     

 المرشح  الخبرات العملية للعضو 
 مجاالت الخبرة  إلى من 

 مناصب تنفيذية بشركة سابك عدة تدرج ب 2015 1995

 حائل المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة أسمنت  2018 2015

 الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل  حتى تاريخه  2018

العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً  
 كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: 

النشاط  إسم الشركة م
 الرئيس

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 إعتبارية(

عضوية 
 الشكل القانوني للشركة اللجان

       
       
       
       

 





 1نموذج 

السيرة الذاتية  

المرشح البيانات الشخصية للعضو  -1
اإلسم الرباعي 

تاريخ الميالد الجنسية 

المرشح  المؤهـالت العلمية للعضو 

تاريخ الحصول  التخصص المؤهل م 
إسم الجهة المانحة  عليه 

المرشح  الخبرات العملية للعضو 
مجاالت الخبرة إلىمن 

العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً  
كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: 

النشاط  إسم الشركة  م
الرئيس 

صفة العضوية  
)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  
مستقل 

طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

إعتبارية( 

عضوية  
اللجان 

الشكل القانوني  
للشركة 

عبدالعزیز بن ماجد بن عبدهللا القصبي
/ 11 /1405سعودي 13

بكالوریوس

ماجستیر

۱

۲

 2008 اإلدارة الھندسیة                

2013

بترومین

الشركة السعودیة للصناعات الجیریة

مجموعة عالج 

شركة الطاقة و الحماس للترفیھ

نائب الرئیس

رئیس مجلس

عضو مجلس

مستقل

غیر تنفیذي

غیر تنفیذي

مساھمة مغلقةبصفتھ الشخصیة

مساھمة مغلقة

مساھمة مغلقة

ممثل عن شخصیة اعتباریة

ممثل عن شخصیة اعتباریة

مساھمة مغلقة ، غیر مدرجةغیر تنفیذيرئیس مجلس ممثل عن شخصیة اعتباریة

ادارة األعمال ، مالیة 

جامعة میزوري للعلوم و التكنلوجیا

جامعة دركر لإلدارة

شركة مشیرة السعودیة - المدیر التنفیذي - مالك  ادارة تنفیذیة - استثمار - تحلیل البیانات المالیة -2014

وضع استراتیجیات النمو والتطویر

عضو اللجنة 
التنفیذیة

عضواللجنة 
التنفیذیة

عضو لجنة 
المراجعة

عضو لجنة
المراجعة

مستمر

1985/7/30



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 منصور بن صالح الحمد الخربوش االسم الرباعي
 م 1956/ 02/ 13 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 المناحة إسم الجهة  تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص  المؤهل

 جامعة لويزيانا الحكومية_ أمريكا م 1981مايو  هندسة كهربائية بكلريوس  1
 جامعة لويزيانا الحكومية_ أمريكا م 1982ديسمبر  هندسة كهربائية ماجستير  2

 الخبرات العملية للعضو المرشح
 مجاالت الخبرة  الفترة 

 أنظمة حاسب آلي، تشغيل  وصيانة، مشتريات، إدارة، أنظمة جودة -شركة الجبيل للكيماويات  1983-1998
 تسويق ومبيعات، برامج تحول، خدمات مشتركة، منتجات متخصصة، إدارة -شركة سابك  1998-2010
 مقاوالت، عقارات صناعات تحويلية، صناعة مواد بناء، إدارة تنفيذية،  -الراجحي القابضة  2010-2015
 خدمات مشتركة، إستشارات -برامج تحول -وزارة الخدمة المدنية  2016-2018
 إستشارات، برامج تحول وخدمات مشتركة -شركة المياه الوطنية  2018-2021

  
  

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

 النشاط  اسم الشركة  م
صفة العضوية 
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

عضوية 
 اللجان 

الشكل القانوني  
 للشركة 

 مستقل صناعية  نسيج العالمية 1
 

لجنة  بصفته الشخصية
 المراجعة 

 مساهمة مدرجة 

ذات مسؤولية    بصفته الشخصية مستقل نقل  شركة تطوير للنقل التعليمي 2
 محدودة 

لجنة  بصفته الشخصية مستقل إسمنت  إسمنت حائل 3
 المراجعة 

 مساهمة مدرجة 

تحلية المياه  -خدمات شركة رابغ الثالثة 4
 المالحة

لجنة  بصفته الشخصية مستقل
 المراجعة 

 مساهمة مغلقة 

أنتاج   -خدمات شركة رابغ للكهرباء  5
 الكهرباء 

لجنة  بصفته الشخصية مستقل
 المراجعة 

 مساهمة مغلقة 



 

