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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
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      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       

 یاسر بن سلیمان صالح العقیل

1987-04-04سعودي

 ماجستیر

 نظم معلومات إداریة

2016
جامعة والیة بوي األمریكیھ  ماجستیر

 إدارة مشاریع
2016

جامعة جورج واشنطن األمریكیة

جامعة حائل2011نظم المعلومات اإلداریة بكالوریوس 

شركة أراسكو- إدارة التخطیط  2011-2012 

 شركة تلدین للحلول البالستیكیة ) ا  لتصنیع الوطنیة(إدارة التخطیط والمشاریع 2017-2019
شركة الطائرات المروحیة- - إدارة تطویر األعمال االن -2019

معھد إدارة المشاریع2020إدارة مشاریعمحترف معتمد



 

 الذاتيةالسيرة ( 1)نموذج رقم 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 رباعي االسم خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد هـ  15/10/1395

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 أسم الجهة المانحة
تاريخ 
الحصو
ل على 
 المؤهل

 م المؤهل التخصص

 1 ماجستير األعمال إدارة 2009 استراليا نيوكاسل، جامعة

 2 ماجستير التطبيقي التمويل 2010 استراليا نيوكاسل، جامعة

 3 عالي دبلوم الدولية التجارة 2010 استراليا نيوكاسل، جامعة

 4 بكالوريوس أنظمة قانون 1999 جامعة الملك سعود / السعودية

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

 2016-2002 االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسةااللتزام  و المراجعة  

 الي االن  2011 االمريكية  جمعية المراجعين الداخليين  يةعضو 

 الي االن – 2016 الداخلية  لمراجعةخبرات متنوعة با 

 الي االن  - 2017 في عدة شركات  المراجعة  انلج في خبرات 

 الي االن  - SOCPA 2018 القانونيين   للمحاسبين السعودية الهيئة في  المراجعة معايير لجنة  يةعضو 

  

  

شكلها القانوني أو  ة( أو أي شركة أخرى أياً كان العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرج4.

 : منهااللجان المنبثقة 

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 ضوية اللجانع

 طبيعة العضوية

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتباريه(

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 ، مستقل(يتنفيذ

النشاط 

 الرئيس

 
أسم 

 الشركة

 
 م

 مستقل بصفته الشخصية المراجعة معايير لجنة حكومية
المحاسبة و 

 المراجعة

 للمحاسبين السعودية الهيئة

 SOCPA القانونيين  

 

1 

 2 الخليجية العامة للتأمين الشركة التامين  مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة  مساهمه مدرجة

 مساهمه مدرجة
 اإلدارة سعضو مجل

 3 شركة الجبس االهلية  المواد االساسية مستقل بصفته الشخصية  تعضو لجنة الترشيحات والمكافئا

 تقنية المعلومات مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة  مساهمه مدرجة
 ألنظمةبحر العرب  شركة

 المعلومات

4 

 



 
 
 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 
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 البيانات الشخصية للعضو المرشح  (أ
 

ج باسم عدنان جالل أبوالفر  
 

االسم  
 الرباعي 

 
هـ   1393/  6/   2  

تاريخ  
 الميالد 

 
 الجنسية      سعودي       

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح   (ب 
 م  المؤهل   التخصص   تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

م  1995 جامعة الملك عبدالعزيز   1   ريسبكالو محاسبة   
 ج( الخبرات العملية للعضو المرشح

 الفترة  مجاالت الخبرة  
)قطاع المال واألعمال(  )بافكو( / المؤسس والمدير التنفيذي / مكتب باسم أبوالفرج لالستشارات المالية لتاريخه  – 2017   

البنك الوطني الكويتي / )قطاع مصرفية الشركات(مساعد المدير العام /   2016 –  2017  
  2016  – 2014 مدير إقليمي المنطقة الغربية / بنك اإلنماء / إدارة التسويق والمبيعات / )قطاع مصرفية الشركات(

  2014  – 2011 مساعد المدير العام / بنك الجزيرة / )قطاع مخاطر االئتمان( 
البنك السعودي البريطاني / )قطاع مصرفية الشركات(قائد فريق /   2008 –  2011  

2008 - 1997 قائد فريق / بنك الجزيرة / )قطاع مصرفية الشركات(   
1997 - 1995 مستشار مبيعات / شركة شريك العقارية / مجموعة دله البركة / )قطاع تطوير العقار(  

 

الشكل 
القانوني  
 للشركة

 
عضوية  

 اللجان 

 طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

صفة العضوية  
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل( 

 
 الرئيسي النشاط 

 
 اسم الشركة

 
 م 

       1 
      2 
      3 
      4 

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