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    كــــوثــــر الحامــــد  

 عضو مجلس أدارة معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية
 

 

)فبراير   المصرف المركزي باإلمارات العربية المتحدة –رئيس قسم الموارد البشرية   وظيفة كوثرتشغل 

تحمل المسؤولية والمساءلة على نطاق دولة اإلمارات العربية  المسؤوليات الرئيسية: حتى اآلن( 2020

المتحدة في التواصل مع العمالء الداخليين مثل لجنة الموارد البشرية وجميع اإلدارات المتعلقة بإدارة الموارد 

الرتقاء البشرية. تلعب كوثر دوراً استراتيجياً في المؤسسة والذي يتطلب منها تولي زمام المبادرة مع الفريق ل

بالسياسات واإلجراءات بناء على معايير المعتمدة في القرن الحادي والعشرين والتي تتعلق: بإدارة األداء، 

والتعويض، وأنظمة المنافع والمكافآت، والتوظيف، وتوفير الموارد واالختيار منها، وإدارة المواهب، 

إلى ذلك، القيام بالتواصل مع أصحاب المصالح  وباإلضافة والتعلم، والتطوير ونظام إدارة الموارد البشرية.

 الخارجيين مثل اإلدارات الحكومية ومقدمي خدمات الموارد البشرية لتنفيذ العمليات في دبي وأبوظبي. 

 ( 2019ديسمبر  –  2018شركة االتحاد العقارية )ابريل   –الموارد البشرية والشؤون اإلدارية  مدير

  - 2016عادة ]إعارة[: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء ]أبريل مستشار خاص للموارد البشرية والس

 [ 2018فبراير 

بعد دمج مجلس اإلمارات للتنافسية والمكتب الوطني لإلحصاء، تم استحداث وظيفة المستشار هذه لمساعدة 

 المدير العام في إدارة الموارد البشرية والسعادة ضمن الهيئة الجديدة المشكلة بعد الدمج.

أبريل   - 2013مستشار سعادة الشركات في مكتب رئيس الوزراء، وزارة شؤون مجلس الوزراء ]مارس 

2016])  . 
 - 2011رئيس قسم الموارد البشرية في مكتب رئيس الوزراء، وزارة شؤون مجلس الوزراء ]أكتوبر 

 .[ 2013مارس 
 [ 2011يونيو    - 2010]يونيو  باإلنابة في بلدية أبوظبي -مدير الموارد البشرية 

 ( 2010مايو    - 2009مستشار خدمات موظفي الموارد البشرية،  بلدية أبوظبي )ديسمبر  
 [ 2009أبريل   - 2008قسم الموارد البشرية  في شركة مدى العقارية ]مارس   –نائب الرئيس 

 [ 2008مارس   - 2007دعم األعمال في مجموعة اإلمارات ]أغسطس  -أخصائي موارد بشرية 

 [( 2000أغسطس  - 2006التوظيف ]مايو  -أخصائي الموارد البشرية 

 [ 2005مارس   - 1999بلدية دبي ]أكتوبر 

 شغلت مناصب مختلفة على مدى خمس سنوات من العمل في بلدية دبي: 

 إدارة المتابعات والتطورات لمكتب نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الدعم والنقل.  :موظف إداري 

: القيام بإعداد الفهرس باستخدام الكمبيوتر وتصنيف مصادر المعلومات )مثل أشرطة الفيديو  موظف الفهرسة 

 واألقراص المدمجة والمقاطع الصوتية والكتب والنشرات الدورية والمنشورات اإللكترونية الخ( 
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: تم تعيينها للعمل ضمن واحدة من أحدث الوحدات في مكتبة دبي العامة )وحدة الخدمات موظف دعم إداري

 الفنية والدعم اإلداري( 

([، وإدارة المكتبة الوطنية  Union House: اإلشراف على مشروع جديد ]بيت االتحاد ) مشرف مسؤول 

 األولى في دبي. 

 [ 1999أكتوبر   - 1996بنك دبي الوطني ]أبريل  

 لقد شغلت مناصب مختلفة على مدى سنوات العمل الثالثة في البنك: 

 : إدارة جميع جوانب اإلدارة المصرفية مساعد مدير فرع إداري

: عرض وتسويق مختلف الخدمات المصرفية على الشركات  مكتب الدفع المسؤول في مركز دبي التجاري

 السفارات والشركات متعددة الجنسيات.العاملة في المركز التجاري على سبيل المثال 

   : رئاسة قسم جديد في الفرع الرئيسي لبنك دبي الوطني ]حسابات عبير[مسؤول قسم السيدات

 الدبلوم الوطني في إدارة األعمال –مجلس تعليم األعمال والتكنولوجيا  من جامعة كوثرتخرجت 

   1990كلية بادورث، المملكة المتحدة، 

   1992كلية لندن المركزية، المملكة المتحدة،  – التسويق واإلعالنشهادة في 

  1995الجامعة األمريكية في لندن، المملكة المتحدة،  – بكالوريوس في إدارة األعمال

  2007معهد شؤون األفراد والتنمية،  – شهادة سي آي بي دي

   2015توفير السعادة،  – السعادة في العمل

   2014، مركز البحرين للطاقة اإليجابية،  2شهادة المستوى  –  للعالج بالطاقة ريكي

   2017مكتب إدارة البرنامج وجامعة بيركلي  – رئيس برنامج السعادة واإليجابية

  2010، أوكوود انترناشيونال، دبلوم في إدارة الموارد البشرية

   2017ممارس معتمد،  اختبار العقل،

رض بشكل دائم على دراسة السعادة ليس كمفهوم إداري فقط وإنما كيف يمكن لفهم  أحتتضمن إهتماماتها 

الطاقة اإليجابية والتأمل أن تساهم في مساعدة الشخص على تقديم نفسه على المستوى المهني والنفسي  

لخير الذي بأفضل صورة ممكنة. دائماً كان تقديم المشورة للناس شغفاً بالنسبة لي العتقادي بأننا جيدون مثل ا

 . نقدمه لآلخرين. وكلما أثارت دراسة الثقافات المختلفة فضولي  كلما زاد حبي للسفر واالستكشاف

 