أنتاج   -خدمات شركة سكاكا للطاقة الشمسية  6
 الكهرباء 

لجنة  بصفته الشخصية مستقل
 المراجعة 

 مساهمة مغلقة 

لجنة  الشخصيةبصفته  مستقل صناعية  شركة صناعات العيسى   7
 المراجعة 

 مساهمة مغلقة 

 



 

 

( 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 -ادبع 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









 
 (    1نموذج ) 

  السيرة الذاتية  السيرة الذاتية  

 ( 1نموذج )  

 
 

  للعضو البيانات الشخصية   ..11

اعواض بن عوض بن عيد العتيبياماالرباعياسالا

 اا1/7/1397اتاريخاامليالدا ودياسعاةاـــــــيـنسـالج

اللعضو املؤهالت العلمية  .2

ااسماالجهةااملانحةااىااملؤهلاتاريخاالحصولاعلاالتخصصااؤهلااملام

االبريطانيةاجامعهاكرانفيلداا2008اهندسةاوادارةااملشاريعاااماجستيرااا1

اجامعةاامللكافهداللبترولاواملعادناا2003اهندسةاكيميائيةاابكالوريوسا2

 2020 شهادةامهنيةااعضوامجلساادارةامعتمدااا3
the GCC Board 

Directors Institute 

ااااا4

ااااا5

االلعضو  الخبرات العملية  ..33

امجالتاالخبرةاالفترةا

اياهاوالبنيةاالتحتيةاستثماراوتشغيلااصولااملوالاهيامتخصصهافياتطويراالرئيساالتنفيذيالشركةامياهنااوااالنا-2018

اديةناالتجاريةالكافةاخدماتااملياهافيااململكةاالعربيةاالسعواالتخصيصاوالشؤوااايةا:ااملياهاالوطنشركةااا–نائباالرئيساالتنفيذياا2017-2018

البتروكيماوياتاااالا:اتطويرامنتجاتامتخصصهافيامجناعاتاالتحويلية/االشركةاالعامليةاللصاشركةاكيماوياتاالداراا-الرئيسا2016-2017

امليةالالستثمار(اوشركاتهااالتابعهااكوااالقابضةا)رؤويةاالعاالابشركةامديراتطويراالعما2011-2016

اةاالسعوديةابصندوقاالتنميةاالصناعيمستشارافنياا2004-2011

  
 كان شكلها القاأو أي شركة أخرى أ أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  ..44

ً
  و اللجان املنبثقة منها: أ نوني يا

      

االنشاطاالرئيساااسماالشركةاام

اصفةاالعضويةا

)تنفيذي،اغيراتنفيذي،اا

امستقل(ا

طبيعةاالعضويةا)بصفتهاا

الشخصية،اممثلاعناشخصيةا

ااعتبارية(ا

اللشركةااالشكلاالقانونياعضويةااللجانا

اذاتامسؤوليةامحدودةااابصفهاشخصيةااتنفيذيااهاخدماتاامليااكةاتطويراوتشغيلااملدناالصناعيةاراشا1

ازيرهشركةابيئةاالجا2
والصيانةا التشغيلا

الصولااملياه
اابصفهاشخصيةااتنفيذيا

اذاتامسؤوليةامحدودةا

اذاتامسؤوليةامحدودةااابصفهاشخصيةااتنفيذيااانتاجامياهااشركةاانتاجامياهاالرياضا3

اذاتامسؤوليةامحدودةااابصفهاشخصيةااتنفيذياغيراامقاولتااتجارةاوااانماءااملستقبلااشركةا4

اذاتامسؤوليةامحدودةااالتنفيذيةاابصفتهاالشخصيةااغيراتنفيذيااخدماتاتوزيعااملياهااالشركاءاالدوليوناللمياهاا5

 





 

ة الذات�ة1نموذج رقم (  ) الس�ي

 المرشح للعضو الب�انات الشخص�ة  .1
ي االسم ال��ا�ي   خالد بن عبد الرحمن ع�ي الخض�ي

 ه 20/09/1406 تار�ــــخ الم�الد سعودي الجنس�ة 

 

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح .2
تار�ــــخ الحصول  التخصص المؤهل 

 ع� المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك عبد الع��ز 2014 إدارة أعمال بكالور�وس

 لألعمال بمدر�د، أسبان�ا IEجامعة  2019 إدارة أعمال ماجست�ي 

ف –دبلوم  �ة  شهادة مح�ت ي ب��طان�ا  2011 موارد ��ش
 CIPDمعهد تط��ر األفراد �ف

ف  �ة SPHRiشهادة مح�ت الجمع�ة األم��ك�ة للموارد  2010 موارد ��ش
�ة   SHRMالب�ش

ات�ج�ات شهادة  ف معتمد (اس�ت مح�ت
( ي ات��ب ات�ج�ة  بطاقات التوازن اإلس�ت كة بالديوم لالستشارات  2018 اإلس�ت ي �ش  ، ديب

