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 =====================  

 محمد علي النقي
           ========================= 

 
 

 06/04/1941 موالید :
 الكویت  مكان المیالد :

 
 
 

 المؤھالت العلمیة ** 
 

 1963ـ       كادیمیة العسكریة ـ المملكة المتحدةاأل *
 1966ـ  المدرسة الملكیة للھندسیة العسكریة ـ المملكة المتحدة *
 1968ـ  دورة صناعیة فى معھد الدراسات االجتماعیة ـ مدینة الھاي ـ ھولندا *

 

 االنشطة ** 

 

 

 المملكة العربیة السعودیة عضو مجلس إدارة شركة اللجین  *
 

 مملكة البحرین عضو مجلس أمناء الجامعة االھلیة  *
 سلطنة عمان عضو مجلس إدارة شركة المدینة العقاریة *
 سلطنة عمان عضو مجلس إدارة شركة عبر الخلیج *
 سلطنة عمان نائب رئیس مجلس إدارة شركة المدینة للخدمات المالیة واالستثمار *
 سلطنة عمان عضو مجلس إدارة شركة شذى الفندقیة *

 

 سلطنة عمان عضو مجلس إدارة الشركة العمانیة االروبیة للصناعات الغذائیة *
 نیة الھاشمیةدالمملكة االر ة اتحاد رجال األعمال العرب                    عضو مجلس إدار *

 

 نیة الھاشمیةدالمملكة االر عضومنتدى الفكر العربي                      *
 

 جمھوریة مصر العربیة عضو مجلس إدارة إتحاد المستثمرین العرب                             *
 

 الكویت ء مؤسسة الصداقة الكویتیة االمریكیة عضو مجلس أمنا *
 الكویت عضو مجلس أمناء مؤسسة الصداقة الكویتیة البریطانیة  *
 مؤسس وأمین عام المنتدى العربي لاللمنیوم، وصاحب فكرة المؤتمر العربي لاللمنیوم ( عربال ) *

م، وآخرھا كان المؤتمر الخامس عشر في أكتوبر 1983والذي عقد أول مؤتمر لھ في الكویت عام 
م في مدینة االقصر بجمھوریة مصر العربیة ، وسوف یتم أنعقاد المؤتمر السادس عشر في 2010

 مسقط ـ سلطنة عمان.

 

 1983منذ  سویسرا  ) W W F(  البریةحمایة للالمنتدى العالمي دائم في عضو  *
 

 ** أنشطة سابقة
 1993ـ  1988 عضو مجلس أمناء مركز الدراسات العربیة المعاصرة بجامعة جورج تاون ـ واشنطن *

 

 1995ـ  1994 عضو المكتب االستشاري ـ كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ـ جامعة الكویت *
 

 1997ـ  1996 تعضو المكتب االستشاري بكلة الھندسة والبترول ـ جامعة الكوی *
 

 * الخبرات السابقة *
 

 الكویت 1968ـ  1965 مساعد آمر سالح الھندسة بالجیش الكویتي  *
 

 الكویت 1968 - 1967 عضو ھیئة تدریس الكلیة العسكریة *
 

 ** االوسمة:
 م1996* حائز على وسام األسد من جمھوریة فنلندا عام 
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