مهير علي هويشل الخاطري
MUHAIR ALI HUWAISHEL AL KHATERI

)لواء ركن مهندس (متقاعد
MAJOR GENERAL STAFF ENG. (RETIRED)
 اإلمارات العربية المتحدة،أبوظبي
ABU DHABI, UAE
PHONE:

050 6666505:الهاتف

050 6666505

ALKHATRI45@ HOTMAIL .COM

E-MAIL: ALKHATRI45@ HOTMAIL. COM

:المؤهالت العلمية

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS:

2001 THE UNIVERSITY OF HULL –

 المملكة المتحدة،  جامعة هال ـ يوركشاير2001

YORKSHIRE, UK


 الماجستير في إدارة األعمال

Master of Business Administration

، جامعة نورثروب ـ والية كاليفورنيا1986

1986 NORTHROP UNIVERSITY –
CALIFORNIA, USA


الواليات المتحدة األمريكية

Bachelor of Science in Aerospace
Engineering Technology

 بكالوريوس تكنولوجيا هندسة
الطيران

1986 NORTHROP UNIVERSITY –

، جامعة نورثروب ـ والية كاليفورنيا1986

CALIFORNIA, USA


:البريد اإللكتروني

الواليات المتحدة األمريكية

Degree of Associate of Applied
Science in Aerospace Engineering
Technology

 دبلوم العلوم التطبيقية في
تكنولوجيا هندسة الفضاء
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1986 NORTHROP UNIVERSITY –

، جامعة نورثروب ـ والية كاليفورنيا1986

CALIFORNIA, USA


الواليات المتحدة األمريكية

Degree of Associate in Arts in Aerospace

 دبلوم فني في تكنولوجيا الفضاء

Technology

 جامعة بنسلفينيا ـ، كلية وارتون2008

2008 THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF
PENNSYLVANIA –

 الواليات المتحدة األمريكية،والية بنسلفينيا

PENNSYLVANIA, USA

 دورة المالية والمحاسبة للمدراء


Finance and Accounting for the Non-Financial
Manager

 الواليات المتحدة، جامعة نيويورك ـ نيويورك2009

2009 NEW YORK UNIVERSITY –

األمريكية

NEW YORK, USA

 برنامج تطوير القيادات التنفيذية


CNIA Executive Leadership Development Program

QUALIFICATIONS &TRAININGS:

المؤهالت والتدريب
دائرة األراضي/ معهد دبي العقاري2017

2017 DUBAI REAL ESTATE INSTITUTE – DUBAI,
UAE


 اإلمارات العربية المتحدة،واألمالك ـدبي

Credited Diploma in Real Estate

 شهادة الدبلوم العقارى المعتمد
2016 NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS –
USA



Certified International Property Specialist



International REALTOR Membership

 الرابطة الوطنية األمريكيه للوساطة العقارية ـ2016
 أخصائي معتمد في العقارات الدولية
 عضوية الوسطاء العقاريون الدولية
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2015 DUBAI REAL ESTATE INSTITUTE – DUBAI,

 2015معهد دبي العقاري/دائرة األراضي واألمالك
ـدبي ،اإلمارات العربية المتحدة

UAE

 شهادة وسيط عقاري معتمد

Certified Training for Real Estate Brokers

 2015معهد دبي العقاري/دائرة األراضي واألمالك
ـدبي ،اإلمارات العربية المتحده



– 2015 DUBAI REAL ESTATE INSTITUTE
DUBAI, UAE

 شهادة التثمين العقاري المعتمد
Certified Real Estate Valuation Training

 2015مكتب مجلس وزراء المملكة المتحدة للتخطيط



2015 UK CABINET OFFICE EMERGENCY

للطوارئ ـ أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة

PLANNING – ABU DHABI, UAE

Strategic Management for Emergencies

 اإلدارة االستراتيجية لحاالت
األزمات الطارئة و الكوارث

Crises and Disasters
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الخبرات العملية

APPLIED EXPERIENCE:

 العمل في المؤسسه العسكريه قرابة
 35سنة شملت تولى المناصب
القياديه واإلداريه والفنيه داخل
الدوله وخارجها
 األستثمار في السوق العقارى داخل
الدوله وخارجها

الئحة الشركات التجارية التي يملك المرشح اسهم فيها:







شركة القدرة العقارية (  163,000سهم)
شركة الدار العقارية (  120,258سهم)
شركة منازل العقارية (  250,000سهم)
شركة اسمنت الخليج (  320,425سهم)
شركة إشراق العقارية (  170,000سهم)
شركة االتصاالت السودانيه (  200,000سهم)
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Working in the military establishment for
nearly 35 years; including taking
leadership positions, administrative and
technical inside and outside the country



Investing in the real estate market inside
and outside the country



