
 

www.eibfs .ae  
     

 

CBUAE Classification: Restricted 

 
 
 

الحمـــــــــــــــــــــادي    أحمد   فاطمة الدكتورة /    
دارة إ عضو مجلس    

 
معهد االمارات للدراسات المرصفية والمالية    

 

 
 

ية    إدارة  حالًيا منصب رئيس  الدكتورة فاطمة أحمد الحمادي تشغل   المركزي لدولة اإلمارات للمرصف  الموارد البشر

  الدعم والتوجيه  حيث تقدم    باإلنابة المتحدةالعربية  
اف عىل جميع األنشطة  باإلضافة إىل اإلشر المرصف    لموظف 

ب التعل  أقسامالمتعلقة  مثل  ية  البشر والمكافآت،  والتطوير   مالموارد  األداء  شؤونإدارة  واستقطاب   ،  الموظفي   

  إطار الجهود المبذولة لتوفي  التطوير المستمر    ؤسس  تصميم المالو   المواهب
 ستفادةلل وتطويرها. كل ذلك ف 

 .العاملةالموارد أفضل القصوى من 

  الدكتوراه  سالبكالوريو   شهادةعىل  الدكتورة فاطمة  وحصلت
ية وشهادت    إدارة الموارد البشر

    ف 
كل    والماجستي  ف 

ية وإدارة الموارد  إدارة األعمال من  .  امتيازبدرجة  البشر

ة     الجامعة،  دراستها خلل في 
  عملت كعضو نشط    ف 

  عدة مجاالت، حيث عملت    زايد جامعة    دعم ف 
 كمنسق ف 

  اتحاد الطلب المرافق والعلقات العامة
  نادي الحوار وكانت  ف 

 . 2007الذي يعود تاريخه اىل  عضو ف 

وهو   لدعم القوى العاملة. بناء والحفاظ عىل هيكل قوي  الدكتورة فاطمة عىل    عملتالحالية،    دوارها اىل أباإلضافة  

  
  مشاركتها كمتحدثة ف 

ممارسات  مؤتمر  ، و القيادية العالم  الرابع للمرأة    عدت مؤامرات ومنها المؤتمر   ما يظهر ف 

و أنظمة   العمل،  مكان    
ف  لإلنتاجية  المستدامة  ية  البشر الموارد     إدارة 

ف  شاركت  الساالجتمكما  السنوي  ابع اع 

اإلدارة.  ألكاديمية      والسبعون 
ف    عدة    وشاركت 

ف  ال  دورات  العربية  وقريًبا اإلمارات  المتحدة  والواليات   متحدة 

ين للتحاد الدوىل  لجمعيات البحوث التشغيليةلل ستنضم
  والعشر

  كوريا  مؤتمر الثات 
 .  الذي سيعقد ف 

   مسي    فاطمة  وبدأت الدكتورة
حيث شغلت عدة مناصب ومن أبرزها    ة مستشف  الشيخ خليفة الطبيتها المهنية ف 

    والتطوير   التدريب  مدير منصب  
  لجنة ،  والمكافآتباإلضافة اىل ترأسها لجنة التقدير    وإدارة األداء  الوظيف 

عضو ف 

 ، اف عىل األنشطة المجتمعيةوعملت عىل التوطي     مدينة و . كما ترأست إدارة برنامج التط اإلشر
الشيخ خليفة ع ف 

  المرصف المركزي ق 2017. ترأست عام الطبية
 . م التعلم والتطوير س عند إنضمامها ف 

  ذلكالجهود بالنجاح حيث حصلت الدكتورة فاطمة عىل العديد من الجوائز    وتوجت هذي
الفائز  “جائزة    بما ف 

وع الثورة الصناعية الرابعة والمواهب المتخصصة ورجال األعمال   مشر
  حصلت عليها " ف 

  عام الت 
  ، 2019ف 
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  حصلت عليها  تعزيز مشاركة الموظفي   من خلل تبادل المعرفة(  )  جائزة  جائزة قمة االبتكار و باإلضافة إىل  
الت 

  ال  هيئة من قبل
 . 2018 عام صحة ف 

ية من خلل تنمية األفراد حيث تعتقد   باالستمرار عىللدكتورة فاطمة جاهدة تسىع ا تحسي   معايي  الموارد البشر

 . بناء أنهم العمود الفقري لمجتمع 


