
 
 
 

 


 المتمٌزٌن
 تمٌم ًبن قبٌلةمن 

  الرابع الجزء
 

 

 

 
 
 
 

وتنظٌموتوثٌق نقل   

التمٌمً الناصر  العبدالرحمن الٌحٌى العٌونًعبدالعزٌز   

 0507988088  

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الرٌاض

 هـ1443



 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

قبٌلة بنً تمٌم فً جمٌع عصورها        

مجموعة كبٌرة من األئّمة   ٌنشؤ منها

والصالحٌن  فً كل المجاالت والعلماء 

ٌََّزت بالِحلم  والحكمة  والشجاعة  وإظهار َتم

 .  كل ما لدٌها من علم وفكر  وتمٌز 

شخصٌة هذا الملخص ٌتضمن سٌرة  

الذكاء وتجٌٌر قدراته ومهاراته تمٌزت فً 

وخبراته لتطوٌر ذاته وتحسٌن األداء فً 

 . قتصادٌةشتى المجاالت خاصة اال
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 المتمٌزٌن

 قبٌلة بنً تمٌممن 
 الجزء الرابع

 

 صالح المهندسمعالً :  رابعا

 :التمٌمً الجاسر ناصر بن

 : النقل وزٌر

 



 :المٌالد 

 الرٌاض م1965

 نسبه :

 الوهبة من بنً تمٌم .

 ســٌرته :

معالٌه تفوق فً الدراسة االبتدائٌة 

والمتوسطة والثانوٌة ثم التحق بجامعة 

الملك عبدالعزٌز وأكمل دراسته الجامعٌة 

 همعالٌتولى م 2019 أكتوبر 23 منذو

 الخطوط إدارة مجلس ورئٌس النقل وزارة

 الشركة إدارة مجلس ورئٌس السعودٌة

 (.سار) الحدٌدٌة للخطوط السعودٌة



 ه :ـالتــإهـم

 الهندسة فً البكالورٌوس شهادة 

 . العزٌز عبد الملك جامعة من الصناعٌة

 األعمال إدارة فً الماجستٌر شهادة 

 . سعود الملك جامعة من

 المصرفً االئتمان فً الزمالة 

 بنك فً عام لمدة المكثف والتدرٌب

 والذي نٌوٌورك فً (مانهاتن تشٌس)

 تدرٌب لبرامج الفقري العمود ٌمثل

 البنك ذلك فً الشباب التنفٌذٌٌن المدراء

 كؤفضل واسع نطاق على معروفال

 . سترٌت وول فً المالً التدرٌب برامج

 



 : التدرٌبٌة الدورات

 الدورات من العدٌد معالٌه تلقى

 كان والعالمٌة المحلٌة التدرٌبٌة

 : أهمها

 االئتمانً الداخلً التدرٌب برنامج 

 . السعودي الصناعٌة التنمٌة لصندوق

 لوٌدز لبنك المصرفٌٌن تدرٌب برنامج 

 . المتحدة المملكة فً

 التدرٌبٌة الدورات من العدٌد اجتاز 

 بجامعة المتقدمة اإلدارة فً المتمٌزة

 األمٌركٌة المتحدة بالوالٌات (هارفرد)

 وجامعة بفرنسا (نسٌاد)ا ومعهد

 . ببرٌطانٌا (أكسفورد)



 : والمناصب الخبرات

 فً عاما (لثالثٌن) تمتد بخبرة معالٌه ٌتمتع

 البري البحري والنقل األعمال إدارة مجال

 منشآت فً ثرٌة تجربة مع والجوي

 الخبرة أكسبه مما والعام الخاص القطاعٌن

 الشركات من العدٌد إدارة فً الالزمة

 . المساهمة

 العامة ةئٌاله إدارة مجلس رئٌس 

 . المدنً للطٌران

 العامة ةئٌاله إدارة مجلس رئٌس 

 . للنقل

 العامة ةئٌاله إدارة مجلس رئٌس 

 . للموانئ



 السعودٌة الشركة إدارة مجلس رئٌس 

 . ( سار)  الحدٌدٌة للخطوط

 الجوٌة الخطوط إدارة مجلس رئٌس 

 . السعودٌة العربٌة

 للمإسسة عاما   مدٌرا   -م 2014 

  السعودٌة العربٌة الجوٌة للخطوط العامة

 رئٌس -م 2014 م إلى2010 

 للنقل السعودٌة الوطنٌة للشركة تنفٌذي

 . البحري

 عاما   مدٌرا   -م 2010 م إلى2003 

 لشركة التابعة (لكزس) لقطاع تنفٌذٌا  

 . جمٌل عبداللطٌف



 للشئون العام المدٌر -م 2000 

 شركة فً التسوٌق وبرامج اإلعالمٌة

 . السعودٌة االتصاالت

 فً عدة قٌادٌة مناصب ذلك قبل تقلد 

 التنمٌة صندوق منها حٌوٌة مإسسات

 . مشارٌع كمدٌر السعودي الصناعٌة

 التً ٌشغلها معالٌه : العضوٌات

 من عدد فً العضوٌات من العدٌد ٌشغل

 : منها الشركات، لبعض اإلدارات مجالس

  لكرة السعودي العربً االتحاد عضو 

 . القدم

  المدنً الطٌران شركة فً عضو 

 . القابضة السعودي



  اتصاالت اتحاد شركة فً عضو 

 .م 2014 ٌولٌو حتى موباٌلً

  لألبحاث السعودٌة المجموعة فً عضو 

 .م 2014 ٌولٌو حتى والتسوٌق،

  السعودي البرٌد مإسسة فً عضو . 

  التنفٌذٌٌن المدراء منظمة فً عضو 

 . (YPO) الشباب

  الوطنٌة الشركة فً إدارة مجلس عضو 

 . البحري للنقل السعودٌة

 الشابة العربٌة القٌادات منظمة فً عضو 

(YAL) [5] . 

 

 



 والتكرٌم : األوسمة

 آل العزٌز عبد بن سلمان الملك منحه 

 من العزٌز عبد الملك وشاح سعود

 .م 2021 أبرٌل 6 فً الثانٌة الطبقة

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

 

 موقع أوكٌبٌدٌا . : صدرالم

 
  
 



 
 جمعه ونقله توثٌقا :

 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن

 


