نموذج رقم ( )1للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي
الجنسية

أكرم بن عمر أحمد جاد
سعودي

تاريخ
الميالد

 1831/11/11هـ

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م
1
1
8

المؤهل
بكالوريوس أداب و
علوم إنسانية
 COPشهادة احتراف
التأمين
 BIBFدبلوم احتراف
التأمين

التخصص

تاريخ الحصول على
المؤهل

اسم الجهة المانحة

عالقات عامة وإعالن

1991

جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

تأمين

1991

المعهد البريطاني بجدة

تأمين

1002

المعهد المصرفي البحريني – جدة

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة

مجاالت الخبرة

 1991/10/08إلى 1002

التعاونية للتأمين البدأ فيها كمتدرب ومن ثم العمل في عدة أقسام للتأمين في كل من الرياض والمدينة المنورة
ثم جدة.

 1002إلى 1009

شركة والء للتأمين مدير إقليمي المنطقة الغربية.

 1010إلى 1019

شركة مداد الثقة لوكالة التأمين مدير وشريك.

د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو
اللجان المنبثقة منها:
طبيعة العضوية
الشكل القانوني
(بصفته الشخصية،
صفة العضوية (تنفيذي،
النشاط
م
عضوية اللجان
اسم الشركة
للشركة
ممثل شخصية
غير تنفيذي ،مستقل)
الرئيسي
اعتبارية)
1

الشركة العربية لخدمات
التسويق

التأمين

شريك غير تنفيذي

بصفتي الشخصية

ال

1

شركة مداد الثقة لوكالة
التأمين

التأمين

شريك

بصفتي الشخصية

مدير

شركة ذات
مسؤولية
محدودة
شركة ذات
مسؤولية
محدودة

نموذج رقم ( )1للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
رائد عبدالملك يحيى آل قاسم
سعودي

االسم الرباعي
الجنسية

تاريخ
الميالد

1931/70/70هـ

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م

المؤهل

1

بكالوريوس

التخصص

تاريخ الحصول على
المؤهل

اسم الجهة المانحة

العلوم

 0777م

جامعة الملك سعود بالرياض

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة

مجاالت الخبرة

0710م – 0710م

مدير عام شركة المجموعة المهنية لوكالة التأمين – وكيل معتمد التعاونية للتأمين.

0772م – 0710م

مدير عام مؤسسة رائد عبدالملك آل قاسم لخدمات التسويق ممنوح امتياز التعاونية للتأمين.

0770م – 0772م

مسوق بشركة التعاونية للتأمين ثم مدير لفرع مكة المكرمة.

د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو
اللجان المنبثقة منها:
طبيعة العضوية
الشكل القانوني
(بصفته الشخصية،
صفة العضوية (تنفيذي،
النشاط
م
عضوية اللجان
اسم الشركة
للشركة
ممثل شخصية
غير تنفيذي ،مستقل)
الرئيسي
اعتبارية)
1
0

ال يوجد

