أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة (مدة  4سنوات)
التسلسل

االسم
صاحب السمو األمير سعود بن خالد
بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود

2

صاحبة السمو األميرة مضاوي بنت
محمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل
سعود

1

التأهيل العلمي
حاصل على:

الخبرة العملية

خبرة في مجال التمويل واالستثمارواألدوات المالية في عدد من الشركات
 درجة البكالوريوس في االقتصادمن جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات المالية بنيويورك.
نائب رئيس مجلس اإلدارة شركةالمتحدة األمريكية.
الموارد القابضة ومجموعات المشاريع
ماجستير إدارة أعمال (نقد) منبالشركة.
جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات
عضو مجلس إدارة شركة االتصاالتالمتحدة األمريكية.
المتكاملة.
ماجستير في الشؤون الدوليةوالتمويل الدولي من جامعة كولومبيا -رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية
الخيرية لمرض ألزهايمر.
بالواليات المتحدة األمريكية.
عضو مؤسس بالجمعية السعوديةالخيرية لمرض ألزهايمر.
خبرة في مجال التخطيط والتطويرحاصله على:
والتنمية في البرامج الخيرية والموارد
درجة البكالوريوس في اآلدابالمالية وعقد التحالفات مع الشراكات
"تخصص خدمة اجتماعية" من
االستراتيجية ومجاالت تفعيلها وتمكينها
جامعة الملك سعود.
محليا ً ودوليا ً مع المسؤولين وصناع
القرار.
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعيةالسعودية الخيرية لمرض ألزهايمر
ورئيسة اللجنة التنفيذية.
رئيس مجلس إدارة شركة لوذانالتجارية.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريانةنجد للتجارة المحدودة.
عضو مجلس إدارة شركة نيارةالمحدودة.
عضو مجلس إدارة شركة أوبال
العقارية المحدودة.
لديها عضويات في عدد من الجمعياتالخيرية ومؤسسات القطاع الغير
ربحي.
عضو مؤسس في مجلس إدارةالجمعية السعودية الخيرية لمرض
ألزهايمر.

جهة العمل
شركة الموارد القابضةومجموعات المشاريع بشركة
الموارد القابضة

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعيةالسعودية الخيرية لمرض ألزهايمر
ورئيسة اللجنة التنفيذية.
شركة لوذان التجارية.شركة ريانة نجد.شركة نيارة المحدودة.-شركة أوبال العقارية المحدودة.
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الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن
الشامخ
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المهندس علي بن عثمان الزيد

حاصل على:
درجة البكالوريوس في العلوماإلدارية من جامعة الملك سعود.
درجة الماجستير والدكتوراه فيإدارة الخدمات الصحية من جامعة
بيتسبرج بالواليات المتحدة األمريكية.

حاصل على:
درجة البكالوريوس في الهندسةالمدنية من جامعة الملك فهد للبترول.

مستشار معالي وزير العمل والتنميةاالجتماعية.
عضو مجلس الشورى.مستشار سمو أمين عام مؤسسةسلطان بن عبدالعزيز آل سعود
الخيرية.
رئيس تنفيذي لمؤسسة سلطان بنعبدالعزيز آل سعود الخيرية.
مدير عام برنامج سلطان بنعبدالعزيز لالتصاالت الطبية
والتعليمية سابقا ً ومساعد للمدير العام
مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز.
نائب مدير المشروع (مستشفى الملكفهد بالحرس الوطني) سابقاً.
أستاذ مساعد لعدد من إدارة الخدماتالصحية والمستشفيات المختلفة وفي
معهد اإلدارة العامة.
لديه عدد من العضويات المهنية فيلجنة تقنية الخدمات الصحية بوزارة
التخطيط وعدد من الشركات السعودية
ومجالس اإلدارة المتخصصة في
(اعداد النظام الوطني للمعاقين والتربية
الخاصة واإلدارة الصحية)
عضو مؤسس وعضو مجلس إدارةفي الجمعية السعودية الخيرية لمرض
ألزهايمر.
خبرة في مكاتب الهندسةواالستشارات في مجال الهندسة
والتصميم في مختلف القطاعات
والشركات المتخصصة في المملكة
وفي أمريكا (بارسونز – سي إس
سيرين).
رئيس مجلس إدارة الشركة العقاريةالسعودية.
رئيس مجلس إدارة شركة دارالتمليك.
رئيس اللجنة العقارية – الغرفةالتجارية الصناعية بالرياض.
رئيس فريق اإلسكان في مجلسالغرف التجارية على مستوى المملكة.
عضو مجلس إدارة شركة المعرفة
العقارية.
رئيس اللجنة االستشارية واللجانالفنية في كود البناء السعودي.
لدية مشاركات وعضويات عديدة فيعدد من الجمعيات الخيرية
والمؤسسات والهيئات المتخصصة
والخدمات االجتماعية.
عضو لجنة الوقف وتنمية المواردالمالية بالجمعية السعودية الخيرية
لمرض ألزهايمر.

-وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

مكتب الزيد لالستشاراتالهندسية.
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األستاذة الدكتورة حنان بنت
عبدالرحيم األحمدي
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الدكتور أيمن بن عبدهللا سنوسي

7

الدكتور خالد بن مناع القطان

حاصله على:
درجة البكالوريوس في العلوماإلدارية قسم اقتصاد من جامعة الملك
سعود.
ماجستير في اإلدارة الصحية منجامعة تولين – الواليات المتحدة
األميريكة.
دكتوراه في اإلدارة الصحية منجامعة بتسبرغ – كلية الدراسات
العليا في الصحة العامة – الواليات
المتحدة األمريكية.

حاصل على:
درجة البكالوريوس في الطبوالجراحة العامة من جامعة الملك
عبدالعزيز "كلية الطب".
البورد السعودي في طب األعصابمن الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية.
الزمالة الكندية في تخصص الخرفواأللزهايمر من جامعة بريتيش
كولومبيا – كندا.

حاصل على:
درجة البكالوريوس الطب والجراحةمن جامعة الملك سعود.
الزمالة البريطانية والميدالية الذهبيةعلى مستوى العالم.
 تخصص دقيق زراعة الرئة منبريطانيا.

عضو مجلس الشورى السعودي.مدير عام معهد اإلدارة العامة – القسمالنسائي.
منسقة البرامج العليا في معهد اإلدارةالعامة.
لديها العديد من العضويات في لجانمجلس الشورى السعودي ومعهد
اإلدارة العامة والخبرات المهنية
واالستشارية ومجاالت التطوير
والتدريب وتقييم الجوائز في لجان
التحكيم واالشراف على العديد من
المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية.
مراجعة عدد من الكتب وتحكيمالبحوث في مجال األدلة الصحية.
لديها عدد من المؤلفات واألعمال
العلمية المنشورة وفي مجاالت التنمية
والرعاية الصحية األولية وتحسين
الجودة وغيرها من المفاهيم والتطبيقات
في المنظمات الصحية.
أستاذ علم األعصاب المساعدواستشاري مخ وأعصاب تخصص
دقيق خرف وألزهايمر.
وكيل كلية الطب للشؤون األكاديميةفي جامعة جدة ،كما شغل عدة مناصب
إدارية.
رئيس وحدة األعصاب ورئيس بقسماألعصاب ورئيس قسم الباطنة في
مستشفى الملك عبدالعزيز.
وكيل كلية الطب للشؤون األكاديميةفي جامعة جدة.
له العديد من المساهمات العلميةوالمجتمعية:
تدريس بعدد من الكليات (أطباءالزمالة) في الطب النفسي ،األمراض
العصبية ،وعدد من األمراض.
المشاركة في التوعية المجتمعية عن
مرض ألزهايمر ،والفيلم الثقافي
"الباب"و"ألزهايمر" ومشروع أطباء
زائرون ،وتصميم ثوب مخصص
لمرضى ألزهايمر "برنامج قمرة"
وغيرها من المشاركات المساهمة في
التوعية الطبية.
عميد كلية الطب في جامعة الفيصل.بروفيسور جراحة الغدد واستشاريجراحة وزراعة الرئة.
خبرة مديدة في التدريب اإلكلينيكي.حصل على جوائز عديدة وتكريماتفي االبداع العلمي ومجال الصحة
والبحوث.
له عدة مؤلفات وكتب ومجالت علميةأكثر من  80بحثا ً في مجال الجراحة.

-مجلس الشورى السعودي.

كلية الطب للشؤون األكاديميةبجامعة جدة.

مستشفى الملك فيصل التخصصيومركز األبحاث.
-جامعة الفيصل.
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الدكتور لؤي بن خالد باسودان
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الدكتورة منى بنت طالب عبيد

حاصل على:
درجة البكالوريوس في الطبوالجراحة من جامعة الملك سعود.
األكاديمية األمريكية لطب األسرة.زمالة أمراض المسنين من كليةبايلور الطبية.
-الرخصة الطبية لوالية اريزونا.

