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 جماالت اخلربة الفرتة
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عبدالرحمن بن عایض ناصر الدھاسي

سعودي

 ماجستیر
عمارة

2020

جامعة الملك عبدالعزیز  بكالوریوس 

تصمیم عمراني
2009

جامعة الملك سعود

2013 - 2018
شركة البحر االحمر لإلستشارات الھندسیة 2012 - 2013

2009 - 2011

 اللجنة الفنیة لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي والعناصر المرتبطھ بھا

الشركة الوطنیة لإلسكان 2018 - االن

1986-06-19

مكتب النقطة االولى لإلستشارات الھندسیة2012 - 2011
اللجنة الفنیة لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بھ
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 . الخبرات العملية للعضو المرشح3
 مجاالت الخبرة الفترة
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محمد الحربي
محمد بن نواف بن محمد الحربي �

محمد الحربي
سعودي�

محمد الحربي
1998/10/19

محمد الحربي
إدارة (مالية)�

محمد الحربي
بكالوريوس�

محمد الحربي
إداراة (محاسبة)

محمد الحربي
2020/06/13

محمد الحربي
2020/06/13

محمد الحربي
جامعة ولاية كاليفورنيا في سان برناردينو

محمد الحربي
جامعة ولاية كاليفورنيا في سان برناردينو

محمد الحربي
مؤهل�

محمد الحربي
CME-1

محمد الحربي
2021/01/24

محمد الحربي
الأكاديمية المالية�

محمد الحربي
2021 - حتى الآن

محمد الحربي
الإستشارات المالية - الشركة الأولى للصناعات البلاستيكية�

محمد الحربي
ماجستير

محمد الحربي
مالية و محاسبة

محمد الحربي
2022/02/20

محمد الحربي
كلية إدارة الأعمال IE

محمد الحربي
بكالوريوس

محمد الحربي
مدير تنفيذي - شركة ترف للإستثمار

محمد الحربي
2021 - حتى الآن

محمد الحربي
وقف النواف

محمد الحربي
إستثماري

محمد الحربي
تنفيذي

محمد الحربي
بصفتة الشخصية

محمد الحربي
عضو لجنة الإستثمار

محمد الحربي
وقف

محمد الحربي
بصفتة الشخصية

محمد الحربي
وقف

محمد الحربي
وقف الحاجة

محمد الحربي
تنفيذي

محمد الحربي
عضو لجنة الإستثمار

محمد الحربي
إستثماري

محمد الحربي
2021 - حتى الآن

محمد الحربي
شريك ومؤسس - شركة اوشن العربية التجارية
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