�ة التنف�ذي المتقدم  ات�ج�ات الموارد  برنامج الموارد الب�ش اس�ت
�ة والق�ادات جامعة متشغن روس لإلعمال، متشغن  2018 الب�ش

 الوال�ات المتحدة

 

ات العمل�ة  .3  للعضو المرشحالخ�ب
ة ة الف�ت  مجاالت الخ�ب

ي للتخص�صلل نائب الرئ�س التنف�ذي حىت االن 2019 كة، المركز الوطىف  خدمات المش�ت

كة الوطن�ة لإلسكان 2019 2017 �ة، ال�ش  مدير عام الموارد الب�ش

 مستشار رئ�س مجلس اإلدارة مجموعة فول�س واجن 2018 2017

�ة، مجموعة فول�س واجنمدير عام الخدمات  2017 2015  المساندة، الموارد الب�ش

، مجموعة الف�صل�ة  2015 2011 �ة والتط��ر التنظ��ي  مدير إدارة الموارد الب�ش

�ات، الخدمات اإلدار�ة، تقن�ة المعلومات،  2011 2004 �ة، المش�ت ات إدارة متنوعة بالموارد الب�ش خ�ب
 المال�ة

 

 



 

 

ي مجالس إدارات .4
ي  العض��ة الحال�ة �ض

 كان شكلها القانوىض
�
كة أخرى أ�ا كات مساهمة أخرى (مدرجة او غ�ي مدرجة) او أي �ش �ش

 أو اللجان المنبثقة منها: 
كة صفة العض��ة  النشاط الرئ�س اسم ال�ش

(تنف�ذي، غ�ي 
 تنف�ذي، مستقل)

طب�عة العض��ة 
(بصفته 

الشخص�ة، ممثل 
عن شخص�ة 

 اعتبار�ة 

ي  عض��ة اللجان
 الشكل القانوىض

كة تحالف األفق خدمات االعمال  �ش
 وحاضنة أعمال

�ك ذات مسؤول�ة  ال ينطبق شخص�ة  غ�ي تنف�ذي/�ش
(غ�ي  محدودة
 مدرجة)

كة نخبة الخليج   �ش
االستشارات اإلدار�ة 

�ة  والموارد الب�ش

�ك  ذات مسؤول�ة  ال ينطبق شخص�ة  غ�ي تنف�ذي/�ش
(غ�ي  محدودة
 مدرجة)

كة جلوب م�د السعود�ة  ف  �ش إدارة وثائق التأمني
ي   الطىب

لجنة ئ�س ر  شخص�ة  مستقل
ش�حات  ال�ت
(من  والمكافئات

 خارج المجلس

ذات مسؤول�ة 
(غ�ي  محدودة
 مدرجة)

كة إتحاد عذ�ب  �ش
 لإلتصاالت 

 خدمات اإلتصاالت 

 شخص�ة مستقل

مجلس عضو 
لجنة إدارة ورئ�س 
ش�حات  ال�ت
 والمكافئات 

 مساهمة عامة

�ة  كة مهارة للموارد الب�ش  �ش

الخدمات التجار�ة 
 والمهن�ة 

 شخص�ة مستقل 

مجلس عضو 
لجنة إدارة ورئ�س 
ش�حات  ال�ت
 والمكافئات

 مساهمة عامة

 







 
 1نموذج 

 السيرة الذاتية 
 المرشح البيانات الشخصية للعضو  -1

 عبدالعزيز حبيب فاضل الشمري  اإلسم الرباعي 
 م  1979أغسطس  8 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية 

 المرشح  المؤهـالت العلمية للعضو 

تاريخ الحصول   التخصص  المؤهل  م 
 إسم الجهة المانحة  عليه 

 جامعة حائل  2017ديسمبر   12 جودة هندسة وإدارة  ماجستير  1
 جامعة الملك عبدالعزيز  2003يونيو   29 هندسة صناعية  بكالوريوس  2

 المرشح  الخبرات العملية للعضو 
 مجاالت الخبرة  إلى من 

 إدارة التخطيط وإدارة التسويق  – شركة سابك  2010 2004

 إدارة التخطيط االستراتيجي   – شركة معادن  2012 2010

 إدارة التميز المؤسسي   – شركة اسمنت حائل  2020 2012

 اعمال تجارية حره   حتى االن  2020
- - - 
- - - 

العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً  
 المنبثقة منها: كان شكلها القانوني أو اللجان 

