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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 السيرة الذاتية

 . : ماهر صالح محمد جمال  االسم 

 

 م 16/9/1971هـ = 26/7/1391:  تاريخ الميالد 

 

 : سعودي .  الجنسية

 
 

 5815: مكة المكرمة ص ب   العنوان 

   maher@salehjamal.com:   .MAIL-E 

 هالت العلميةالمؤ 

 الرياض.-بمؤتمر جمعية الحاسبات الثالث عشر حائز على جائزة التفوق العلمي  1992

 جامعة الملك عبدالعزيز بجدة – بكالريوس علوم الحاسبات 1993

1998 Stock Market Course By Global Investment Research Corp, California ,USA 

2001 Diploma In Art and Scince of neuro Lingustic Programming (International NLP 

Association) 

2005 Real Estate Finance And Investment Seminar. 

2006 Global Financial Market 
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 : الخبرات العملية

 المدير التنفيذي لالنظمة الذكية لتقنية المعلومات

 المدير التنفيذي لالستثمارات الذكية 

 االمارات العربية المتحدة –التنفيذي للذكية للوساطة العقارية  المدير

 لعام المساعد لدار الثقافة للطباعةاالمدير 

 المدير العام المساعد لمكتبة الثقافة

 :عضويات مجالس االدارة واللجان الرسمية

 1435: 19بالدورة  رئيس مجلس االدارة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة . 

 و مجلس ادارة مجلس الغرف السعودية .عض 

 عضو اللجنة االشرافية لملتقى شباب مكة . 

 عضو مجلس السقايا والرفادة بامارة منطقة مكة المكرمة . 

 امارة منطقة مكة المكرمة –عضو بلجنة التنمية االقتصادية لمجلس منطقة مكة المكرمة 

 وعضو باللجنة التنفيذية .. 2013عضو مجلس االعمال السعودي التركي الدورة 

 عضو مجلس ادارة بجمعية مراكز االحياء بمكة المكرمة .

 الكلية التقنية بمكة المكرمة .ادارة عضو مجلس  

 . سبتمبر 2015لزيارة خادم الحرمين للواليات المتحدة االمريكية المرافق وفد رجال االعمال ب شاركم

بورش عمل صياغة برنامج التحول الوطني برعاية االمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد المشاركة 

 ديسمبر-2015،

 هـ .1434-1430من عام  18مة الدورة عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكر 

 هـ .1434-1430من عام  18رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة . لدورة  

 هـ .1434-1430من عام  18عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية  . لدورة  

 1434-1423ية بمكة المكرمة بالفترة عضو لجنة الحاسب االلي بالغرفة التجارية الصناع 

 عضو جمعية البر بمكة المكرمة . 

 عضو جمعية االطفال المعاقين بمكة المكرمة. 

 النشاطات االخرى :

 محلل اقتصادي مشارك بالقنوات الفضائية والصحف : 

 . CNBC Arabiaقناة *   

 العربية .قناة *   



3 

 

 الجزيرة .قناة *   

 االقتصادية .* الصحف :  


