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  سيرة ذاتية
  طارق بن عثمان القصبي / المهندس

 سعودي              الجنسية :  

  هـ٠١/٠٧/١٣٧٠ – م٠٨/٠٤/١٩٥١:         تاريخ الميالد  

  م.١٩٧٦عام  –جامعة الملك سعود  –: بكالوريوس في الهندسة المدنية             المؤهالت  

  م.١٩٩٥م منذ عا –شرآة دلة الصحية  –: رئيس مجلس اإلدارة         العمل الحالي

              اإلنجليزية   -:  العربية     اللغة 

  :  الخبرات

 آرا مؤسسة مشروع مهندس  :         م١٩٧٧ – ١٩٧٦  

 من الشمالي وآدي وطريق المشاة عرفاتطريق  شملت،  سعودي ريال مليون ٩٩ المنفذة المشاريع تكلفة بلغت

 وزارة و المواصالت وزارة لحساب وذلك – العزيزية لمنطقة لالتجمي،  للكوابل حفريات وإنشاء  طرق صيانة

  .العامة األشغال 

  آرا مؤسسة(جسر الملك فيصل بمزدلفة)  مشروع مدير:          م١٩٨١ – ١٩٧٨  

 لصالح سعودي  ريال مليون ٢٤٠ إجمالية وبكلفة،  ٢م١٣٠٫٠٠٠ قدرها بمساحة بمزدلفة فيصل الملك جسر تشييد

  .(مشروع تطوير منى)   اإلسكان و  لعامةا األشغال وزارة

  آرا مؤسسة رئيس نائب:          م١٩٨٨ – ١٩٨١  

 واألنفاق والجسور  الطرق من العديد إنشاء شملت،  سعودي ريال بليون ٣٫٥ من أآثر المنفذة المشاريع جملة بلغت

 بناء،  للبناء مكة  لشرآة أجياد فندق ملحق،  المواصالت وزارة، (مشروع منى)  العامة األشغال وزارة لحساب

  .جده في عبدالعزيز الملك  بجامعة العامة واإلدارة االقتصاد و والجيولوجيا،  الجوي واالرصاد الهندسة آليات

  والتعمير لإلنشاء مكة شرآة عام مدير:      م١٩٩٠ – ١٩٨٨  

طوير المشروع األول للشرآة بجوار بت قامت، شارك بتأسيس الشرآة ثم  سعودي ريال بليون ١٫٥ المال رأس بلغ

 وسوق تجاري وفندق هيلتون األدوار متعددة السكنية األبراج من عدد وبناء تصميم المشروعو  المسجد الحرام 

   . ريال مليون ١٢٠٠ عن تزيد بتكاليف

 مجموعة دله البرآة –: نائب الرئيس   ٢٠١٢ – ١٩٩٠ 

 له للخدمات الصحيةشرآة د –: رئيس مجلس اإلدارة   حتى اآلن – ١٩٩٥  
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 : الخبرات في القطاعات المتخصصة  
  
 : الي و اإلستثماريالقطاع الم )١(
 

  .بنك الجزيرة  -عضو مجلس اإلدارة :   ٣١/١٢/٢٠١٥ – ١٩٩٨

 .بنك الجزيرة  -مجلس اإلدارة  رئيس:   حتى اآلن - ٠١/٠١/٢٠١٦

  .)للتجارة والصناعة والخدمات الزراعية(: عضو مجلس اإلدارة والمنتدب في شرآة عسير    م١٥/١٢/٢٠٠٧  – ١٩٩٤

   . (للتجارة والصناعة والخدمات الزراعية) : نائب رئيس مجلس اإلدارة في شرآة عسير   حتى اآلن   –م ١٥/١٢/٢٠٠٧

  : رئيس مجلس إدارة شرآة الجزيرة لألوراق المالية .  ٦/٢٠١٣/ ٣٠-٢٨/٢/٢٠٠٨

 رئيس مجلس إدارة شرآة الجزيرة لألوراق المالية . :  ٢٦/٠١/٢٠١٦ - ١٣/١٠/٢٠١٥

  . )مدارس الرواد بالرياضعطاء التعليمية (شرآة  -رئيس مجلس االدارة :     حتى اآلن -٥/٢٠٠٣

  )ATS( الشرآة الفنية لتوطين التقنية – المجلس : رئيس   حتى اآلن - هـ٢١/٠٦/١٤١٩
  

 القطاع الصحي : )٢(
  

  الصحية القابضةشرآة دله  –: رئيس مجلس إدارة       ى اآلن حت – ١٩٩٥

 من أآتوبر (دار الفؤاد) س مرآز الساد –: عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية  م٦/٢٠١٢ – ١٩٩٥

