
 

 

 

 عرب سامي بندر د. 

 :الحالية الوظيفة

 صافول  عالم تنفيذي،  مدير

 السابقة:  الوظائف

 م  2019  عام األول جدة لموسم تنفيذيا   مديرا   تكليفه  تم  و م  2018  عام المكرمة  مكة منطقة أمارة في  والشراكات المبادرات وحدة مدير منصب  شغل -

 

 : منها  مناصب عدة في  فيها  تنقل  سنوات ستة لمدة م 2012 من بجدة التجارية  الغرفة في عمل -

   والتنمية القتصادية للشون مديرا  

   الجتماعية والمسؤولية لألوقاف جدة لمركز تنفيذي  مدير

   والمتوسطة  الصغيرة المنشآت لمركز تنفيذي  مدير

 

   الجتماعية البرامج ولأ مدير -  التنفيذي  الرئيس مساعد لمنصب وصل  أن لىإ  م 2005   من األهلي البنك في  الجتماعية  المسؤولية قطاع في عمل -

  بهما وتقلد  م 2005 -م2002 بالرياض الخيرية سلطان األمير مؤسسة ثم  م   2002 -م 1998 بجدة المعوقين  األطفال جمعية من كل  في قبلها عمل -

 مناصب  عدة

 المؤهالت: 

 الماجستير درجة على  كاديميةاأل نفس  من وحصل م،   2011 عام باإلسكندرية  والتكنلوجيا للعلوم العربية كاديميةاأل من التنفيذية الدكتوراة  دراسة هىأن

 م  2000  عام التنفيذي

 م 1997  عام عبدالعزيز الملك  جامعة من السياسية العلوم في سبكالوريو   على حاصل

 الخبرات: 

  و  إدارات  نشاءإ في  العملية مسيرته خالل  عمل فرق  عدة مع وشارك الخاص والقطاع  ربحي والغير الخيري القطاع في عام 20 من ثركأل  ممتدة خبرة  له

 ارتها. وإد و وحوكمتها فعاليات و برامج

 مستقل.  كمستشار ربحي والغير الحكومي للقطاع العمل ورش  من العديد  وقاد دارأو العليا، التنفيذية الدورات من عدد حضر

 عسيري محمد  مفرح أ/

 :الحالية الوظيفة

 صافول   عالم مشاريع،  مدير

 : خبراتال

  المشاريع في  خبرة  ولديه ، أخرى مبادرات  وعدة األعمال  ريادة دعم ومحور مكين برنامج  حالي ا ويدير الجتماعية،  المسؤولية إدارة في  متخصص خبير

  المتعلقة  والقليمية الدولية المؤتمرات في  والمشاركة الشامل، الوصول  سهولة مشاريع تنفيذ ذلك  في  بما ، اإلعاقة ذوي األشخاص  بتوظيف المتعلقة

 العالقة.  ذات المحلية اللجان من  العديد في مشارك عضو إنه كما اإلعاقة،  ذوي األشخاص  وتمكين بتوظيف

 حلواني فؤاد أ/نوف

 :الحالية الوظيفة

 صافول   عالم مشاريع،  مدير

 الخبرات: 

  وتنفيذ وتطوير  الجتماعية  والمسؤولية الستدامة مجابر و استراتيجية  ر تطوي في واسعة  خبرة ولها المؤسسي،  والتصال الستدامة مجال في  مختصة

  مثل المؤسسة   في برامج عدة حالي ا تدير الستدامة.  تقارير تطوير في  متخصصة معرفة  تمتلك  كما . التصال  ومنصات ومواد الجتماعية التوعية حمالت

 الشباب.  وتمكين بتنمية المختصة  والمبادرات  والبرامج الغذائي الهدر  إلدارة  نقدرها برنامج


