المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل
نائب رئيس شركة الزامل القابضة
يعد المهندس أسااامة الزامل أ د المصصياايااين بر الصبرج ل
يث أنه اصاااااال عة

لراة المااياااااصير ل

مهاد الهندسااة اليااناعية

للارج امعماد من اامعة ي ساااااصن ل

ال اليات المصحدج اممريكية عام 1998م ر اصااااال أيضاااااا با عة

بكال ري س ل

النظم من اام عة الم ةك ل هد لةبصررد رالم عالن تصيااااااة

ندسااااااة صاااااا ناع ية ربح

العمةيات ل

ندساااااة

عام 1995م.

ريشااااااهل المهندس الزامل العديد من المناصااااااب رالعضااااا يات ل

عدل من الشاااااركات

الحك مية رالصاصااة كشااركة اليااحرار لةبصرركيماريات رالشااركة ال ينية لةقا ة رشااركة
اليمامة لةق ب ام مر رالمنصهات الفصارية ريشااااااهل الي با منيااااااب نائب رئيس شاااااركة
مهم عة الزامل القابضة ررئيس مهةس للارج شركة تق ير اليناعات اليع لية.
كما يشاهل الزامل عضا ية العديد من الةهان المهنية كالهرلة الصهارية الياناعية بالريا
رمهةس أمنار منصدى الريا

اال صياااالو رالمهةس الياااع لو الك رو بمهةس الهرف

اليع لية رالة هنة االسصشارية لقيم الهندسة اليناعية بهامعة المةك سع ل ريشهل
أيض ا با رئاسااة لهنة اليااناعة رالقا ة راللررج المعدنية بالهرلة الصهارية اليااناعية بالريا
منذ العام  1437ا ررئاسة الةهنة ال ينية اليناعية بمهةس الهرف اليع لية.
ركانت له عض ا يات سااابقة ل
رلهنة العال ات الدرلية ل

عدج أماكن كةهنة تنمية الشااركات اليااهيرج رالمص سااقة
الهرلة الصهارية اليناعية بالريا

رالةهنة الفرعية لةيناعات

البالسااااصيكية رالكيميائية رمهةس للارج الةهان اليااااناعية ل

الهرلة الصهارية اليااااناعية

بالريا

ركذلك لهنة الشركات العائةية

ريمصةك الزامل خبرج كبيرج تمصد مكلر من  24عام با يث بدأ عمةه ل
شركة سابك ص

العام  2000م رمن ثم انصقل لةعمل ل

رلم يهفل المهندس الزامل امن شقة االاصماعية ل
لنهده عضاااااا با ل

العام 1995م ل

مهم عة الزامل ص

اآلن.

م ييرته المهنية بل أرال ا أ مية

أندية رامعيات ااصماعية كمنصدى مالك الشاااااركات رنالو ا لقار

رالقيالج رامعية الص عية رالصأ يل االاصماع

(راع

).