  . الدموية (القاهرة) الصدر والقلب واألوعية   لجراحة

  ، الواليات المتحدة  المحدودة سأفك مجلس اإلدارة ، شركة  رئيس:    م٢٠٠٤ –م ١٩٩٥ 

   المختبرات السعودية البريطانية .  -: رئيس مجلس اإلدارة    م ١٩٩٥ –م ١٩٩٣ 
  

   القطاع الصناعي و قطاع المقاوالت :  )٣(
  
 .لوطنية  شرآة التصنيع ا -و مجلس اإلدارة عض:     م ٢٠٠٦حتى  ١٩٩٥  

 .شرآة وطن باك  -رئيس مجلس المديرين :    ٠١/٠٧/٢٠١٠  -م ١٩٩٨  

  . الشرآة الوطنية للصناعات الزجاجية (زجاج)  –رئيس مجلس اإلدارة  :     م ١٩٩٨  عام  -م ١٩٩٦   

  شرآة سرب لالستثمار العقاري –: رئيس مجلس اإلدارة     اآلن - ١٠/١١/١٤٣٣

 : عضوية في جمعيات النفع العام  )٤(
  

  رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض:   ٣١/١٢/٢٠١٥– ١٤/١٢/٢٠١٤

  المجلس البلدي لمدينة الرياض نائب رئيس :  ١٤/١٢/٢٠١٤ – م١٢/٢٠٠٥

  :عضو مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر     ٢٠٠٧ -   م٢٠٠١

  لألوقاف عضو اللجنة اإلقتصادية للمجلس األعلى:   ٢٠٠٩   –م ١٩٩٩

  وقين وعضو لجنة التأهيل والتدريبع: عضو مجلس إدارة جمعية األطفال الم    ٢/٢٠١١  – م٢٠٠٠

  جمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية –: المشرف على مشروع وبرنامج الغسيل الكلوي      اآلن - م٢٠٠٧

: عضو مجلس أمناء وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز   اآلن - ١٤/٠٢/٢٠١٢

  لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع .
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 : والمشارآة فيها المنتديات و المؤتمراتحضور  )٥(
  

 : المشارآة في ندوة عمل المجالس البلدية في مدينة الرياض . ٢٠١٤فبراير ١٨ -

بورقة عمل (هيكلة التمويل   مؤتمر مستقبل مكة المكرمة في جدة  : المشارآة في ٢٠١٤مايو  ٠٦-٠٤ -

 اإلسالمي لمشروعات مكة المكرمة المستقبلية) .

 –يبية تحت عنوان "حوآمة الشرآات" والمنعقدة في مدينة دبي حضور دورة تدر :  ٢٠١٤سبتمبر  ٢٥-٢٣ -

 االمارات العربية المتحدة .

: المشارآة في منتدى االعمال التشيكي السعودي في براغ بورقة عمل (نظرة عامة على  ٢٠١٤نوفمبر  ٠٥ -

  السوق السعودية للرعاية الصحية) .

ات األخيرة في حفر االنفاق الصخرية" في مدينة : حضور دورة تدريبية في "التطور ٢٠١٤نوفمبر  ١٨-١٦ -

 الرياض

 ترآيا . –حضور الملتقى الترآي العربي االقتصادي المنعقد في مدينة اسطنبول   :٢٠١٥أبريل  ٢- ١ -

: حضور منتدى الحوآمة في المملكة العربية السعودية في مدينة الملك عبداهللا االقتصادية ٢٠١٥أبريل  ١٨ -

  بمدينة رابغ .

  



 

  أ.د. محمد بن راشد الفقيه        مختصر السيرة الذاتية
  إستاذ جراحة القلب

  

 : الوظائف الحالية 
 رئيس مجلس إدارة جامعة المملكة بالبحرين . -
  جامعة الملك سعود . –استاذ اآلينيكي للجراحة  -
 علوم القلب والصدر ، جامعة لومالندا األمريكية بكاليفورنيا .غير مقيم  أستاذ  -
 . الطبي العام ، شرآة دله الصحية المشرف -
 شرآة الدآتور محمد راشد الفقيه وشرآاؤه –رئيس مجلس االدارة  -
 شرآة دله فارما –رئيس مجلس المديرين  -

  

 الشهادات :  
 ١٩٧١  بكالوريوس طب جامعة بغداد -
 ١٩٧٧  ) آالسكو( –) أدنبره( – )لندن(الجراحين الملكية البريطانية في  شهادات الزمالة من آليات -
  

 مختصر المهام : 
 