حاصله على:
بكالوريوس طب وجراحة – كليةالطب من جامعة الملك سعود.
البورد السعودي للطب الباطني منمستشفى قوى األمن العام.
زمالة الكلية الملكية لألطباءالبريطانية للطب الباطني.
البورد الكندي لطب المخواألعصاب من جامعة ألبرتا – كندا.
التخصص الدقيق في امراضاعتالالت الحركة من جامعة ألبرتا –
كندا.
التخصص الدقيق في التحفيزالكهربائي للدماغ – جرنوبل ،فرنسا.

لديه عضويات عديدة وخبرات إداريةفي برامج التطوير والتنمية واالستثمار
وعدد من المشاركات والمجالس
العلمية.
ممثل المملكة في الحوار بينالمملكتين.
ورشة عمل االستثمار في الرعايةالصحية.
عضو اللجنة االستشارية لتأسيسجامعة الفيصل في مؤسسة الملك
فيصل الخيرية.
عضو مؤسس للجمعية السعوديةالخيرية لمرض ألزهايمر.
مؤسس للعديد من الجمعيات العلميةوالخيرية.
رئيس برنامج تدريب األطباء المقيمينفي طب األسرة.
استشاري طب األسرة في مستشفىالملك فيصل التخصصي ومركز
األبحاث.
استشاري مشارك في مستشفى الملكفيصل التخصصي ومركز األبحاث.
لديه العديد من العضوياتوالمشاركات العلمية.
عضو لجنة اإلشراف في الهيئةالسعودية للتخصصات الصحية.
لديه عدد من المنشورات واألبحاثفي مجاالت عديدة منها اإلدراك
والخرف في الرعاية الصحية األولية.
استشاري مخ وأعصاب تخصصدقيق "اعتالالت الحركة" – المركز
الوطني للعلوم العصبية ،مدينة الملك
فهد الطبية بالرياض.
لديها العديد من العضوياتوالمشاركات المجتمعية التطوعية مع
الجمعية السعودية الخيرية لمرض
ألزهايمر وكذلك في عدد من الجمعيات
في (طب األعصاب ،اعتالالت
الحركة).

مستشفى الملك فيصل التخصصيومركز األبحاث.

المركز الوطني للعلوم العصبية –مدينة الملك فهد الطبية.
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األستاذ عبدالوهاب بن محمد الفايز
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الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي

حاصل على:
درجة البكالوريوس إعالم صحافة منجامعة الملك عبدالعزيز.
ماجستير إعالم اتصال تنظيمي منجامعة هورد – واشنطن دي سي –
الواليات المتحدة األمريكية.
برنامج متخصص في صحافةاالقتصاد واألعمال من الجامعة
األمريكية – واشنطن دي سي.

حاصل على:
درجة البكالوريوس والماجستيروالدكتوراه في فيزياء الطاقة من
بريطانيا.
دبلوم العلوم االقتصادية والمالية منجامعة ستانفورد بالواليات المتحدة
األمريكية.

مستشار إعالمي بمجلس الشورى.
رئيس تحرير جريدة اليوم.رئيس تنفيذي لشركة نشر –المجموعة السعودية لألبحاث
والتسويق.
رئيس تحرير جريدة (عرب نيوز،االقتصادية).
رئيس تحرير مجلة (المجلة،المصرفية اإلسالمية).
مدير تحرير الشؤون االقتصادية(جريدة الرياض).
له العديد من النشاطات الوطنيةوالمشاركات اإلعالمية والعضويات
والمساهمات في عدد من الجمعيات
والمؤسسات الخيرية والتنموية.
االشراف على اللجان االستشاريةاالشرافية لمنتديات الشباب والقيادات
العربية الشابة ومجال االعالم التطبيقي
وإدارة الصناديق الخيرية واالجتماعية
في لجان األدوات المالية وتنمية
الموارد المالية لعدد من الجمعيات
الخيرية.
رئيس مجلس إدارة المكتباالستشاري للتجارة الدولية.
مستشار لعدد من القطاعات الحكوميةوالخاصة.
عضو الفريق الدولي التفاقيات منظمةالتجارة العالمية بجنيف.
شغل عدد من المناصب:
رئيس الفريق الفني النضمام المملكةلمنظمة التجارة العالمية.
شغل وكيل لوزارة التجارة والصناعةورئيسا ً تنفيذيا ً لعدد من الشركات
السعودية وعضوية مجلس اإلدارة لعدد
من الشركات واللجان المتخصصة في
عدد من الهيئات االستثمارية والتنموية.
له عدد من الكتب والمؤلفات:
مسيرة مفاوضات انضمام المملكةلمنظمة التجارة العالمية.
الترجمة القانونية التفاقيات وقواعدوأحكام منظمة التجارة العالمية.

مجلس الشورى السعودي.-وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

المكتب االستشاري للتجارةالدولية ومستشار خاص للقطاع
الحكومي والخاص.