النشاط   إسم الشركة  م
 الرئيس

صفة العضوية  
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل 

طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 إعتبارية(
الشكل القانوني   عضوية اللجان 

 للشركة 

 - - - - - ال يوجد  -
 - - - - - ال يوجد  -
 



 
 1نموذج 

 السيرة الذاتية  
 

 المرشح البيانات الشخصية للعضو  -1
  اإلسم الرباعي 

  تاريخ الميالد   الجنسية 
 المرشح  المؤهـالت العلمية للعضو 

تاريخ الحصول   التخصص  المؤهل  م 
 إسم الجهة المانحة  عليه 

     
     
     

 المرشح  الخبرات العملية للعضو 
 مجاالت الخبرة  إلى من 

   
   
   

العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً  
 كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: 

النشاط   إسم الشركة  م
 الرئيس 

صفة العضوية  
)تنفيذي، غير  

تنفيذي،  
 مستقل 

طبيعة العضوية  
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 إعتبارية( 

عضوية  
 اللجان 

الشكل القانوني  
 للشركة 

       
       
       
       
       

 

نامثع ميكحلادبع رهاط دمحم
١٣٧٤-٦-٥يدوعس

نداع'او لورتبلل دهف كل'ا ةعماج١٩٧٧ةيئايميك ةسدنهسويرولاكب

١٩٩٩ - ١٩٩٥

ةيبرعلا تنمسأ ةكرش | ةكرشلل يذيفنتلا سيئرلا مث ةينفلا نوؤشلل ماعلا ريد&ا بئان

١٩٩٥ - ١٩٩٢

٢٠٠٩ - ١٩٩٩
 بئانو )نيدعتلاو لورتبلا عاطق - ةيدوعسلا ند3 نب ةعومجم( ةيذيفنتلا ةنجللا وضع

ةكرتشJا تاكرشلا دحE سيئرلا
ةيدوعسلا وكمارأ ةكرش مث كرامس ةكرش | لورتبلل ضايرلا ةافصم ريدم

 نم اهريغو
 يف تاربخلا
 ريركت ت1اجم
 ةعانصو طفنلا

 تنمس;ا
 ت1واق?او

١



الذاتیةالسیرة)1(رقمنموذج

المرشحللعضوالشخصیةالبیانات.1
فھد بن یوسف بن عبدهللا الراجحياالسم الرباعي
28/10/1416تاریخ المیالدسعوديالجنسیة

المرشحللعضوالعلمیةالمؤھالت.2
اسم الجھة المانحةتاریخ الحصول على المؤھلالتخصصالمؤھلم
جامعة الیمامةإدارة الجودةبكالوریوس1
2015IE-2014إدارة أعمالدبلوم2 UNIVERSITY
2014LEYSIN-2013دبلوم امریكيثانویة عامة3 AMERICAN SCHOOL

المرشحللعضوالعملیةالخبرات.3
مجاالت الخبرةالفترة

2018 – للھیدرولیكالراجحيشركةعاممدیرتاریخھحتى
2019 – المعدنیةللصناعاتكولشركةعاممدیرتاریخھحتى
2020 – اللوجستیةوالخدماتللنقلالراجحيشركةعاممدیرتاریخھحتى

للھیدرولیكالراجحيشركةفيالمشتریاتإدارةمسؤول2018 - 2015
للحجالخیریةالراجحيحملةفيمجموعةمشرف2012-2017

)مدرجةغیرأومدرجة(أخرىمساھمةشركاتإداراتمجالفيالحالیةالعضویة.4
صفة العضویةالنشاط الرئیساسم الشركةم

(تنفیذي، غیر
تنفیذي، مستقل)

طبیعة العضویة
(بصفتة الشخصیة،
ممثل عن شخصیة

اعتباریة)

الشكل القانونيعضویة اللجان
للشركة

فردیةمؤسسةالشخصیةبصفتھتنفیذيومقاوالتصناعةالراجحيیوسفمؤسسة1

2

3

4

5
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 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

 عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك  االسم الرباعي

 1978- 12- 25 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية
 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

تاريخ الحصول   التخصص  المؤهل م
 اسم الجهة المانحة على المؤهل 

 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  

النشاط   اسم الشركة  م
 الرئيس 

تنفيذي، غير  )صفة العضوية 
 ( تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 
بصفته  )

الشخصية، ممثل  
عن شخصية 

 ( اعتبارية

عضوية 
 اللجان 

الشكل 
القانوني  
 للشركة 
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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 
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