  إلى اآلن . م) ١٩٩٦، جامعة الملك سعود (عام أستاذ أآلينيكي للجراحة  -
  لحد اآلن). – ١٩٩٠علوم القلب والصدر ( جامعة لومالندا ) األمريكية بكاليفورنيا ( غير مقيم أستاذ -
 م) .١٩٩٥(عام   -جامعة هارفرد  -أستاذ زائر بجراحة القلب  -
دن         نائب رئيس الجمع - ا بلن ة بمؤتمره ة العام ل الهيئ ة ( إنتخاب من قب ية الدولية لجراحة القلب والصدر واألوعية الدموي

 م ) .١٩٩٧عام 
 ) .١٩٩٤ – ١٩٨٧عضو مجلس الممتحنين في آلية الجراحين الملكية البريطانية ( -
  ) .٢٠١١ - ٢٠٠٨( مستشفى الملك فيصل التخصصي ومرآز األبحاثمؤسسة  –عضو مجلس إدارة  -
يس     - اء ، ورئ يس األطب رئيس قسم القلب ورئيس األطباء في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ، ثم المدير الطبي ، ورئ

  ) .٢٠٠٥ – ١٩٧٩لقسم جراحة القلب بمرآز األمير سلطان للقلب (
ى  ١٩٩٠عضو مؤسس هيئة تحرير المجلة العالمية ألمراض القلب في األطفال (عام  - م) ، تصدر في إيطاليا ثم أنتقلت إل

 اليابان .
 ) .م٢٠٠٠عام الهيئة اإلستشارية لنحرير مجلة أمراض القلب لألطفال األمريكية ( عضو -
  ) .م٢٠٠٠عام عضو الهيئة اإلستشارية لتحرير مجلة القلب اآلسيوية ( -

  

 عضو مجالس إدارة الشرآات :  
 

رآة  - ب      AFXش ات القل الج خفقان زة ع وير أجه راع وتط ة)    –إلخت دة األمريكي ات المتح كو  ( الوالي ان فرانسيس        س
 م)٢٠٠٣ – ١٩٩٣( 

 شرآة دله الصحية (الرياض) . -
  

 األوسمة : 
 

  م) .١٩٨٦الجدارة من الدرجة األولى من خادم الحرمين الشريفين (عام  وسام -
 م) .١٩٨٨وسام الملك عبدالعزيز من خادم الحرمين الشريفين (عام  -
 م) .١٩٨٨وسام ملوك ورؤساء مجلس التعاون للعلوم (عام  -
 م) .١٩٩٧مؤسسة عكاظ للصحافة (عام   –الريادة بجراحة القلب  جائزة  -
 مؤسسة الفكر العربي (بيروت)  . –الريادة الطبية بالعالم العربي جائزة  -
 م) .٢٠٠٥(عام  المصريةجمعية جراحة القلب والصدر  –لريادة بجراحة القلب اجائزة  -
  م) .٢٠٠٥جامعة لومالندا األمريكية (عام  –جائزة الخدمة العالمية في الطب  -
  

  واألبحاث  الكتب:   
ا)   –أآسفورد  خدمات التعليم الطبي  (  ) ، الناشر: آتاب جراحة أمراض القلب في األطفال ( التشخيص والعالج - بريطاني

  .م ١٩٨٥عام 
  بحثًا ملقى أو منشور محليًا وعالميًا . ٨٠ما يقارب  -











مساقلا هللادبع نب دھف
ةرصتخم ةیتاذ ةریس

--------------------------------------

-: ةیـــصخشلا تاـنایبلا  ) أ
. مساقلا هللادبع نب دھف  : مسألا•
. م 1966/8/8  : دالیملا خيرات•

-: يملعلا لھؤملا ) ب
. م 1986 ، ةبساحم : صصخت / ضايرلا - دوعس كلملا ةعماج ، ةيرادألا مولعلا يف سويرولاكب
. م٢٠٠٩ ، دروفسكأ ةعماج - ةدایقلاو ةمدقتملا ةرادإلا جمانرب

: يلاحلا لمعلا ) ج
. ةیلاملا تاراشتسإلل لاومأ ةكرش - ةرادإلا سلجم سیئر

:ةیلاحلا تایلوئسملا ) د
. ةیلاملا تاراشتسالل لاومأ ةكرش ةرادإ سلجم سیئرو كيرشو سسؤم•
.ةيدوعسلا يف Century 21 ةيراقعلا زيرأ ةكرش - ةرادا سلجم وضعو سسؤم كيرش•
. رصم – رامثتسالل ةضباقلا بروكنیف ةكرش – ةرادا سلجم وضعو كيرش•
.)ةيدوعس ةمھاسم ةكرش( ةیحصلا ةلد ةكرش - ةرادإلا سلجم وضع•
.)ةيدوعس ةمھاسم ةكرش( ةفایضلل رود ةكرش - ةرادإلا سلجم وضع•
.)ةيدوعس ةمھاسم ةكرش( ريرج ةكرش - ةرادإلا سلجم وضع•
.)ةيدوعس ةمھاسم ةكرش( الوفاص ةكرش - ةرادإلا سلجم وضع•
.)ةيدوعس ةمھاسم ةكرش( دالبلا كنب - ةرادإلا سلجم وضع•
. ةضباقلا ىسیعلا فیطللادبع ةعومجم ةكرش - ةرادإلا سلجم وضع•
. )ناسین لیكو( تارایسلل ةیمومعلا ةینطولا ةكرشلا - ةرادإلا سلجم وضع•
. )هیقفلا ىفشتسم( هاكرشو ةیقفلا دشار دمحم .د ةكرش - ةرادإلا سلجم وضع•
. ةیثارتلا ةفایضلل ةيدوعسلا ةكرشلا - ةرادإلا سلجم وضع•
. ةيراقعلا جار ةكرش - ةرادإلا سلجم وضع•
. ةيرامثتسإلا افلأ يحجارلا ةكرش - ةرادإلا سلجم وضع•
. يحجارلا داحتإ ةكرش - ةرادإلا سلجم راشتسم•
. )تآفاكملاو تاحیشرتلا - ةمكوحلا - ةعجارملا - رامثتسإلا( ناجللا نم ديدعلا يف وضع•

:ةیفیظولا ریغو ةیعوطتلا لامعألا ) ـھ
. يراجتلا میكحتلل يدوعسلا زكرملا ةرادإ سلجم سیئر•
. لاملا قوس ةئیھ يف ةيراشتسإلا ةنجللا وضع•
. ةیحبرلا ریغ تاسسؤملاو ، ةیلئاعلا تاكرشلاو ، ناجللاو سلاجملا نم ديدعلا يف راشتسم•
.يداصتقإلا ضايرلا ىدتنم تاسارد ضعب ىلع فارشإلا يف كراش•
. ةيداصتقالاو ةيرادالا تالجملاو فحصلا نم ديدعلا يف ةعونتم تالاقم بتاك•
.تایئاضفلاو تاعماجلاو تاودنلاو تارمتؤملا نم ديدعلا يف ثدحتم•
. لامعألا بابشل ةینطولا ةنجلل قباس سیئر•

-: ةقباسلا ةيذیفنتلا تاربخلا )و
. )2011 - 2001( ، ةیلاملا تاراشتسإلل لاومأ ةكرش - يذیفنتلا سیئرلا•
. )2001 – 2000( ، ةيراجتلا میثعلا ةعومجم - ماعلا ريدملا•
.)1999 -1995( ، تاراشتسالاو ةبساحملل ةیملاعلا KPMG - ريدم كيرش•
. )1995 – 1991( ، ةلد ىفشتسم – يذیفنتلا ريدملا•
.)1991 – 1990( : نودمتعم نوینوناق نوبساحم مساقلا بتكم - كيرش•















المهندس عمار حسن آامل :االسم

هـ١٣/١١/١٣٨٧ :الميالد

سعودي :الجنسية

المؤهالت

 العلمية

حصل المهندس/ عمار حسن آامل على درجة بكالوريوس علوم في :

 م١٩٩١هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 

المهندس/ آامل منصب مهندس مراقبةم شغل١٩٩٣م حتى١٩٩٢من : الخبرات العملية

العمليات في شرآة سمارك والتى إنضمت إلى شرآة أرامكو في المملكة

م أصبح مديرًا للمنتجات في شرآة١٩٩٤العربية السعودية. وفي عام

حلواني إخوان التابعة لمجموعة دلة البرآة ومن ثم مساعدًا للمدير العام

م وظل١٩٩٧العام للشرآة عام  م، وتولى بعدها منصب المدير١٩٩٥في

م. عاد إلى شرآة دله البرآة القابضة١٩٩٩محتفظًا بهذا المنصب إلى عام

م حيث عمل مبدئيًا آمدير عام متابعة٢٠٠١م إلى ١٩٩٩خالل الفترة من

م. وشغل من٢٠٠٢م إلى ٢٠٠١الشرآات ومن ثم مساعدًا للرئيس من 

لشرآة معوض للمجوهرات،م وظيفة المدير العام ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٣عام

م٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٤ومن ثم عمل لشرآة دله البرآة القابضة من عام 

ليشغل وظيفة مدير مشاريع الطاقة. ويتولى المهندس/ آامل منذ عام

 .لشرآة دلة عبر البالد العربية  لعامام وظيفة المدير ٢٠٠٧

   اليشغل حاليًا أي مناصب في مجلس إدارة الشرآات. :رىالمناصب األخ
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